JÄÄTMETE
LIIGITI KOGUMINE
SAKU VALLAS

Eesti kodumajapidamistes tekib aastaga
ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kg
jäätmeid inimese kohta. Just seetõttu on
oluline jäätmeid mitte üksnes liigiti
koguda, vaid nende teket ennetada ja
vältida. Kui jäätmete tekkimist vältida ei
saa, tuleb asuda liigiti koguma. Jäätmed
lähevad ringlusesse ainult siis, kui need
tekkekohas liigiti kogutakse.
Täna peab kõigil hoonestatud kinnistutel,
kus elatakse või mida kasutatakse,
toimuma segaolmejäätmete äravedu.
See ei tähenda, et kõik tekkinud jäätmed
võiks segaolmesse visata. Jäätmeid
tuleb igal juhul liigiti koguda ning
segaolmesse panna vaid need jäätmed,
mis liigiti kogumisest üle jäävad.

Olmejäätmetest
tuleb liigiti koguda
järgmised jäätmeliigid

Foto ja kujundus: freepik.com
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Puit
Tekstiil ja rõivad
Klaas
Plast
Metall
Pakendid
Paber ja kartong
Suurjäätmed
Ohtlikud jäätmed
Rehvid ja elektroonikajäätmed
Toidujäätmed
Aia- ja haljastujäätmed

JÄÄTMETE
LIIGITI KOGUMINE

eramajas

PAKEND Kuna suurema osa olmejäätmetest

moodustab pakend (nt toidukarp, klaaspurk,
konservikarp, aerosoolipudel, kilekott, ka pakkimisel
kasutatud penoplast, kile jne), siis liitu pakendikoti
teenusega, võta pakendi jaoks omaette
kogumismahuti või vii need pakendid avalikku
kogumiskohta.

VANAPABER Vanapaber vii avalikku kogumis-

KOGU ERALDI

kohta, Saku jäätmejaama, Kiisa jäätmepunkti.
Võimalik on võtta vanapaberi jaoks eraldi
kogumismahuti.

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED

biolagunevad jäätmed
vanapaber
pakendijäätmed
segaolmejäätmed (prügi).
Hoolitse selle eest, et majal
oleks kogumismahuti
segaolmejäätmete
kogumiseks.

Kui sul
on aed, komposti biolagunevad
jäätmed kompostkastis või selleks
ettenähtud kompostris. Vaata lisainfot
www.kompostiljon.ee. Kui kompostikoht
puudub, siis võta kogumismahuti
biolagunevate jäätmete kogumiseks või
vii jäätmed Saku jäätmejaama.

TEISED LIIGITI KOGUTUD
JÄÄTMED Suuremad plastjäätmed,

metall, klaas, puit, tekstiil, rehvid,
elektroonika ja ohtlikud jäätmed vii Saku
jäätmejaama. Kuna neid jäätmeid ei teki
suures koguses iga päev, pole nende jäätmete
jaoks eraldi kogumismahuteid vaja.

SUURJÄÄTMED Suurjäätmete (rattad, mööbel,

sanitaartehnika, kardinapuud, vaibad, madratsid)
tekkimise korral võta ühendust jäätmevedajaga,
kes viib need suurjäätmed maja eest tasuta ära,
või vii jäätmed Sakus asuvasse jäätmejaama.
Kasutuskõlblikud asjad vii nt Saku või Kiisa
uuskasutuspunkti.

SEGAOLMEJÄÄTMED on sortimisjääk, mis

jääb üle peale jäätmete liigiti kogumist ja mida ei
saa taaskasutada. Näiteks üksikud katkised nõud,
riided, mähkmed, must pakend, tolmulapid,
tolmukotid jms.

JÄÄTMETE LIIGITI
KOGUMINE

KORTERELAMUS

KOHUSTUSLIKUD KOGUMISMAHUTID
Kogu eraldi biolagunevad jäätmed, vanapaber, pakendijäätmed ja segaolmejäätmed
(prügi) ning hoolitse selle eest, et majal oleks
kogumismahuti järgmiste jäätmete jaoks:
• segaolmejäätmetele,
• biolagunevatele jäätmetele,
• vanapaberile,
• vajadusel pakenditele.

