AUDRU, KOONGA, TÕSTAMAA JA VARBLA
VALDADE ÜHINE JÄÄTMEKAVA
2017-2021

Koostaja: Piret Mäestu, Audru Vallavalitsus
heakorra- ja haljastusspetsialist

2017

SISUKORD
SISSEJUHATUS .......................................................................................................................................... 3
1. VALDADE ÜLDISELOOMUSTUS ....................................................................................................... 4
1.1. Audru vald ......................................................................................................................................... 4
1.2. Koonga vald ...................................................................................................................................... 5
1.3. Tõstamaa vald ................................................................................................................................... 6
1.4. Varbla vald ........................................................................................................................................ 8
2. JÄÄTMEKAVA KOOSTAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED .................................................................. 9
2.1. Euroopa Liidu õigusaktid .................................................................................................................. 9
2.2. Eesti Vabariigi seadusandlus ............................................................................................................. 9
2.3. Strateegilised dokumendid .............................................................................................................. 10
2.4. Kohalik tasand ................................................................................................................................. 10
2.5. Ettevõtte tasand ............................................................................................................................... 11
2.6. Kodumajapidamine ......................................................................................................................... 11
3. EELMISE PERIOODI JÄÄTMEKAVA EESMÄRKIDE TÄITMISE ÜLEVAADE .......................... 12
4. JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLEVAADE .................................................................................................... 13
4.1. Keskkonnateadlikkus....................................................................................................................... 13
4.2. Järelevalve ....................................................................................................................................... 13
4.3. Jäätmekäitluse ülevaade .................................................................................................................. 14
4.3.1. Minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad ....................................................................... 14
4.3.2. Olemasolev jäätmete kogumisvõrgustik................................................................................... 14
4.3.3. Kavandatavad jäätmerajatised ja olemasolevate jäätmerajatiste uuendamine .......................... 15
4.3. Korraldatud jäätmevedu .................................................................................................................. 16
4.4. Jäätmekäitluse analüüs .................................................................................................................... 17
4.4.1. Segaolmejäätmed...................................................................................................................... 17
4.4.2. Pakendijäätmed ........................................................................................................................ 20
4.4.4. Biolagunevad jäätmed .............................................................................................................. 28
4.3.5. Ohtlikud jäätmed ...................................................................................................................... 29
4.4.6. Probleemtooted......................................................................................................................... 31
4.4.7. Ehitus- ja lammutusjäätmed ..................................................................................................... 32
4.4.8. Suurjäätmed .............................................................................................................................. 33
5. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE TEGEVUSKAVA ................................................................. 34
6. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE ............................................................ 36
LISA 1 ........................................................................................................................................................ 37
LISA 2 ........................................................................................................................................................ 39

2

SISSEJUHATUS
Jäätmekava on dokument, mis kirjeldab olemasolevat jäätmekäitlussituatsiooni riigis tervikuna
või kohaliku omavalitsuse territooriumil ning seab eesmärgid jäätmehoolduse arendamiseks
järgmiseks viieks aastaks. Jäätmekava koostamisel tuginetakse riigi jäätmekavas seatud
eesmärkidest ja sihtarvudest ning jäätmeseaduse §-dest 39, 42 ja 43. Vabariigi Valitsus kiitis 13.
juunil 2014 heaks riigi jäätmekava aastateks 2014-2020.
Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamise kohustus tuleneb jäätmeseadusest. Audru,
Tõstamaa, Varbla, Lavassaare ja Koonga valdade ühine jäätmekava oli koostatud aastateks 20042010. Käesolevaks ajaks on Audru ja Lavassaare vallad ühinenud.
Jäätmeseaduse § 39 lõike 2 kohaselt käsitletakse jäätmekavas jäätmehoolduse olukorda kohaliku
omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid
eesmärkide saavutamiseks. Kuna aastast 2011 ei ole eelpool nimetatud valdadel kehtivat
jäätmekava olnud, siis käesoleva jäätmekava koostamisel on võrreldud eelmise perioodil
püstitatud eesmärkide saavutamist viimase viie aasta perioodiga.
2016 aasta detsembris allkirjastasid Audru vald, Paikuse vald ja Pärnu linn ühinemislepingu.
Uueks kohaliku omavalitsuse üksuse nimeks saab Pärnu linn. Ühinemislepingu allkirjastasid ka
Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla vallad, moodustades Lääneranna valla. Tõstamaa vald ei ole
ühinemislepingut ühegi vallaga sõlminud. Peale kohalike omavalitsuste valimisi tuleb
jäätmekava uuesti ajakohastada.
Käesolev jäätmekava koostatakse Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade peale ühiselt.
Jäätmekava koostatakse aastateks 2017-2021.
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1. VALDADE ÜLDISELOOMUSTUS
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallad asuvad Edela-Eestis ning kuuluvad Pärnu maakonna
koosseisu. Valdade asukohakaart on toodud joonisel 1.

Joonis 1. Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade asukohakaart

1.1. Audru vald
Audru vald piirneb põhjast Halinga ja Koonga vallaga, idast Pärnu linna ja Sauga vallaga ning
läänest Tõstamaa vallaga. 2013. aastal ühinesid Audru ja Lavassaare vallad, moodustades nii
Audru valla üldpindalaks on 386,84 km2.
Audru vallas on üks alevik (Audru), üks alev (Lavassaare) ja 25 küla. Valla keskusest, Audru
alevikust, on maakonnakeskusesse Pärnusse 9 km. Rahvastikuregistri andmete alusel on Audru
valla elanike arv 01.01.2016 seisuga 5862. Audru alevikus elab 25,7%, Papsaare külas 16,8%,
Lavassaare alevis 7,9%, Jõõpre külas 7,1% ja Lindi külas 5% elanikest, mis moodustab kogu
valla elanikkonnast 62,6%. Ülejäänud 37,4% elanikkonda on jaotunud 22 küla vahel
protsendivahemikus 0,4 – 4. Piltliku ülevaate annab Audru valla rahvastikutiheduse kohta asulate
kaupa joonis 2.
2017. aasta jaanuari seisuga on Audru vallas registreeritud 895 juriidilist isikut – 5 aktsiaseltsi,
558 osaühingut, 205 füüsilisest isikust ettevõtjat, 6 usaldusühingut, 4 tulundusühistut, 116
mittetulundusühingut ja 1 välismaa äriühingu filiaal. Lisaks on registreeritud 13 kohaliku
omavalituse asutust. Aastal 2013 oli vallas registreeritud kokku 513 aksiaseltsi, osaühingut ja
füüsilisest isikust ettevõtjat1. Võrreldes 2013 aastaga on tänaseks AS, OÜ, FIE-de arv kokku
suurenenud 33,2% võrra. Suuremate ettevõtete tegevusalad on puidu-, turba-, metalli- ja
toidutööstus, kalandus ja kalatöötlus, paadiehitus, turism ja põllumajandus.
1

Audru valla arengukava 2014-2025
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4291/0201/5036/Arengukava.pdf#
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Joonis 2. Audru valla rahvastikutiheduse ruutkaart seisuga 31.12.20112

1.2. Koonga vald
Koonga vald piirneb põhjast Lihula ja Vigala vallaga, idast Halinga vallaga, lõunast Audru ja
Tõstamaa vallaga ning läänest Varbla ja Hanila vallaga. Valla territooriumi suurus on 440 km2.
Koonga vallas on 42 küla. Valla keskuseks on Koonga küla, kust Pärnusse on 40 km. Koonga
valla elanike arv 01.01.2016 seisuga on 1096, kellest 21,1% elab Koonga külas, 14,5% Lõpe
külas ja 9,9% Oidrema külas. Ülejäänud 55,5% elanikkonda on jaotunud 33 küla vahel
protsendivahemikus 0,2 – 3,7. Kurese, Parasmaa, Joonuse, Õepa, Kuhu ja Sookatse külades
elanikud puuduvad. Ülevaate Koonga valla rahvastikutiheduse kohta asulate kaupa saab jooniselt
3.

2
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2017. aasta jaanuari seisuga on Koonga vallas registreeritud 165 juriidilist isikut – 1 aktsiaselts,
88 osaühingut, 49 füüsilisest isikust ettevõtjat, 1 usaldusühing, 2 tulundusühistut, 21
mittetulundusühingut ja 3 sihtasutust. Lisaks on registreeritud 6 kohaliku omavalituse asutust.
Aastal 2015 septembris oli vallas registreeritud kokku 155 juriidilist isikut3, mis tähendab, et
kahe aastaga on juriidiliste isikute arv suurenenud 6% võrra. Hetkel on Koonga vallas suurim
tööandja Koonga Vallavalitsus (koolid, lasteaiad, sotsiaalhoolekanne). Peamised Koonga vallas
tegutsevate ettevõtete ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandus, turism, puidutöötlemine,
ehitustegevus, toiduainete väiketöötlemine, maaparandus, transport, metsandus, toitlustus.

Joonis 3. Koonga valla rahvastikutiheduse ruutkaart seisuga 31.12.20114

1.3. Tõstamaa vald
Tõstamaa vald paikneb Audru ja Varbla valla vahel, põhjast piirneb osaliselt Koonga vallaga.
Tõstamaa valla üldpindala on 261 km2. Valda kuulub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud
saar Manilaid ehk Manija. Valla keskusest, Tõstamaa alevikust, on Pärnusse ca 50 km. Tõstamaa
alevik on valla ainus tiheasustusala.
3

Koonga valla arengukava 2016-2025
http://www.koongavald.ee/doc/KOONGA_ARENGUKAVA_2016-2025.pdf
4
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01.01.2017 seisuga on Tõstamaa valla elanike arv 1310, kellest 37,3% elab Tõstamaa alevikus,
10,9% Seliste külas ja 6,5% Männikuste külas, mis teeb kokku 54,7% kogu valla elanikkonnast.
Ülejäänud 45,3% elanikkonda on jaotunud 18 küla vahel protsendivahemikus 0,6 – 4,9. Manija
saarel elab 53 elanikku, mis on 4% kogu valla elanikkonnast. Piltliku ülevaate annab Tõstamaa
valla rahvastikutiheduse kohta asulate kaupa joonis 4.

