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KOV kohustused

• Kohaliku omavalitsuse kohustuseks on 
kehtestada jäätmehoolduseeskirjas 
pakendite ja pakendijäätmete 
kogumisviisid, tehes seda koostöös 
pakendiettevõtjatega. Samuti peab 
omavalitsuse üksuse jäätmekavas olema 
käsitletud eraldi pakendite ja 
pakendijäätmete kogumise ja 
taaskasutamise korraldus. 



Hetkel linnas

• Tagatisrahaga katmata pakendite tagasivõtmine on 
Pärnus lahendatud Paikre ning Pakendiringluse 
koostöös. Lisaks on olemas ka ETO konteinerid, 
kes lähiajal võtab üle ka endised  linna klaastaara 
konteinerid.

• Linn on piisavalt kaetud, küll on kaebusi on 
konteinerite asukoha suhtes. Keegi ei taha 
konteinerit enda lähedusse- heakorra küsimused

• Poodides peaks olema rohkem infot tagasivõtu 
kohtade kohta. Samuti ka linna kodulehel.



ETO konteinerid

• ETO pakendikonteiner

• Kasutati varem klaastaara 

kogumiseks

• Kokku linnas 35 tk, 2003 

aastal 103t  (245 kg 

/kont/kuu), peale 

tagatisraha kehtestamist 

kaaluliselt vähem

• Lisaks veel ka 6 SEKTO 

vanapaberi konteinerit
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Pakendiringlus

• Pakendiringluse 
konteinerid

• Soetatud KIK´i toel

• Eraldi vanapaberi ja 

pakendite jaoks

• Kokku 50 paari

• Kuus kogutakse 1.5t (30 

m3)pakendeid ja 3.5t (60-

90 m3)vanapaberit



Probleemid
• Konteinereid ei tasu hoida väikeelamu 

piirkondades, sest enamasti tekkivad 
paberijäätmed põletatakse ning kuna liitumist 
olmejäätmeveoga pole siis sokutatakse avalikesse 
konteineritesse kõik oma olmejäätmed, rikkudes 
sellega kogu mahuti sisu. Probleemi lahendus on 
loodetavasti korraldatud olmejäätmeveos.

• Senini jätta valikkogumise konteinerid nendes 
piirkondades vaid poodide juurde.

• Bussipeatused ja muidu käidavad kohad ei sobi, 
sest sinna poetatakse kõik käigupealt tekkivad 
jäätmed (suitsukonid jm), mis pole sobilikud 
taaskasutamiseks.



Toimivad kohad

• Hästi toimivad konteinerid korteriühistute juures, 
pakkudes ilma kuurendita konteinerit, mida ka 
tasuta tühjendatakse, mõjutab  inimesi sorteerima. 
Laisad saavad vabalt oma jäätmed tava prügikasti 
edasi panna.

• Vajalikud on konteinerid ka kaupluste juures, 
kuigi nende kasutajaid on siiski vähevõitu, kuid 
kuna tegemist on avaliku kohaga siis on 
kogutavad jäätmed parema kvaliteediga (teiste 
silma all ei julge rämpsu sokutada)



Tulevik
• Jätta hinnatundlikele ning keskkonnateadlikele 

inimestele võimalus viia valikkogumise 
konteinerisse tasuta sorteeritud jäätmeid 
(vanapaber, pakendid)

• Lisaks pakkuda tavajäätmeveost soodsama 
hinnaga taaskasutatavate jäätmete äraandmist. 
Olmes tekkinud jäätmetest tuleks eraldada 
biolagunevad ning (biolagunevatega) määrdunud 
jäätmed (salatikarp jm prügilamaterjal) ning 
suunata eelsorditud taaskasutatavad jäätmed 
järelsortimisele.

• Kes  kodus sortida ei taha/ei viitsi selle jäätmed 
lähevad otse prügilasse (kallim teenus).



Küsimused

Tänan tähelepanu eest!
 