Ohtlikud jäätmed on
ravimid, kraadiklaasid,
kemikaalid, eterniit.
Probleemtooted on
rehvid, patareid ja
akud, lambipirnid,
elektroonika.

Pakendijäätmeid on kohustus eraldi koguda,
kuid pakendimahutit ei pea olema - pakendid
on võimalik tasuta ära anda Saku jäätmejaama, Kiisal asuvasse jäätmepunkti või
avalikesse kogumiskohtadesse.

SUURJÄÄTMED

Suurjäätmete (mööbel, sanitaartehnika,
kardinapuud, vaibad, segistid, madratsid,
jalgrattad) tekkimisel tuleb korterelamu
halduril, kelle nimel on jäätmeleping, võtta
ühendust jäätmevedajaga, kes viib
suurjäätmed maja eest tasuta ära.

TEISED LIIGITI KOGUTUD
JÄÄTMED Suuremat sorti

plastjäätmed, metall, klaas,
puit, tekstiil, probleemtooted
(rehvid, elektroonika, patareid,
akud, lambipirnid) ja ohtlikud
jäätmed (kemikaalid, eterniit,
värvid) vii ära Saku jäätmejaama. Kuna neid jäätmeid ei
teki suures koguses iga päev,
pole nende jäätmete jaoks
eraldi kogumismahuteid vaja.

Paigaldage maja
infostendile liigiti kogumise
juhend, juhendid leiab
Keskkonnaministeeriumi
kodulehelt
https://www.envir.ee/et/
liigiti-kogumise-juhendidja-sildid

JÄÄTMELIIGID
PABER JA KARTONG
Mis need on: pappkastid, raamatud, ajalehed, ajakirjad, joonistuspaber (vana tapeet on
ehitusjääde!).
Kuidas korraldatud: kortermajades peab olema eraldi paberi ja kartongi
kogumismahuti. Üksikelamutes võib panna jäätmevedajaga kokkuleppel
kogumismahuti kõrvale.
Kuhu üle anda: tasuta Kiisa jäätmepunkti või Saku jäätmejaama.
NB! Ruumi kokkuhoiuks palun pappkaste tervelt konteinerisse mitte panna, vaid suruda
need enne kokku. Küttekoldes ja lõkkes võib põletada ainult puhast (kiletamata) paberit ja
kartongi!
Mis need on: Kõik mistahes materjalist pakendid (ja selle osad), mida kasutatakse
kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks.
See tähendab, et pakend on toidukarp, konservikarp, aerosoolipudel, kilekott, ka
pakkimisel kasutatud penoplast ja kile.
Kuhu üle anda: avalikesse pakendipunktidesse, Kiisa jäätmepunkti (tasuta), Saku jäätmejaama (tasuta).
Võimalus tellida ka maja eest pakendite äravedu (pakendikoti teenus või eraldi kogumismahuti).
NB! Pakendijäätmete kogumismahutisse on lubatud visata ainult tühjad ja puhtad pakendid, toiduga
määrdunud pakendid on segaolme. Pakendijäätmete kogumismahutisse võib panna ka puhtad
ühekordsed nõud ja topsid. Soovitav on koguda eraldi klaas-, paber- ja plast-/metallpakendid, et neid
saaks veelgi suuremal hulgal taaskasutada.
Tagatisraha märgisega pakend viia tagasivõtukohta (kauplus, taarapunkt).

PAKENDID

PLAST

Mis need on: plastikust tooted, sh näiteks plastnõud, karbid, kausid, ämbrid, mänguasjad,
suured plastist esemed.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 0,5 m3 tasuta) või Kiisa jäätmepunkti (tasuta).

NB! Plastist toidukarp on pakend, kasvuhoonekile on ehitusjääde.