Joonis 4. Tõstamaa valla rahvastikutiheduse ruutkaart seisuga 31.12.20115
2017. aasta jaanuari seisuga on Tõstamaa vallas registreeritud 279 juriidilist isikut – 1 aktsiaselts,
110 osaühingut, 112 füüsilisest isikust ettevõtjat, 1 tulundusühistu, 51 mittetulundusühingut ja 4
sihtasutust. Lisaks on registreeritud 7 kohaliku omavalituse asutust. Aasta 2015 seisuga oli vallas
registreeritud AS, FIE, OÜ ja TÜH-de kogusumma 2126, aastal 2017 aga 224, mis tähendab, et
eelpool mainitud ettevõtlusvormide kasv kahe aastaga on 5,4%. Peamised Tõstamaa vallas
tegutsevate ettevõtete ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandus ja turism.

5
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Tõstamaa arengukava kuni aastani 2023
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4190/6201/5023/T%C3%B5stamaa%20valla%20arengukava%20aastani%20202
3.pdf#
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1.4. Varbla vald
Varbla vald piirneb põhjast Hanila vallaga ning idast Koonga ja Tõstamaa vallaga. Varbla vald
on jaotatud 40 külaks, millest suurima rahvaarvuga on valla keskuseks olev Varbla küla. Varbla
küla paikneb 70 km kaugusel Pärnust.
01.01.2016 seisuga on Varbla valla elanike arv 842. Varbla külas elab 11,9%, Tõusi külas 11%,
Paatsalu külas 8%, Haapsi külas 7,7% ja Kulli külas 6,7%, mis moodustab kogu valla
elanikkonnast 45,2%. Ülejäänud 54,8% elanikkonda on jaotunud 34 küla vahel
protsendivahemikus 0,2 – 4,5. Koeri külas elanikud puuduvad. Kuna Varba valla rannikuala on
suvituskodudeks paljudele linlastele Tallinnast, Tartust ja teistest kohtadest, siis on raske hinnata
tegelikult kohapeal elavate inimeste arvu. Ülevaate Varbla valla rahvastikutiheduse kohta asulate
kaupa annab joonis 5.

Joonis 5. Varbla valla rahvastikutiheduse ruutkaart seisuga 31.12.20117
2017. aasta jaanuari seisuga on Varbla vallas registreeritud 178 juriidilist isikut – 1 aktsiaselts,
80 osaühingut, 66 füüsilisest isikust ettevõtjat, 30 mittetulundusühingut ja 1 sihtasutus. Lisaks on
registreeritud 7 kohaliku omavalituse asutust. Valla suurim tööandja on kohalik omavalitsus.
Hetkel tegutsevad vallas peamiselt majutus-, puidu- ja põllumajandusettevõtted.
7
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2. JÄÄTMEKAVA KOOSTAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED
Eesti Vabariik kasutab jäätmemajanduse korraldamisel ja planeerimisel säästva arengu
põhimõtteid ning arvestab keskkonnaalases seadusloomes Euroopa Liidu direktiividega. Eestis
reguleerib jäätmemajandust eeskätt jäätmeseadus.

2.1. Euroopa Liidu õigusaktid
Euroopa Liidu tasandil reguleerivad jäätmekäitlust peamiselt järgnevad direktiivid:
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta;
 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta.
Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi jäätmehooldust reguleerivate õigusaktide loend on ära toodud
ka riigi jäätmekava 2014-2020 lisas 2.
Üldised EL jäätmepoliitika eesmärgid ja printsiibid on:
 muuta liidu majandus ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja konkurentsivõimeliseks
vähese CO2-heitega majanduseks;
 esmatähtsad tooted on ökodisainitud eesmärgiga optimeerida ressursside ja materjali
tõhusat kasutust ning selle käigus on muu hulgas käsitletud ringlusse võtu võimalust,
ringlusse võetavat sisu ja vastupidavust;
 jäätmete muutmine ressursiks, kusjuures aluseks tuleb võtta jäätmehierarhia range
kohaldamine ja hõlmata jäätmete eri liike;
 jäätmeid käideldakse turvaliselt ressursina, jäätmeteke isiku kohta on vähenenud
absoluutarvudes, jäätmete energiakasutust on piiratud nii, et see on lubatud ainult
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul.

2.2. Eesti Vabariigi seadusandlus
Eesti Vabariigis reguleerib jäätmehooldust eelkõige jäätmeseadus, mis on kooskõlas Euroopa
Liidu jäätmeid puudutava seadusandlusega. Vastavalt jäätmeseadusele on kohalik omavalitsus
kohustatud korraldama jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil. Kohalik
omavalitsus peab korraldama jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende
taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.
Lisaks jäätmeseadusele käsitleb Eesti Vabariigi jäätmehooldust pakendiseadus, millega on üle
võetud EL pakendi ja pakendijäätmete direktiivi 94/62/EÜ nõuded. Pakendiseaduse kohaselt
määrab kohalik omavalitsus kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete
kogumisviisid. Kohalik omavalitsus jäätmekavas käsitletakse eraldi pakendi ja pakendijäätmete
kogumise ja taaskasutuse korraldust ning väljaarendamist ja seatud eesmärkide saavutamise
meetmeid.
9

Riigi jäätmekava 2014-2020 on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles
kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava
tegevusega ning mis on aluseks ka kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamisel.

2.3. Strateegilised dokumendid
Keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti
säästva arengu riikliku strateegia "Säästev Eesti 21" põhimõtetest ja on katusstrateegiaks
kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või
täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest. Keskkonna valdkond
hõlmab nii sisult, ulatuselt kui ka spetsiifikalt väga erinevaid alavaldkondi, seetõttu on nende
sihipärase arengu kavandamiseks vastavate alavaldkondade koostamine vajalik ja põhjendatud
ka keskkonnastrateegia kui üldisema raamdokumendi olemasolul.
"Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030" eesmärk jäätmevaldkonnas on järgmine: aastal 2030 on
tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete
ohtlikkust. Eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi
hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga
ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
Keskkonnastrateegia põhimõtted: säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine,
jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.
Jäätmekäitlusmeetmed võib reastada järgnevasse pingeritta:
 jäätmetekke vältimine;
 tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse vähendamine;
 jäätmete taaskasutamise laiendamine;
 jäätmetest tuleneva keskkonna saastamise vähendamine;
 jäätmete keskkonnaohutu ladestamine.
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ kohaselt tuleb jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks
jätkata senisest ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majandussüsteemi arendamist. Selleks tuleb erilist tähelepanu pöörata roheliste tehnoloogiate
arendamisele ka jäätmekäitluses. Kava „Eesti 2020“ järgi on prioriteedid endiselt jäätmetekke
vältimine, korduskasutus ja ringlusse võtt.

2.4. Kohalik tasand
Üleriigilist seadusandlust täpsustavad kohaliku omavalitsuse õigusaktid. Jäätmehoolduse
korraldust reguleerivad valdade haldusterritooriumil jäätmehoolduseeskirjad, milles on
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sätestatud üldprintsiibid, jäätmete kogumine, sorteerimine, veo korraldamine ning nendega
seotud tehnilised nõuded.
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade jäätmehoolduseeskirjad:
 Audru Vallavolikogu 02.06.2011 määrus nr 18 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“;
 Koonga Vallavolikogu 21.06.2011 määrus nr 8 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine“;
 Tõstamaa Vallavolikogu 17.06.2011 määrus nr 20 „Jäätmehoolduseeskirja
kehtestamine“;
 Varbla Vallavolikogu 15.02.2017 määrus nr 31 „Varbla valla jäätmehoolduseeskiri”.

2.5. Ettevõtte tasand
Ettevõtte tasandil reguleerivad jäätmekäitlust jäätmeluba, jäätmekäitleja registreerimistõend ja
ohtlike jäätmete käitluslitsents. Keskkonnakompleksloa puhul ei ole vaja eraldi jäätmeluba, sest
kompleksloaga sätestatakse nõuded ka jäätmete käitlemisele. Keskkonnaload väljastab
Keskkonnaamet.

2.6. Kodumajapidamine
Kodumajapidamise tasandil on olulised järgmised tegevused: liitumine korraldatud jäätmeveoga,
olmejäätmete sortimine tekkekohas, pakendi ja pakendijäätmete eraldi kogumine, ohtlike
jäätmete eraldamine ja nende viimine kogumispunkti jm.
Kodumajapidamises
tekkinud
jäätmete
käitlemisel
on
vaja
juhinduda
valla
jäätmehoolduseeskirjast, mis järgib riigi jäätmepoliitika eesmärke, õigusaktide nõudeid, valla
jäätmekava ning kohaliku omavalitsuse või nende ühenduste jäätmealast infrastruktuuri.
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3. EELMISE PERIOODI JÄÄTMEKAVA EESMÄRKIDE TÄITMISE ÜLEVAADE
Tabel 1. Eelmisel perioodil 2004-2010 püstitatud eesmärkide täitmise ülevaade aastaks 2017
Eesmärk
Täitmine
Kommentaar
AUDRU VALD
Ohtlike jäätmete kogumisringi
Vajadus olemas, kuid puudus kehtiv
Täitmata
korraldamine
jäätmekava, et rahastust taotleda.
Ohtlike jäätmete punkti haldamine
Täidetud Toimub pidev täitmine.
Suurjäätmete kogumisringide
Vajadus olemas, kuid puudus kehtiv
Täitmata
korraldamine
jäätmekava, et rahastust taotleda.
Audru aleviku jäätmekogumispunkti
projekteerimine ja rajamine

Täitmata

Audru aleviku komposteerimisväljaku
rajamine

Täitmata Ei ole esmane prioriteet.