KÖÖGI- JA SÖÖKLAJÄÄTMED (TOIDUJÄÄTMED)
Mis need on: liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud
ning muud tahked toidujäätmed. Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid,
teepakid. Toataimed ja lõikelilled.
Kuidas korraldatud: kortermajadel peab olema eraldi biolagunevate jäätmete kogumismahuti.
Üksikelamutes on lubatud neid kompostida oma kinnistul, tiheasustusalal kinnises kahjurite eest
kaitstud kompostimisnõus või võtta jäätmevedajalt eraldi kogumismahuti.
Kuhu üle anda: Tasuta Saku jäätmejaama või jäätmevedajale.
Mis need on: erinevad metallist esemed, nt plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised,
jalgrattad, kuivatusrestid, aiavõrgud, okastraat, potid, metallnõud ja -purgid ja
muud metallist valmistatud tooted.
Kuhu üle anda: vanametalli kokkuostu või Saku jäätmejaama (tasuta).
NB! Metallist konservipurk on pakend.

METALL

TEKSTIIL JA RÕIVAD
Mis need on: erinevad riided ja rõivad, majapidamiskangas (linad, rätikud).
Mis nendega teha: kasutuskõlblikud riided viia taaskasutuskeskusesse (näiteks Saku
või Kiisa uuskasutuspunkti) või panna Saku alevikus Saku Selveri juures asuvasse
Tallinna Jäätmekeskuse punasesse riidemahutisse.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 0,3 m3 tasuta).
NB! Riidemahutitesse sobivad ainult kasutuskõlblikud riided. Vastu ei võeta
katkiseid, niiskusplekkidega, kopitanud, koitanud ja määrdunud esemeid – need
viia jäätmejaama..

BIOLAGUNEVAD AIA- JA HALJASTUJÄÄTMED
Mis need on: lehed, hein, taimed, taimne kude.
Mis nendega teha: lubatud kompostida oma kinnistul lahtistes aunades.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 0,6 m3 tasuta), oksad kuni 2 m3 tasuta.
Oksi võtab vastu SLG Energy OÜ (www.slgenergy.eu) Männiku külas Männiku depoo
kinnistul. Plats asub Sakust Tallinna poole sõites suunaviitade «Libedarada» ja
«Betoonitehas» juurest paremal. Ladestusplats on avatud tööpäeviti kell 9–17. Lisainfo
ja transpordi tellimine (tasuline) telefonilt 522 8844.
NB! Aia- ja haljastujäätmete (jm jäätmete) põletamine on keelatud!

PATAREID JA AKUD
Mis need on: vanad akud ja patareid.
Mis nendega teha: viia tagasi müügikohta, nt
kauplusesse.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (tasuta) või Kiisa
jäätmepunkti (tasuta).

KLAAS
Mis need on: erinevad klaasist esemed, sh lehtklaas,
peeglid, klaasist lambikuplid, nõud.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni
1 m3 tasuta) või Kiisa jäätmepunkti
(tasuta). NB! Klaaspudel on pakend.

Mis need on: naturaalsed, töötlemata ehitusmaterjalid (lauad, prussid,
voodrilauad, põrandalauad jne). Töödeldud puit on värvitud, immutatud,
õlitatud või mõnel muul viisil töödeldud puidujääde.
Mis nendega teha: võimalusel taaskasutada.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama.
Töötlemata puidujäätmeid võtab vastu SLG Energy OÜ (www.slgenergy.eu) Männiku külas
Männiku depoo kinnistul. Plats asub Sakust Tallinna poole sõites suunaviitade «Libedarada»
ja «Betoonitehas» juurest paremal. Ladestusplats on avatud tööpäeviti kell 9–17. Lisainfo ja
transpordi tellimine (tasuline) telefonilt 522 8844.
NB! Küttekoldes ja lõkkes võib põletada ainult töötlemata puitu.

PUIT

Mis need on: vanad kasutatud rehvid.
Mis nendega teha: viia rehvitöökotta või kauplusesse, kust kavatsetakse osta uus toode.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 8 tk tasuta) või vanarehvi kogumiskohta.
NB! Rehvid peavad olema velgedeta.