Lavassaare jäätmekogumispunkti
rajamine
Lavassaare suletud prügila katmine
Kalmistute (2) heakord
Ohtlike jäätmete punkti haldamine

Vajadus olemas, kuid puudus kehtiv
jäätmekava, et rahastust taotleda.

Täidetud
Täidetud
KOONGA VALD
Täidetud Toimub pidev täitmine.
Täidetud Toimub pidev täitmine.

Puudub vajadus uue jäätmepunkti
Jäätmepunkti rajamine Koongasse
Täitmata rajamiseks. Olemasolev ohtlike jäätmete
kogumispunkt vajab kaasajastamist.
Puudub vajadus uue jäätmepunkti
rajamiseks. Olemasolev elektroonikaJäätmepunkti rajamine Lõpele
Täitmata
romude kogumispunkt vajab
kaasajastamist.
TÕSTAMAA VALD
Ohtlike jäätmete kogumisringi
Vajadus olemas, kuid puudus kehtiv
Täitmata
korraldamine
jäätmekava, et rahastust taotleda.
Kalmistute heakord
Täidetud Toimub pidev täitmine.
Jäätmejaama haldamine
Täidetud Toimub pidev täitmine.
Randade heakord
Täidetud Toimub pidev täitmine.
Reoveesette kompostväljaku rajamine
Täitmata Ei ole esmane prioriteet.
ja purgimiskoht
VARBLA VALD
Matsiranna heakord
Täidetud Toimub pidev täitmine.
Helmküla ja Paadrema kalmistute
Täidetud Toimub pidev täitmine.
heakord
Ohtlike jäätmete punkti haldamine
Täidetud Tänaseks on punkt suletud.
Jäätmejaama rajamine Varbla keskuses Täitmata Tehakse koostööd Tõstamaa vallaga.
Reoveesette kompostväljaku rajamine
Täidetud 2016.a valmis ka purgimissõlm.
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4. JÄÄTMEHOOLDUSE ÜLEVAADE
Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehooldus jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja
jäätmekäitluskohtade järelhooldus. Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine,
jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on
vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset. Jäätmehoolduse arendamist
oma haldusterritooriumil korraldab kohalik omavalitsus. Igasuguse arendamise aluseks on täpne
ülevaade olemasolevast olukorrast.

4.1. Keskkonnateadlikkus
Elanikkonna keskkonnateadlikkus mängib suurt rolli, millised on jäätmekäitluse tulemused.
Jäätmete tekke vähendamine ja jäätmete sorteerimine tekkekohas sõltub suurel määral elanike
valmisolekust jäätmekäitlust edendada. Valmisolekut mõjutab omakorda elanike motivatsioon,
mis võib olla erinev. Motiveerijaks võib olla näiteks soov vähendada bioloogilist jalajälge või
hoopis vähendada jäätmekäitluse maksumust. Jäätmekavaga püstitatud eesmärkide
saavutamiseks tuleb elanikke kaasata jäätmekäitluse teemadesse, nendega suhelda ja teha
vastavat selgitustööd.
Seni on Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallad kajastanud keskkonnateemalist
informatsiooni valdade kodulehel. Samuti on keskkonnaalased artikleid kirjutatud 1-2 korda
aastas vallalehes ning informatsiooni on levitatud ka valdade facebooki lehel.
Arvestades, et inimestel on erinevad harjumused, tuleb elanike keskkonnateadlikkuse tõstmisel
rakendada erinevaid kanaleid, et võimalikult palju informatsiooni leviks. Nii võib kasutada
informatsioonilevitajaks vallalehte, internetti, infovoldikuid, kuid ka korraldada teabepäevasid.
Mõistlik on valdadel korraldada ka jäätmeteemaline küsitlus, mille põhjal saab parema ülevaate,
milliseid probleempunkte valdades esineb. Keskkonnaalase informatsiooni levik peab toimuma
valla elanikele pideva protsessina, mis tõhustab efektiivsema jäätmekäitluse toimivuse.

4.2. Järelevalve
Järelevalvet teostavad jäätmeseadusest tulenevate nõuete täitmise üle Keskkonnainspektsioon ja
kohalik omavalitsus. Jäätmeseaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus pidevat järelevalvet
teostama jäätmehoolduseeskirja täitmise üle oma haldusterritooriumil. Samuti on kohalikule
omavalitsusele antud ülesandeks menetleda valla territooriumil toimepandud väärtegusid.
Väikseid valdu iseloomustab ametnike suur töökoormus ning üldjuhul haldab üks ametnik mitut
valdkonda, millest tulenevalt ei ole võimalik spetsialiseeruda igas valdkonnas ning teostada
pidevat järelevalvet vähese aja tõttu. Seni on Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla
ametnikud teinud pistelist järelevalvet ja kohtuvälised menetlused suunanud
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Keskkonnainspektsioonile. Alates 2016 aastast on kohtuvälist menetlust hakanud läbi viima oma
haldusterritooriumil Audru vald. Selle aja jooksul on alustatud kuus väärteomenetlust.
Toimuva haldusreformi üheks eesmärgiks on ametnike spetsialiseerumine. Kui haldusreformi
eesmärk täidetakse, võib eeldada, et peale valdade ühinemisprotsesse hakkab toimuma ka
efektiivsem keskkonnajärelevalve ja kohtuväline menetlus.

4.3. Jäätmekäitluse ülevaade
Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast, mille kohaselt tuleb esmajärjekorras
jäätmeteket vältida, kuid kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik
taaskasutada. Jäätmete taaskasutamise protsesside realiseerimiseks tuleb aga võimalikult palju
jäätmeid liigiti koguda.

4.3.1. Minevikus saastunud jäätmekõrvaldamiskohad
Jäätmeseaduse kohaselt peab tänase seisuga olema kõik keskkonnanõuetele mittevastavad
prügilad jäätmete ladestamiseks suletud ja nõuetekohaselt korrastatud. Audru, Koonga,
Tõstamaa ja Varbla valdade haldusterritooriumil paikneb mitmeid prügilaid, mis on jäätmete
ladestamiseks suletud. Audru vallas on suletud viis prügilat (Audru, Jõõpre, Lindi, Ahaste,
Lavassaare), Koonga vallas kolm prügilat (Linnumänniku, Mustu, Koonga), Tõstamaa vallas üks
prügila (Alu) ning Varbla vallas kaks prügilat. Kõik prügilad on nõuetekohaselt korrastatud ja
nüüdseks katab prügilaid looduslik taimkate. Uusi prügilaid valdadesse ei planeerita.

4.3.2. Olemasolev jäätmete kogumisvõrgustik
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades on mitmeid võimalusi jäätmete üleandmiseks.
Ülevaate jäätmete üleandmise võimalustest saab jooniselt 6. Jooniselt selgub, et vallad on
tegelenud jäätmete üleandmise võrgustiku rajamisega, kuid esineb siiski puudusi mõningate
jäätmeliikide kogumisega. Audru vallas on mitu jäätmekogumispunkti (ohtlike jäätmete
kogumispunkt Audrus, jäätmekogumispunkt Lavassaares, rehvide kogumispunkt Kõimas).
Tõstamaa vald omab ühte jäätmekogumispunkti, mis asub Tõstamaa alevikus. Koonga vallas on
küll ohtlike jäätmete kogumispunkt Koonga külas ja elektroonikaromude kogumispunkt Lõpe
külas, kuid elanikel puudub võimalus valla haldusterritooriumil üle anda ehitus- ja
lammutusjäätmeid ning kasutatuid rehve. Varbla vallas puuduvad jäätmete kogumispunktid,
mistõttu Varbla valla elanikud viivad jäätmed lähimasse kogumispunkti, milleks on Tõstamaa
jäätmekogumispunkt.
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Joonis 6. Jäätmete üleandmise võimalused

4.3.3. Kavandatavad jäätmerajatised ja olemasolevate jäätmerajatiste uuendamine
Audru vallas asub üks jäätmekogumispunkt, kuhu saab viia praktiliselt kõiki liigiti kogutud
jäätmeid. Jäätmekogumispunkt asub Lavassaares, mis jääb aga Audru aleviku rahvale, kus elab
ca 25% valla elanikkonnast, kaugele. Lisaks ei suuda Lavassaare jäätmekogumispunkt
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teenindada kogu valla rahvast. Seega on mõistlik rajada Audru alevikku uus
jäätmekogumispunkt. Uut jäätmekogumispunkti planeeritakse munitsipaliseeritavale maa-alale,
mille aadressiks saab Ringi 11D, Audru alevik. Kogumispunkt hakkab vastu võtma kõiki liigiti
kogutavaid jäätmeid, v.a biolagunevad jäätmed. Lavassaare jäätmekogumispunkt jääb
teenindama eeskätt Lavassaare ja Jõõpre piirkonda (ca 20% elanikkonda) ning Audru aleviku
jäätmekogumispunkt ülejäänud valda (ca 80% elanikkonda).
Koonga vallas on kaks jäätmerajatist. Lõpe külas asub elektroonikaromude kogumispunkt, mida
Koonga vald soovib uuel perioodil rekonstrueerida. Rekonstrueerimist vajab ka Koonga külas
asuv ohtlike jäätmete kogumispunkt, mis võtab vastu lisaks ohtlikele jäätmetele ka
elektroonikajäätmeid. Lisaks planeeritakse Koonga ohtlike jäätmete kogumispunkti suurendada,
andes valla rahvale võimaluse Koongas üle anda ka suurjäätmeid.
Tõstamaa valla jäätmekogumispunkt on hästi toimiv jäätmerajatis, kuhu saab üle anda kõiki
liigiti kogutavaid jäätmeid, v.a biolagunevad jäätmed. Viimasest lähtudes on vajadus rajada
jäätmekogumispunkti juurde ka kompostimisväljak. Arengusuunana näeb Tõstamaa vald
suurendada kogumispunkti funktsioone veelgi, ehitades välja ka ehituspuidu käitlemise ja
puidukütuse tootmise võimalused.

4.3. Korraldatud jäätmevedu
Alates 2005 aastast on valdedel kohustus korraldada olmejäätmete kogumine ja vedamine oma
haldusterritooriumilt jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse valitud ettevõtja
poolt. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab kohalik omavalitsus
iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt
riigihangete seaduses sätestatust. Viimasel juhul võivad koostööd tegevate kohalike
omavalitsuste haldusterritooriumid moodustada ühe veopiirkonna, arvestades et piirkonna
elanike arv ei ole suurem kui 30 000. Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallad on
moodustanud ühise veopiirkonna (elanike arv kokku 9110).
Vallad alustasid korraldatud jäätmeveo rakendamist 1. juunil 2008. Esimene jäätmeveo konkursi
võitjaks oli AS Cleanaway (nimi muutunud: AS Eesti Keskkonnateenused). Tänasel päeval
omab jäätmeveo ainuõigust Ragn Sells AS kuni 15. aprillini 2017, millest tulenevalt peab aastal
2017 korraldama uue jäätmeveo konkursi. Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühise
veopiirkonnaga liituvad 01.06.2018 Hanila ja Lihula vallad.
Kohalik omavalitsus korraldab ka jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada
nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed
ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne
ülemääraseid kulutusi. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav,
peab kohalik omavalitsus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning
klaasijäätmete liigiti kogumise.
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Vallad on korraldanud oma haldusterritooriumitel paber ja kartongi (20 01 01) ja pakendite (15
01) üleandmise võimaluse avalike konteinerite kogumisvõrgustiku näol.

4.4. Jäätmekäitluse analüüs
Käesoleva jäätmekava ajakohastamisel on jäätmeliikide tekkekoguste hindamise aluseks võetud
nii jäätmevedajate poolt esitatud andmed, kui ka riikliku jäätmearuandluse infosüsteemi JATS
andmed, mis on ülesse ehitatud ettevõtete poolt esitatavate jäätmearuannete näol.
Jäätmearuandeid on kohustatud esitama jäätmeluba või komplekslube omavad, samuti
jäätmekäitlejatena registreeritud isikud. Tõepärase informatsiooni eelduseks on, et kõik tekkivad
jäätmevood fikseeritakse kas tekitajate endi või siis aruandekohuslaste jäätmekäitlejate poolt,
kellele jäätmeid käitlemiseks üle antakse. Usaldusväärsete koondandmete saamiseks on
esmatähtis korrektse ettevõttesisese jäätmearvestuse pidamine, mis on jäätmearuandluse aluseks.
JATSi puhul tuleb arvestada, et selles võib esineda ebatäpsusi, kuna paljud jäätmekäitlejad
teenindavad mitut omavalitsust korraga ning jäätmed satuvad jäätmekäitluskohta koos, ilma et
oleks täpselt eristatud, kui palju jäätmeid kogutakse konkreetsest omavalitsusest. Samuti
põhjustab ebatäpsust asjaolu, et ettevõtted ja prügilad on esitanud erinevaid andmeid prügilas
vastu võetud jäätmekoguste kohta.
Jäätmete tekkekogus sõltub paljudest teguritest – elanike arvust, piirkonna majanduslikust
arengust, ettevõtluse mahust ning nende tegevusaladest jms. Jäätmeseaduse ja keskkonnaministri
14.12.2015 määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“ alusel jaotatakse
jäätmed, lähtudes jäätmete tekkevaldkondadest, kahekümnesse erinevasse jäätmete põhigruppi,
mis omakorda jagunevad alajaotistesse, andes nii konkreetsele jäätmetüübile jäätmekoodi. JATSi
andmete järgi tekkis 2015 aastal Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade peale kokku pisut
üle 10 000 tonni jäätmeid (jaotisekoodid 01-20), mis hõlmab nii kodumajapidamises kui ka
ettevõtluses tekkivaid jäätmeid.

4.4.1. Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed ehk prügi (edaspidi nimetatud olmejäätmed) on kodumajapidamisjäätmed või
mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed, mis on kohaliku
omavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveoga kogutud. 2017 aasta seisuga on Audru, Koonga,
Tõstamaa ja Varbla valdade haldusterritooriumil kokku sõlmitud 2802 jäätmekäitluslepingut
korraldatud jäätmeveo raames.
Olmejäätmed sisaldavad tavaliselt ka muid jäätmeid, mida saab teoreetiliselt liigiti koguda,
näiteks pakendid, biolagunevad jäätmed jt. Elanikkonna teadlikkusest, tarbimisharjumustest, aga
ka muude jäätmete liigiti kogumise võimalustest sõltub, milline on olmejäätmete liigiline
koostis.
Olmejäätmete liigilist koostist jälgitakse pidevalt, mis annab hinnangu jäätmete liigiti
kogumiseks
rakendatud
kogumissüsteemide
toimivusest
kui
ka
elanikkonna
keskkonnateadlikkusest. Liigilise koostise teada saamiseks tehakse pidevalt erinevaid üle17

eestilisi uurimistöid, millest värskem on Säästva Eesti Instituudi poolt koostatud uuring „Eestis
tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu
koostise uuring“ (edaspidi SEI uuring). SEI uuringu käigus analüüsiti aastatel 2012-2013 Eesti
erinevates piirkondades tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist. Maapiirkonna keskmine
olmejäätmete liigiline koostis massprotsentides, mis peaks teoreetiliselt kõige enam sarnanema
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade olmejäätmete koostisega, on toodud joonisel 7.

Muu mittepõlev
materjal; 3,2%

Muu põlev
materjal; 13,3%

Plastpakend; 13,5%

Muu plast; 4,2%
Tekstiil ja rõivad;
7,4%

Klaaspakend; 5%
Muu klaas; 0,4%

Elektroonikaromu;
1,5%

Metallpakend;
3,5%

Ohtlikud jäätmed;
1,5%

Muu metall; 0,5%

Paber- ja
kartongpakend;
5,6%

Puit; 2,1%

Biolagunevad
jäätmed
(köögi-, aia- ja
muud biojäätmed);
31,2%

Vana- ja
pehmepaber; 7,1%

Joonis 7. Keskmine maapiirkonna segaolmejäätmete liigiline koostis massprotsentides8
SEI uuringu andmete tulemusel võib öelda, et biolagunevate jäätmete (vana- ja pehmepaber
7,1%, biolagunevad jäätmed 31,2%, puit 2,1%) osakaal olmejäätmetes on hetkeseisuga 40,4%.
Võrreldes eelmise perioodi uuringu tulemustega, mis koostati 2008 aastal, on siiski ajaga
biolagunevate jäätmete kogus olmejäätmetes vähenenud, kuna 2008 aasta uuringu tulemusel oli
biolagunevate jäätmete massiprotsent olmejäätmetes 56%. Ka pakendite osakaal olmejäätmetes
on liiga suur – plastpakendeid 13,5%, klaaspakendeid 5%, metallpakendeid 3,5% ning paber- ja
kartong pakendeid 5,6%.
Korraldatud jäätmeveoga koguti Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades aastal 2016
kokku 1369 tonni olmejäätmeid. Valdade jäätmete kogused aastate lõikes on toodud joonisel 8,

8

Säästva Eesti Instituut: Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning
elektroonikaromu koostise uuring, 2013.

http://seit.ee/publications/4490.pdf
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kust selgub, et olmejäätmete kogused iga aastaga suurenevad. Eriti selgelt on seda näha Audru ja
Tõstamaa valdade puhul.
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Joonis 8. Olmejäätmete tekkekogus tonnides aastate lõikes9
SEI uuringu andmetel tekib Eestis ühe elaniku kohta keskmiselt 216 kg olmejäätmeid aastas.
2016 aastal tekkis ühe inimese kohta Audru vallas 173 kg, Koonga vallas 83 kg, Tõstamaa vallas
136 kg ja Varbla vallas 102 kg olmejäätmeid. Eelpool toodud numbrilised näidud jäävad alla
Eesti keskmise, eriti madal on see Koonga ja Varbla valdade puhul. Erinev jäätmekoguse teke
ühe elaniku kohta võib olla tingitud sellest, et ei ole andmeid palju elanikke püsivalt valdades
elab. Võib arvata, et Koonga ja Varbla valdades on püsielanike arv, rahvastikuregistrist tuleneva
elanike arvust, oluliselt väiksem. Samuti mõjutab jäätmete tekkekogust majandusolukord ja
tarbimise tase. Koonga ja Varbla valdade elanike keskmine sissetulek on madalam võrreldes
Audru ja Tõstamaa valdade elanike sissetulekuga, millest tulenevalt võibki tekkida Koonga ja
Varbla valdades vähem jäätmeid.
Vastavalt riigi jäätmekavale 2014-2020 on eesmärgiks seatud vähendada olmejäätmete tekke
osas jäätmetekke seost majanduskasvuga nii, et aastaks 2020 oleks võimalik olmejäätmete ühe
aasta tekkekogus stabiliseerida prognoositud majanduskasvust sõltumata. Olmejäätmete tekke
iga-aastane kasvuprotsent aastani 2020 peab jääma alla 1/2 SKP kasvuprotsendi. Eeldades, et
lähiaastatel jätkab Eesti majandus (SKP) mõõdukat kasvu (ligikaudu 3% aastas), võib