REHVID

Mis need on: oma omaduste poolest inimorganismile ja
looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust, nt
lahustid, värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid,
aegunud ravimid, antibiootikumid, reostunud pakendid, taimekaitsevahendid jne.
Kuhu üle anda: Ravimid viia lähimasse apteeki. Ülejäänud saab anda tasuta Kiisa jäätmepunkti (vastu
võetakse ainult värve, trükivärve, liime, vaikusid, lahusteid, patareisid, akusid, õli ja rasva, torulampe,
reostunud pakendeid) või Saku jäätmejaama.
NB! Ohtlikud jäätmed tuleb liigiti koguda ja panna eraldi kogumisvahenditesse, sest ohtlikud jäätmed võivad
segunedes põlema süttida või tekitada omavahel reageerides inimesele tõsiseid tervisekahjustusi.

OHTLIKUD JÄÄTMED

SUURJÄÄTMED

Mis need on: vanamööbel, sanitaartehnika (vannid, kraanikausid, wc-potid),
kardinapuud, vaibad, madratsid.
Kuidas korraldatud: kokkuleppel jäätmevedajaga viiakse prügilepingu olemasolul maja eest ära tasuta.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama või taaskasutuskeskusesse (kasutuskõlblik mööbel). Uuskasutuskeskuse
kaubiku saab tellida tasuta tel 5553 3011.
NB! Suurjäätmete tasuta äraveoks helistada Ragn-Sells ASi tel 606 0439 või kirjutada tellimus@ragnsells.ee.
Mis need on: külmikud, telerid, pesumasinad, boilerid,
tolmuimejad, arvutid, printerid, mikrolaineahjud, rösterid,
telefonid.
Mis nendega teha: viia kauplusesse (seade ei tohi olla rüüstatud), kust kavatsetakse osta uus
toode.
Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (ainult komplektsed seadmed) või Kiisa jäätmepunkti
(ainult komplektsed seadmed).

ELEKTROONIKAJÄÄTMED

Jäätmetekke vältimine ja vähendamine
Oma panuse puhtama keskkonna
heaks saad anda väga lihtsate
sammudega. Iga valik loeb!
• Kleebi postkastile «ainult
tellitud post» kleebis. Selle saab
postkontoritest tasuta
• Joo kraanivett
• Kasuta ostunimekirja, et vältida
ebavajalikke oste
• Kontrolli «parim enne» kuupäevi,
et vältida toidujäätmete tekkimist
• Eelista pakendamata puu- ja
köögivilju
• Serveeri mõistlikud portsjonid,
sest prügikasti pole tarvis toita
• Kasuta toidu tegemisel ära
ülejäägid
• Prindi vähem, kasuta kahepoolset
printimist
• Alusta kompostimisega
• Osta kohv oma topsiga kaasa
• Võta vesi oma pudeliga kaasa
ning täida seda kraaniveega
• Koosviibimistel (grillimisõhtu,
sünnipäev) kasuta
ühekordsete nõude asemel
korduvkasutatavaid nõusid, väldi
kõrte, õhupallide jms ostmist
• Võimalusel kasuta
nõudepesumasinat, saad seal
puhtaks pesta ka määrdunud
pakendi, et masin pooltühjana ei
töötaks
• Vii vanad riided, mänguasjad,
raamatud, mööbel taaskasutusse
• Võta poodi oma ostukott
kaasa, kasuta väikeste
läbipaistvate kottide asemel
korduvkasutatavaid kotte/võrke
• Osta kasutatud tooteid
(raamatud, riided, mööbel)
• Vaheta asju sõprade ja
tuttavatega
• Laena tööriistu
• Anna vanadele esemetele uus elu
• Paranda esemeid, elektroonikat,
riideid, mööblit
• Kasuta patareide asemel
laetavaid akusid

Jäätmete kompostimine
• Kompostimiskoht peab paiknema naaberkinnistust vähemalt
3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
• Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimiksid
aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva,
haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele
ohtliku ja mitte sobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab
likvideerima selle omanik.
• Tiheasustusalal võib köögi- ja sööklajäätmeid kompostida
ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus.
Hajaasustusega aladel tekkivaid köögi- ja sööklajäätmeid võib
kompostida lahtiselt kompostimisaunades.
• Üksikelamutes tekkivaid biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid
võib kompostida lahtiselt aunades.
• Kompostimise kohta loe www.kompostiljon.ee.