9

Ragn Sells AS
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prognoosida, et tarbimise tase suureneb 2020 aastani, mille alusel võib eeldada, et järgnevatel
aastatel olmejäätmete tekkekogused suurenevad keskmiselt 1,5% aastas.
4.4.2. Pakendijäätmed
Vastavalt pakendiseadusele on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse
kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle
kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni.
Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid. Pakendijäätmed on mis
tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks
jäätmeseaduse tähenduses.
Kohalik omavalitsus määrab kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete
kogumisviisid ning sätestab need jäätmehoolduseeskirjas. Pakendiseaduse alusel on
taaskasutusorganisatsioonidel kohustus koguda pakendijäätmeid elanikkonnalt teatud tihedusega
kogumispunktide võrgustiku kaudu. Taaskasutusorganisatsioonid, kellega Audru, Koonga,
Tõstamaa ja Varbla vallad koostööd teevad, on MTÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Ettevõtted, kes
pakendit toodavad, liituvad ühega eelpool nimetatud organisatsioonidest.
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade haldusterritooriumile on üldiselt paigutatud
segapakendi konteinerid, Audru vallas leidub ka mõned klaastaara konteinerid. Pakendi
kogumiskohad määratakse kindlaks taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse vahel
sõlmitavas kirjalikus lepingus. Lisaks on kohalikud omavalitsused sõlminud
taaskasutusorganisatsioonidega lepingud paber ja kartongi jäätmete üle andmiseks, mis
sisaldavad nii paberpakendeid kui ka vanapaberit. Valdade pakendi- ning paber ja kartongi
jäätmete kogumisvõrgustikud on kujutatud joonistel 9 – 12.
Hetkeseisuga on Audru valla territooriumil 40 pakendijäätmete konteinerit ning 21 paber ja
kartongi jäätmete konteinerit. Koonga vallas on 7 pakendijäätmete konteinerit ning 3 paber ja
kartongi jäätmete konteinerit. Tõstamaa valla haldusterritooriumile on paigutatud 9
pakendijäätmete konteinerit ning 4 paber ja kartongi jäätmete konteinerit. Varbla vallas on aga 5
pakendijäätmete konteinerit ning 2 paber ja kartongi jäätmete konteinerit. Konteinerite täpsemad
asukohad on toodud lisades 1 ja 2.
Pakendiseaduse kohaselt peab taaskasutusorganisatsioon tagama asulas, kus asustustihedus on
alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, kohaliku omavalitsuse territooriumile ühe pakendijäätmete
konteineri 500 elaniku kohta. 2016 aasta seisuga on Audru vallas kaks asulat, kus on elanike arv
üle 500 (Audru alevik 1509 elanikuga ja Papsaare küla 984 elanikuga). Eelpool nimetatud
asulatesse on paigutatud rohkem pakendijäätmete konteinereid kui pakendiseadus nõuab.
Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades ei ole 500 elanikuga asulaid. Seega on
taaskasutusorganisatsioonid pakendiseadusest tuleneva nõude täitnud.
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Joonis 9. Audru valla pakendijäätmete ning paber ja kartongi jäätmete kogumisvõrgustik
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Joonis 10. Koonga valla pakendijäätmete ning paber ja kartongi jäätmete kogumisvõrgustik
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Joonis 11. Tõstamaa valla pakendijäätmete ning paber ja kartongi jäätmete kogumisvõrgustik
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Joonis 12. Varbla valla pakendijäätmete ning paber ja kartongi jäätmete kogumisvõrgustik
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Vastavalt JATSi andmetele tekkis Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades 2015 aastal
kokku 256 tonni pakendijäätmeid. Aastate lõikes tekkinud pakendijäätmete tekkekogused
tonnides valdade kaupa on toodud tabelis 2.
Võrreldes aastate 2012 ja 2015 pakendijäätmete koguseid, on näha, et liigiti kogutud jäätmete
kogused on suurenenud igas vallas. Koonga valla puhul on küll pakendijäätmete kogused
kasvanud ning siis vähenenud, kuid see võib sõltuda ka JATSi mittetäiuslikkusest.
Tabel 2. Valdade pakendijäätmete tekkekogused tonnides aastate lõikes
Kood

Jäätmeliik

2012
AUDRU VALD
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid
112
15 01 02 Plastpakendid
14
15 01 04 Metallpakendid
1
15 01 06 Segapakendid
42
15 01 07 Klaaspakendid
6
PAKENDIJÄÄTMETE TEKKEKOGUS, t
175
KOONGA VALD
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid
2
15 01 02 Plastpakendid
9
15 01 04 Metallpakendid
0
15 01 06 Segapakendid
3
15 01 07 Klaaspakendid
1
PAKENDIJÄÄTMETE TEKKEKOGUS, t
15
TÕSTAMAA VALD
5
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid
4
15 01 02 Plastpakendid
1
15 01 04 Metallpakendid
11
15 01 06 Segapakendid
3
15 01 07 Klaaspakendid
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PAKENDIJÄÄTMETE TEKKEKOGUS, t
VARBLA VALD
2
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid
2
15 01 02 Plastpakendid
1
15 01 04 Metallpakendid
7
15 01 06 Segapakendid
1
15 01 07 Klaaspakendid
12
PAKENDIJÄÄTMETE TEKKEKOGUS, t

2013

2014

2015

36
51
4
41
24
156

29
45
8
40
31
153

60
52
35
26
182

2
12
1
10
1
25

1
18
1
10
0
31

6
2
0
13
0
22

7
7
1
11
2
28

5
5
1
9
2
22

16
3
1
15
1
36

1
4
1
6
1
12

1
10
1
5
1
18

5
2
1
8
0
16

8

Lähtudes JATS-is esitatud liigiti kogutud pakendijäätmete kogustest ning SEI uuringu
tulemustest, et olmejäätmed sisaldavad 27,6% pakendijäätmeid, saab teha hinnangulise ülevaate
ringlusse võetud pakendijäätmete kogustest (tabel 3).
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Tabel 3. Valdade kokku kogutud pakendijäätmete ringlussevõtu osakaal aastal 2015
Vald

Olmejäätmete
tekkekogus,
t/aasta

Audru
Koonga
Tõstamaa
Varbla

978
96
161
81

Pakendite
kogus olmejäätmetes,
t/aasta
287
26
48
23

Liigiti kogutud
pakendite
kogus, t/aasta
182
22
36
16

Kogutud
pakendite
kogus kokku,
t/aasta
469
48
85
39

Kogutud
pakendite
ringlussevõtu
osakaal, %
39
46
43
41

Aastal 2015 võeti valdades ringlusesse 39-46% kokku kogutud pakendijäätmetest. Riigi
jäätmekava 2014-2020 strateegilise eesmärgiks on seatud, et pakendijäätmete ringlussevõtu
osakaal pakendijäätmete kogumassist aastaks 2020 peab olema vähemalt 60%. Kui uskuda, et
kõik pakendijäätmed, mis tekivad, jõuavad jäätmekonteinerisse, olgu see siis olme- või
pakendijäätmete konteiner, siis peab Audru vald pakendijäätmete kogumisefektiivust
suurendama 2020 aastaks vähemalt 21% võrra, Koonga vald 14% võrra, Tõstamaa vald 17%
võrra ning Varbla vald 19% võrra.
Keskkonnaülevaate 2013 andmete alusel tekkis 2011 aastal Eestis keskmiselt ühe inimese kohta
ca 140 kg pakendijäätmeid10. Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades tekkis 2015 aastal
ühe inimese kohta 19 – 31 kg pakendijäätmeid, mis on mitu korda vähem kui Eesti keskmine
näit. Arvestades, et inimeste tarbimine aastaga pigem suureneb, mistõttu suurenevad ka
pakendijäätmete kogused inimese kohta, siis võib arvata, et osa pakendijäätmete tekkekogusest
ei anta üle jäätmekäitlejale.
2016 aastal teostas Turu-uuringute AS elanikkonna küsitlusuuringu „Pakendijäätmetega
ümberkäimine“11 (edaspidi küsitlusuuring), mille raames küsitleti 1000 inimest vanuses alates
15. Küsitlusuuringust selgus, et paljud inimesed sorteerivad pakendeid, kuid mitte kõiki
pakendijäätmete liike. 57% vastanutest kinnitasid, et annavad üle klaaspakendid ning 56%
paberpakendid. Olulisemalt vähem tähelepanu osutatakse plast-, metall- ja tetrapakendi jäätmete
liigiti kogumisel, vastav liigiti kogumise protsent jääb vahemikku 33-42. Ülejäänud vastanutest
panevad pakendid olmejäätmetesse, taaskasutavad, likvideerivad ebaseaduslikult (22%
vastanutest põletavad paberpakendeid, 5% tetrapakendeid ja 1% plastpakendeid; väike protsent
vastanutest kaevab pakendid maasse) jms, millest tulenevalt ei jõua kõik pakendijäätmed
jäätmekäitluskohta.
Kui keskmiselt ühe inimese kohta aastas tekib 140 kg pakendijäätmeid, siis saab välja arvutada
teoreetilise pakendijäätmete tekkekoguse aastas valdade kaupa. Lisaks võttes aluseks liigiti
kogutud pakendijäätmete koguse ning olmejäätmetes sisalduva pakendijäätmete koguse, saab
teha ka teoreetilise hinnangu kogumata pakendijäätmete kogusest, mis on toodud joonisel 13.
10

Keskkonnaülevaade 2013
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/component/content/article/887
11
Turu-uuringute AS elanikkonna küsitlusuuring „Pakendijäätmetega ümberkäimine“ 2016
http://www.eto.ee/pakendijaatmete-sorteerimise-uuring-2016/
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68 %
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369
270
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Koonga
105
26
22

56 %
67%
Tõstamaa
103
44
36

Varbla
80
22
16

Joonis 13. Teoreetiline pakendijäätmete tekkekogus ja kogumata pakendijäätmete kogused
tonnides aastal 2015
Vastavalt joonisele 13 on teoreetiline pakendijäätmete tekkekogused aastal 2015 Audru, Koonga,
Tõstamaa ja Varbla valdades vastavalt nimistule järgnev: 821, 153, 183 ja 118 tonni. Järelikult
on teoreetiline pakendijäätmete kadu valdades protsendivahemikus 45-68%, millest tulenevalt
kadus teoreetiliselt 2015 aastal kokku 678 tonni pakendijäätmeid valdade haldusterritooriumilt.
Pakendijäätmete kao protsent võib olla olulisemalt väiksem, sest tegelikku tekkekogust mõjutab
siiski valdade iseärasused – püsielanike arv, majanduslik olukord ja tarbimistase, elanike
liikumissuunad (töötamine/õppimine väljapool valla haldusterritooriumi) jt.
Küsitlusuuringust selgus, et kõiki majapidamises tekkinud liigiti kogutavaid pakendijäätmeid ei
viida kogumiskonteineritesse mitmel põhjusel – konteinerid asuvad kaugel (21% vastanutest),
liigiti kogumine on ebamugav ja tülikas tegevus (17% vastanutest) ning majapidamises pole
ruumi jäätmete eraldi sortimiseks (15% vastanutest). Lisaks ei olnud 13% elanikest teadlikud,
kuhu pakendijäätmed viia, ning 5% ei teadnud, mida viia.
Arvestades küsitlusuuringus selgunud pakendite liigiti mittekogumise põhjuseid, võib öelda, et
pakendite liigiti kogumine toimub efektiivsemalt tiheasustusaladelt, kus kogumisvõrgustik on
parem. Kuna paljude inimeste jaoks on jäätmete liigiti kogumine ebamugav ja tülikas tegevus,
siis võib tõenäolisem seletus pakendijäätmete kaole olla pakendite taaskasutamine (eelkõige
klaaspakendid) ning ebaseaduslik jäätmete likvideerimine just maapiirkondades.
Taaskasutusorganisatsioonid on küll pakendiseadusest tuleneva nõude konteineri ja elanike arvu
suhtes täitnud, kuid tuginedes eeltoodule tuleb Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdadel
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tõhustada pakendijäätmete liigiti kogumist, et saavutada 2020 aastaks pakendijäätmete
ringlussevõtu osakaaluks 60% kogu pakendijäätmete kogumassist. Kui võrrelda valdade
rahvastikutiheduse ruutkaarte (joonised 2-5) ja pakendijäätmete kogumisvõrgustikku (joonised
9-12), selgub et nii mõnigi asula ei ole kaetud või ei ole piisavalt kaetud kogumisvõrgustikuga.
Pakendijäätmete kogumisvõrgustikku on soovituslik suurendada järgnevates asulates:
 Audru vald – Lindi (Aeru tee), Papsaare (Männiku tee) ja Audru (Käreda tee);
 Koonga vald – Mihkli, Tarva ja Pikavere;
 Tõstamaa vald – Kastna, Ermistu ja Kavaru;
 Varbla vald – Rannaküla.
Uute konteinerite lisamine eeldab kohaliku omavalitsuse ja taaskasutusorganisatsiooni koostööd.
Lisaks pakendijäätmete kogumisvõrgustiku suurendamisele, mängib suurt rolli ka elanike
keskkonnateadlikkus. Kuna ainuüksi pakendikonteineri olemasolu ei täida konteineri sisu, tuleb
tõhustada keskkonnaalast teabe edastamist ning rõhutada jäätmete üleandmise võimalusi. Samuti
tuleb rohkem tähelepanu pöörata keskkonnajärelevalvele.

4.4.4. Biolagunevad jäätmed
Jäätmeseaduse kohaselt on biolagunevad jäätmed anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed
nagu toidujäätmed, paber ja papp. Eraldi on liigitatud biojäätmed, milleks on järgnevad
biolagunevad jäätmed: aia- ja haljastujäätmed; kodumajapidamises, jaemüügikohas ja
toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed ning toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis
on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed kodumajapidamises tekkinud jäätmetega.
Majanduslikul kaalutlustel ei ole biolagunevate jäätmete üle andmine korraldatud jäätmeveoga
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades, kuna tegemist on maapiirkondadega, mis
tähendab, et iseloomulikud elamutüübid on eramajad. Valdade jäätmehoolduseeskirjade järgi
tuleb jäätmevaldajal biolagunevad jäätmed kompostida oma territooriumil või üle andma
kompostimiseks vastava jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttesse. Sellest tulenevalt on raske
hinnata, kui palju biolagunevaid jäätmeid valdades tekib.
Kui vaadata keskmist maapiirkonna olmejäätmete liigilist koostist (joonis 7), on näha, et
olmejäätmetest leidub mitmeid biolagunevaid jäätmeid - paber, puit ja biolagunevad jäätmed
(köögi-, aia- ja muud biojäätmed). Eeldusel, et eramajades elavad inimesed ei pane olmejäätmete
hulka biolagunevad jäätmeid, on kõige enam probleeme just kortermajades tekkivate
biolagunevate jäätmetega. Probleemsemad biolagunevad jäätmed segaolmejäätmetes, võrreldes
paberjäätmetega, on pigem puit ja biolagunevad jäätmed (köögi-, aia- ja muud biojäätmed), mille
keskmine sisaldus olmejäätmetes on 33,3%, paberjäätmetega koos on biolagunevate jäätmete
sisaldus 40,4%.
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Vastavalt jäätmeseadusele peab prügilatesse ladestatavate biolagunevate jäätmete osakaal
olmejäätmete hulgas olema alla 30% ning alates 16. juulist 2020 alla 20%. See tähendab, et
biolagunevate jäätmete liigiti kogumisele tuleb rohkem tähelepanu pöörata.
Arvestades, et paberjäätmete üle andmine on korraldatud paber ja kartongi jäätmekonteineri
kogumisvõrgustikuga ning kui paberjäätmete liigiti kogumise efektiivsust tõsta
keskkonnateadlikkuse ja/või kogumisvõrgu suurendamisega, siis ootab uut lahendust just puit- ja
biolagunevate jäätmete (köögi-, aia- ja muud biojäätmed) mittesattumine olmejäätmetesse.
Madala rahvastikutiheduse ja pikkade vahemaade tõttu ei ole majanduslikul kaalutlusel mõistlik
valdadel korraldada biolagunevate jäätmete vedu, vaid pigem muuta jäätmehoolduseeskirju,
lisades nõuded kortermajade juurde kompostrite tekkeks.

4.4.5. Ohtlikud jäätmed
Ohtlikke jäätmeid tekib nii kodumajapidamises kui ka ettevõtetes. Ettevõtted peavad ise oma
ohtlike jäätmed üle andma vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
vastuvõtjale. Tabelis 4 on toodud kõikide ohtlike jäätmete tekkekogused tonnides aastate lõikes,
mis on vastavalt keskkonnaministri 14.12.2015 määruse nr 70 „Jäätmete liigitamise kord ja
jäätmenimistu“ alusel määratud ohtlikeks jäätmeteks (tärniga märgistatud). Andmeid hõlmavad
ka ettevõtetest pärinevaid jäätmeid.
Tabel 4. Ohtlike jäätmete tekkekogus tonnides aastate lõikes
Vald
2012
2013
43,5
74,2
Audru
7,4
4,0
Koonga
1,5
4,5
Tõstamaa
4,7
6,6
Varbla

2014
83,2
6,2
42,0
0,3

2015
78,7
6,5
23,7
8,6

Aastal 2015 liigiti kogutud ohtlikud jäätmed sisaldasid peamiselt järgnevaid jäätmeliike: asbesti
sisaldavad ehitusmaterjalid, pliiakud ning ohtlikke osi kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele
määratud seadmed.
Tabelis 5 on toodud ohtlike jäämete tekkekogused tonnides jäätmeliikide kaupa, mis on
tüüpilised ohtlikud jäätmed, mis tekivad kodumajapidamises.
Tabelist 4 ja 5 selgub, et ohtlike jäätmete tekkekogus aastate vältel kõigub, kuid pigem on
kasvusuunas. Eeldusel, et majandus ja tarbimine suureneb ning ka liigiti kogumise harjumus
kasvab, on alust arvata, et ohtlike jäätmete kogus tulevikus pigem suureneb.
Jäätmeseaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil korraldama
kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende üleandmist jäätmekäitlejatele.
Audru vallas on kaks kogumispunkti (ohtlike jäätmete kogumispunkt Audrus ja
jäätmekogumispunkt Lavassaares), Koonga vallas on ohtlike jäätmete kogumispunkt (Koonga
küla) ning Tõstamaa vallas võetakse ohtlike jäätmeid vastu Tõstamaa jäätmekogumispunktis.
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Varbla haldusterritooriumil ohtlike jäätmete kogumispunkt puudub – valla elanikud viivad
ohtlikud jäätmed Tõstamaa jäätmekogumispunkti. Ohtlike jäätmete efektiivsema ja mugavama
üle andmise eesmärgiga plaanivad kõik vallad uuel perioodil korraldada ohtlike jäätmete
kogumisringe.