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine
• Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste
või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel
või restaureerimisel. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab
jäätmevaldaja – ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või
kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti, või muu
isik, kelle valduses on jäätmed. Ehitus- ja lammutussegaprahi
(edaspidi ehitusjäätmete) käitlemise eest vastutaja sõltub
lepingust. Lepingu puhul võib ehitusjäätmete omanikuks saada
ehitusettevõte, lepingu puudumisel on vastutav see, kes on
jäätmete valdaja.
• Ehitusjäätmete taaskasutamiseks või tekkekohas
kõrvaldamiseks on vaja jäätmeluba või jäätmekäitleja
registreerimistõendit.
• Ehitusjäätmeid võib anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või
taaskasutamiseks üle isikule, kel on sellekohane jäätmeluba või
jäätmekäitleja registreerimistõend.
• Ehitusjäätmetest tuleb eraldi liigiti koguda vähemalt pakendid,
paber ja kartong, puit, metall, tellised ja betoon, klaas, plast,
ohtlikud jäätmed, pinnas.

Jäätmete põletamine
• Jäätmete põletamine väljaspool vastavat jäätmeluba omavat
ettevõtet on keelatud.
• Küttekolletes võib loata põletada ainult töötlemata ja
värvimata puitu ning kiletamata paberit ja kartongi.
Küttekoldevälise tule (lõkke) tegemisel võib põletada ainult
töötlemata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja
kartongi. Saku valla territooriumil on keelatud ka aia- ja
haljastujäätmete (lehed, hein jms) põletamine. Aia- ja
haljastujäätmeid võib kompostida oma kinnistu piires või anda
üle Saku jäätmejaama.

SAKU

JÄÄTMEJAAM

TASUTA saab elanik üle anda paberit ja
kartongi, sega- ja klaaspakendit, plasti
(kuni 0,5 m³), klaasi (kuni 1 m³), tekstiili ja
rõivaid (kuni 300 l), metalli, biolagunevaid
köögi ja sööklajäätmeid, aia ja
haljastujäätmeid (kuni 600 l), oksi (kuni
2 m³), betooni ja telliseid, ohtlikke jäätmeid
ja rehve (kuni 8 tk), elektroonikajäätmeid.
TASU eest puitu, ehitusjäätmeid, asbesti
sisaldavaid jäätmeid, suurjäätmeid.

Aadress Tiigi tn 15
Saku alevik
tel 5886 4335
(ainult lahtioleku aegadel)
E-T SULETUD
K-R 12–19
L-P 11–18
Riiklikel pühadel suletud.
Ainult eraisikutele!

* Elanikke arvestatakse sissekirjutuse järgi, sulgudes
olevad tasuta kogused kehtivad päeva kohta.

KIISA

JÄÄTMEPUNKT

Jäätmepunkti saab TASUTA ära anda paberit ja
kartongi, pakendeid, elektroonikajäätmeid,
ohtlikke jäätmeid (vastu võetakse värve,
trükivärve, liime, vaikusid, lahusteid, õli ja rasva,
luminestsentslampe, patareisid ja akusid, ohtlike
ainetega saastunud pakendeid), klaasi (nt
lehtklaasi) ja plaste (plastist pesukausse,
kanistreid, vanne ja ämbreid, mänguasju).
Ehituslikku plasti vastu ei võeta.

Aadress
Kiisa alevik
Pargi tn 1
Avatud 7-22

taasKASUTUSpunkt
Sakus ja Kiisal asuvatesse iseteeninduslikesse
uuskasutuskeskuse kogumispunktidesse saab
ära anda kodus seisma jäänud, kuid heas korras
asju, mis võiksid minna uuesti ringlusesse.
Näiteks raamatuid, riideid, nõusid, mänguasju,
spordivahendeid, töötavat elektroonikat,
kodukaupu.
Värava avamiseks tuleb helistada sellel oleval
numbril.