Tabel 5. Ohtlike jäätmete teke jäätmeliikide kaupa
Jäätmekood
Jäätmeliik
2012
AUDRU VALD
Muud orgaanilised lahustid,
07 07 04*
0,15
pesuvedelikud
08 01 11* Värvid- ja lakijäätmed
2,73
13 02 08* Vanad õlid
2,72
20 02 21* Luminestsentslambid
0,27
20 01 33* Patareid ja väikeakud
0,06
20 01 98* Vanad ravimid
0,02
16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed
1,70
16 06 01* Pliiakud
13,67
16 01 07* Õlifiltrid
0,70
20 01 19* Pestitsiidid
0,43
15 01 10* Ohtlik pakend
0,19
KOONGA VALD
08 01 11* Värvid- ja lakijäätmed
0,52
20 01 33* Patareid ja väikeakud
0,03
20 01 98* Vanad ravimid
0,01
16 06 01* Pliiakud
15 01 10* Ohtlik pakend
0,17
TÕSTAMAA VALD
08 01 11* Värvid- ja lakijäätmed
13 02 08* Vanad õlid
20 01 33* Patareid ja väikeakud
20 01 98* Vanad ravimid
16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed
16 06 01* Pliiakud
16 01 07* Õlifiltrid
15 01 10* Ohtlik pakend
0,10
VARBLA VALD
20 01 33* Patareid ja väikeakud
0,002
16 06 01* Pliiakud
0,42
15 01 10* Ohtlik pakend
-
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2013

2014

2015

0,03

0,11

0,25

1,70
2,95
0,16
0,09
0,03
5,78
7,32
0,77
0,01
0,26

3,83
4,51
0,14
0,11
0,02
0,70
12,93
2,32
0,06
0,72

6,52
4,96
0,33
0,12
0,08
0,80
9,91
1,46
0,00
0,62

0,05
0,01

0,001
0,004
0,04
0,04

0,02
0,003
0,83
0,12

0,53
0,02
0,01
0,03

0,01
0,003
0,06
0,09

0,76
0,21
0,07
0,10
0,02
0,08
0,23

0,29

-

-

4.4.6. Probleemtooted
Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või
keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Probleemtoodete
hulka kuuluvad: patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed
ja nende osad, rehvid ja põllumajandusplast.
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.
4.4.6.1. Patareid ja akud
Vabariigi Valitsuse 07.08.2008 määruse nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete
kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning
sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” kohaselt peab turustaja, kes müüb patareisid ja
akusid, tasuta vastu võtma kasutatud patareid ja akud, olenemata sellest, kas kasutaja soovib uut
soetada.
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades on mitmeid kauplusi, kus saab tasuta patareid ja
akud üle anda. Lisaks saab patareisid ja akusid üle anda Audru ohtlike jäätmete kogumispunktis,
Lavasaare jäätmekogumispunktis, Koonga ohtlike jäätmete kogumispunktis ning Tõstamaa
jäätmekogumispunktis, millest tulenevalt võib öelda, et valdades on hea patareide ja akude
kogumisvõrgustik.
4.4.6.2. Elektri- ja elektroonikaseadmed
Audru valla elanikud saavad elektri- ja elektroonikaseadmeid üle anda kahes punktis, mis asuvad
teine teisel pool valda (Lavassaare jäätmekogumispunkt ja Audru ohtlike jäätmete
kogumispunkt). Ka Koonga ja Tõstamaa valdade elanikud saavad oma valla haldusterritooriumi
piires elektroonikaromud üle anda, viies need Koonga ohtlike jäätmete kogumispunkti, Lõpe
küla elektroonikaromude kogumispunkti ja Tõstamaa jäätmekogumispunkti. Viimast kasutavad
ka Varbla valla elanikud.
4.4.6.3. Rehvid
Kasutatud rehve saavad Audru elanikud viia Kõima külas olevasse kogumispunkti või
Lavassaare jäätmekogumispunkti, Tõstamaa elanikud aga Tõstamaa jäätmekogumispunkti.
Koonga ja Varbla valdadel puuduvad rehvide äraandmise võimalused oma valla
haldusterritooriumil. Koonga ja Varbla valla elanikele on lähimad kasutatud rehvide
kogumispunktid Lihulas ja Tõstamaal.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 määrusele nr 80 „Rehvidest tekkinud jäätmete
kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord“ peab
tootja rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku
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tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab
rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500
elanikuga alevikku, millest tulenevalt ei pea seaduse kohaselt Koonga ja Varbla vallad rehvide
kogumispunkti rajama.
Audru vallas on küll kaks rehvide kogumispunkti, kuid Audru alevikus, kus elanikearv on 1509,
rehvide üleandmise võimalus puudub. Audru alevikku planeeritakse rajada jäätmekogumispunkt,
kus hakkab toimuma ka kasutatud rehvide vastuvõtt.

4.4.7. Ehitus- ja lammutusjäätmed
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ehitus- ja lammutusjäätmete tekkekoguse tonnides
aastate lõikes on toodud tabelis 6.
Tabel 6. Ehitus- ja lammutusjäätmete tekkekogused tonnides aastate lõikes
Vald
2012
2013
2014
1470
1748
2229
Audru
28
68
45
Koonga
108
32
72
Tõstamaa
25
42
13
Varbla

2015
3631
4867
54
25

Audru valla numbrilised näidud, võrreldes teiste valdadega, on tunduvalt suuremad. Suurte
näitude põhjuseks võib olla lisaks sellele, et Audru valla elanikkond on teiste valdade omast
oluliselt suurem, see et Audru vallas on viimaste aastate jooksul ehitatud palju eramaju, tekitades
uusi elamurajoone just Pärnu linna külje alla.
Koonga valla ehitus- ja lammutusjäätmete tekkekogus 2015 aastal oli 4867 tonni aastas, samas
aastatel 2012-2014 jäi see ainult vahemikku 28-68. Koonga vallas on viimaste aastate jooksul
lammutatud viis kortermaja ja üks tootmishoone. Viimased lammutamised toimusid 2015 ja
2016 aastal, mis seletab 2015 aastal tekkinud jäätmete kogust.
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdades on mitmeid maastikupilti kahjustavaid lagunenud
ja kasutuseta militaar-, tööstus- ja põllumajandusehitisi, mida soovitakse tulevikus likvideerida.
Arvestades ka majanduskasvu, võib prognoosida, et ehitus- ja lammutusjäätmete tekkekogused
aastate jooksul suurenevad.
Hetkeseisuga võetakse ehitus- ja lammutusjäätmeid vastu Lavassaare jäätmepunktis ja Tõstamaa
jäätmekogumispunkt. Üldiselt annavad Koonga ja Varbla valla elanikud ehitus- ja
lammutusjäätmed üle OÜ-le Paikre. Sama teevad ka paljud Audru valla elanikkonnast, kuna
Lavassaare jäätmekogumispunkt ei suuda kogu elanikkonda teenindada.
Planeeritav Audru aleviku jäätmekogumispunkt annab ka Audru aleviku elanikele mugava
võimaluse ehitus- ja lammutusjäätmete üle andmiseks. Pideva elanikkonna kahanemise tõttu ja
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majanduslikul kaalutlusel ei plaani Koonga ja Varbla vallad ehitusjäätmete kogumispunkti valda
rajada.

4.4.8. Suurjäätmed
Samasuguses seisus võrreldes ehitus- ja lammutusjäätmetega on ka suurjäätmete üleandmise
võimalused. Tabelist 7 saab vaadelda valdades kogutud suurjäätmete koguseid tonnides aastate
lõikes vastavalt JATSi andmetele.
Tabel 7. Suurjäätmete tekkekogused tonnides aastate lõikes
Vald
2012
2013
0,66
2,12
Audru
Koonga
6,3
12,96
Tõstamaa
0,28
Varbla

2014
6,58
0,46
0,32
2,4

2015
5,64
2,58
-

Audru ja Koonga vallad plaanivad suurjäätmete efektiivsema ja mugavama üle andmise
eesmärgiga uuel perioodil korraldada suurjäätmete kogumisringe. Lisaks planeerib Koonga vald
ohtlike jäätmete kogumispunkti Koonga külas rekonstrueerida ja suurendada, eesmärgiga hakata
vastu võtma ka suurjäätmeid.
Suurjäätmete tekkevoogu tulevikus on raske hinnata. Üldjuhul mõjutab suurjäätmete teket
majanduse areng.
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5. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENDAMISE TEGEVUSKAVA
Arvestades peatükis 4 toodud Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade jäätmehoolduse
ülevaadet ja jäätmekäitluse analüüsi, on koostatud valdadele jäätmehoolduse arendamise
tegevuskava aastateks 2017-2021. Jäätmehoolduse arendamise tegevuskava on toodud tabelis 8.
Tegevuskava koostamisel on lähtutud valdade probleempunktidest ning valdade võimekusest.
Tabel 8. Jäätmehoolduse arendamise tegevuskava aastateks 2017-2021
Tegevus
Aeg
Maksumus
ÜHISED TEGEVUSED
Korraldatud jäätmeveo konkursi
2017
0
korraldamine
Elanikkonna teadlikkuse tõstmine, sh
erinevate jäätmeliikide äraandmise
Pidev
0
võimaluste tutvustamine
Pakendijäätmete kogumisvõrgustiku
ülevaatamine ja täiendamine

Pidev

Järelevalve tõhustamine
Jäätmehoolduseeskirja ajakohastamine

Pidev
Pidev
AUDRU VALD
Ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi
2017-2021
korraldamine
Ohtlike jäätmete kogumispunkti haldamine
Pidev
Suurjäätmete kogumisringide korraldamine 2017-2021
Audru aleviku jäätmete kogumispunkti
2017-2021
projekteerimine ja rajamine

0

Koostöös
taaskasutusorganisatsioonidega

0
0
9 000 €/aasta

Vald, Fondid

5 000 €/aasta
6 000 €/aasta

Vald
Vald, Fondid

150 000 €

Vald, Fondid

Kasutusest välja langenud, maastikupilti
2017-2021
100 000 €
risustavate ja ohtlike hoonete lammutamine
KOONGA VALD
Ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi
2017-2021 3000 €/aasta
korraldamine
Kasutusest välja langenud, maastikupilti
2017-2021
60 000 €
risustavate ja ohtlike hoonete lammutamine
Koonga ohtlike jäätmete kogumispunkti
rekonstrueerimine ja suurjäätmete
2017-2021
40 000 €
kogumispunkti rajamine
Lõpe elektroonikaromude kogumispunkti
2017-2021
40 000 €
rekonstrueerimine
Suurjäätmete kogumisringide korraldamine
kuni vastava kogumispunkti rajamiseni
2017-2021 3 000 €/aasta
Koongas
TÕSTAMAA VALD
Ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi
2017-2021 9 000 €/aasta
korraldamine
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Rahastamine

Vald, Fondid

Vald, Fondid
Vald, Fondid
Vald, Fondid
Vald, Fondid
Vald, Fondid

Vald, Fondid

Kasutusest välja langenud, maastikupilti
2017-2021
60 000 €
risustavate ja ohtlike hoonete lammutamine
Jäätmekogumispunkti arendamine
2017-2021
500 000 €
VARBLA VALD
Ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi
2017-2021 9 000 €/aasta
korraldamine
Kasutusest välja langenud, maastikupilti
2017-2021
60 000 €
risustavate ja ohtlike hoonete lammutamine
Maksumus
Tõstamaa jäätmekogumispunkti arendamine 2017-2021
selgub
edaspidi
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Vald, Fondid
Vald, Fondid
Vald, Fondid
Vald, Fondid
Koostöös Tõstamaa
vallaga

6. JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISE MÕJU KESKKONNALE
Käesoleva jäätmekavaga seotud eesmärgid ning jäätmehoolduse arendamise tegevuskava
täitmine on eelkõige tervikliku jäätmekäitlussüsteemi loomine, mille juures on arvestatud ka
keskkonna- ja terviseaspekte.
Jäätmekavaga planeeritavad tegevused seisnevad peamiselt jäätmete kogumise korraldamises
ning liigiti kogumise tõhustamises (planeeritav jäätmekogumispunkt Audrus, olemasolevate
jäätmerajatiste rekonstrueerimine Tõstamaa ja Koonga vallas, pakendijäätmete
kogumisvõrgustiku suurendamine, ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine,
keskkonnateadlikkuse ja järelevalve tõhustamine).
Lähtudes jäätmehierarhiast on esmane tegevus jäätmetekke vältimine, kuid kui see osutub
võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada. Jäätmete taaskasutamise
protsesside realiseerimiseks tuleb aga võimalikult palju jäätmeid liigiti koguda. Seega olenemata
võimalikest jäätmekäitluse alternatiividest, tuleb igal juhul jätkata jäätmete liigiti kogumist. See
aitab kaasa jäätmete lõppkäitlemise keskkonnamõjude vähendamisele, samuti väheneb
taastumatute loodusvarade kasutamine ja sellest tingitud keskkonnamõjud.
Täites jäätmekavas esitatud eesmärke: suurendades jäätmete sortimist ja liigiti kogumist, 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.
Paratamatult kaasneb jäätmekäitlusega teatud müra ja õhu saastamine jäätmete kogumisel ja
transpordil. Negatiivset mõju (hais) võib tekkida ka jäätmekonteinerite ebaregulaarsel
tühjendamisel. Kui jäätmete sortimine tekkekohas, liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu
vastab kehtestatud korrale, siis on negatiivsed keskkonnamõjud valdade territooriumil suhteliselt
väikesed. Samuti aitab jäätmekava rakendamine ja korraldatud jäätmevedu vähendada jäätmete
ebaseaduslikku likvideerimist, mis omakorda vähendab survet keskkonnale.
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LISA 1
Tabel 9. Pakendijäätmete konteinerite asukohad
Asula
Asukoht
AUDRU VALD
Pargi 1 ja Aia 2 vahel*
Pärna allee 3A*
Pärna allee 6*
Pärna allee 8*
Pärna allee 10*
Audru alevik Pärna allee 5b (spordihoone juures)
Tamme tänava alguses
Oja tänav 2 (Rebase poe lähistel)
Muti tee
Tiigi tänava alguses (Tiigi 1 juures)
Lihula mnt 10 (Audru kool)
Põldeotsa küla Põldeotsa 5
Kihlepa küla Kihlepa rahvamaja
Kõima küla
Keskuse tee (endise kaupluse juures)
Rannapoe parkla, 2 tk
Lindi küla
Tõstamaa mnt ääres, kaupluse juures
Liu küla
Liu endise kaupluse juures
Ahaste küla
Ridaelamu juures
Jõõpre kooli juures
Jõõpre hooldekodu parkla, 2 tk
Jõõpre küla
Looga tee 4*
Looga tee 7*
Looga tee 8*
Mäe tn 7 karjääri teeristis
Võidu tn 14 (GÜ Rehv juures) - klaaspakend
Võidu tn 2 (kaupluse juures)
Vee ja Rahu tänava ristis (lasteaed-algkooli taga)
Lavassaare alev
Pärna tn 8 (kortermaja taga)
Pärna tn 10 (suure alajaama juures) - klaaspakend
Pärna tn 12 taga (kortermajade taga)
Jäätmekogumispunkt (lahtiolek kokkuleppel)
Lemmetsa küla Sangamäe külakeskus
Meremetsa elamuala
Lõvisaba tee 2*
Neeva aiandi parkla
Papsaare küla
Kahva tee 2 (lasteaia parkla)
Haapsalu mnt 43 (Maksimarketi taarapunkti juures) - klaaspakend
Eramajadel on võimalus tellida lepingu alusel pakendikoti teenus
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Maht, m3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
2,5
1,1
1,5
1,1
2,5 + 1,5
1,1
1,5
1,5
1,5
2,5 + 1,5
0,6
0,6
0,6
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
1,5
2,5
1,5
1,5 + 1,1
0,6
1,1
1,5
3

KOONGA VALD
Koonga A&O kaupluse parklas
Koonga küla Koonga keskus 7 ja Koonga keskus 8 kruntide nurgal
Koonga keskus 4 ja Koonga keskus 5 korterelamute vahel
Irta küla
Irta keskus 2 ja Irta keskus 3 korterelamute vahel
Lõpe A&O kaupluse parklas
Lõpe küla
Lõpe koolimaja krundi serval Tammessaare tee ääres
Oidrema küla Oidrema külakeskus
TÕSTAMAA VALD
Kalli mnt 1 (kaupluse juures)
Kalli mnt 8 (kooli juures)
Raba 1b (jäätmepunkt)
Tõstamaa alevik
Nooruse 1 (katlamaja juures)
Nooruse 7
Varbla mnt 3 (rahvamaja juures)
Endise kaupluse juures
Seliste küla
Pootsi kaupluse juures
Pootsi küla
Männikuste küla Tõhela rahvamaja (Kalli-Tõstamaa-Värati mnt)
VARBLA VALD
Varbla küla
Varbla keskus
Tõusi küla
Paadrema külakeskus
Matsi küla
Pärlselja laagri plats
Paatsalu küla endise kaupluse juures
Kulli küla
Saulepi kaupluse juures
*kortermaja kasutuses

38

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

LISA 2
Tabel 10. Paber ja kartongi jäätmete konteinerite asukohad
Asula
Asukoht

Audru alevik

Põldeotsa küla
Kihlepa küla
Kõima küla
Lindi küla
Liu küla
Ahaste küla
Jõõpre küla
Lavassaare alev
Papsaare küla

Koonga küla
Lõpe küla
Oidrema küla

Tõstamaa alevik
Männikuste küla
Varbla küla
Tõusi küla

AUDRU VALD
Pärna allee 5b (spordihoone juures), 2 tk
Pärna allee 7 (Audru vallamaja juures)
Tamme tänav
Oja tänav 2 (Rebase poe lähistel)
Tiigi tänava alguses (Tiigi 1 juures)
Lihula mnt 10 (Audru kool)
Põldeotsa 5
Kihlepa rahvamaja
Keskuse tee (endise kaupluse juures)
Rannapoe parkla
Tõstamaa mnt ääres, kaupluse juures
Liu endise kaupluse juures
Ridaelamumu juures
Jõõpre hooldekodu parkla
Jõõpre kooli juures
Pärna tn 8 (kortermaja taga)
Pärna tn 12 (kortermaja taga)
Meremetsa elamuala
Neeva aiandi parkla
Kahva tee 2 (lasteaia parkla)
KOONGA VALD
Koonga keskus 5 krundil lasteaiapoolses parklas
Lõpe koolimaja krundi serval Tammessaare tee ääres
Oidrema külakeskus
TÕSTAMAA VALD
Kalli mnt 8 (kooli juures)
Raba 1b (jäätmepunkt)
Nooruse 1 (katlamaja juures)
Tõhela rahvamaja (Kalli-Tõstamaa-Värati mnt)
VARBLA VALD
Varbla keskus
Paadrema külakeskus

39

Maht, m3
2 x 0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,1
0,6
0,6
0,6
0,6
2,5
2,5
1,1
0,6
0,6
2,5
2,5
0,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