Saku alevik
Üksnurme tee ääres
Saku Tehno kõrval
Avatud 10-18
Kiisa alevik
Pargi tn 1
Avatud 7-22

Avalikud pakendijäätmete kogumiskohad 2021. aasta jaanuari seisuga
Jälgige kogumismahutite peal olevaid juhiseid. Mõnes kogumiskohas on klaas- ja paberpakendile eraldi kogumismahuti.

Küla/alevik
Juuliku küla
Jälgimäe küla

Aadress
Paju ja Eha tee rist
Jälgimäe tee 53
Murimäe tee
(Murimäe ja Kadakamarja tee ristis)
Vidriku tee
Kasemetsa küla
Tihase ja Purje tee rist
Käopesa tee
(Käopesa tee ja Käopesa põik ristis)
Kiisa alevik
Kurtna tee 8
(Kiisa vabaajakeskus)
Jaama tn 1a
(Kiisa raudteejaama parkla)
Sireli tn
(Kasemetsa tee ja Sireli tn tee rist)
Pargi tn 1
(Kiisa aleviku jäätmepunkt)
Kurtna küla
Tiigi tn 14
Kurtna tee 50
(Kurtna kooli parkla)
Keskuse tee 11
Lokuti küla
Lokuti tee 3
Metsanurme
Kuresoo tee
(Tuletõrje veevõtu tiigi ääres)
Kuuseheki tee
(Kuuseheki tee 17 vastas)
Annekese tee
(Annekese tee 28 kõrval)
Rehemetsa
(Kasemetsa tee ja Rehemetsa tee ristis)
Männiku küla
Tooma tee 26 vastas
Tooma haljak
(Külaplatsi ääres)
Rahula küla
Vana-Rahula
(kortermaja juures)
Rahula-Saku tee
Roobuka küla
Metsanurga tee
Roheluse tee 1
(Meie kaupluse parkimisplatsil)
Astra tee
(Elektrimaja kõrval)
Saue küla
Kadakanurga tee
Saustinõmme küla Nõmme ja Ristiku tee
Õie tee

Küla/alevik
Saku alevik

Tagadi küla
Tammemäe küla

Tõdva küla
Tänassilma küla
Üksnurme küla

Aadress
Juubelitammede tee 21
(Päikesekillu lasteaia parklas prügimaja
kõrval)
Kannikese tn 14
Kannikese tn 8
Kingu ja Küütsu tee rist
Männi tee (kurvi juures)
Nurme tn 27
Pargi tn
(prügimaja kõrval)
Pargi tn 2
(Konsumi poe taga)
Pähklimetsa tee
Silla tn 2
Tallinna mnt 10
(põhikooli maja taga)
Tallinna mnt 21
Tallinna mnt 4
(Rimi poe taga)
Teaduse tn 1
(Saku gümnaasiumi taga)
Tehnika tn 7
Üksnurme tee
(Saku Tehno juures, endises Saku jäätmepunktis)
Üksnurme tee 2
(Saku Selveri juures)
Laane ja Tormi tn rist
Ülase tn 8/10
Kurtna-Tagadi tee
(Sipelga kaupluse juures)
Tallinn-Saku-Laagri tee
(Kullipesa tee juures)
Männiku tee
(Tammemäe tankla)
Kaare tee 3
(Kahe kuuri vahel)
Nõmmeliiva tee
Arunõmme tee 3
Vahtramäe ja Lukussepa tee rist
Talve tee
Krookuse pumbajaam

Saku valla keskkonnaspetsialist 671 2427 ja 5198 7901
Saku valla järelevalve inspektor 671 2409
Ragn-Sells AS (jäätmevedaja) 606 0439
Keskkonnaamet (valvetelefon) 1247

Saku Vallavalitsus
Juubelitammede tee 15
saku@sakuvald.ee
671 2431

