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Selleks et muuta jäätmed ressursiks

ON VAJA:

• rakendada täielikult liidu jäätmealaseid õigusakte, sealhulgas 
jäätmehierarhia põhimõtet, tagada jäätmete liigiti kogumine, kehtestada 
prügilasse ladestamise vältimise eesmärgid; 

• vähendada jäätmete teket elaniku kohta ja nende teket absoluutarvudes; 

• toota energiat vaid sellisest materjalist, mida ei ole võimalik ringlusse 
võtta, ja järk-järgult lõpetada ringlussevõetavate või taaskasutatavate 
jäätmete prügilasse ladestamine. 



Olmejäätmete koostis (2015)



Olmejäätmete käitlemine ja 
ringlussevõtt Eestis (2015) 



Kohalikud omavalitsused jäätmehoolduse 
korraldajatena 



Kas tõesti selline segadus?



Õigusaktid ütlevad järgmist - KOKS

§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus

(1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas
sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud sotsiaalabi, eakate hoolekannet, noorsootööd,
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda,
jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja
linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi
teise täita.

§ 531. Korrakaitseüksus ja korrakaitseametnik

(1) Kohalik omavalitsus võib moodustada valla- või linnavalitsuse korrakaitseüksuse
(edaspidi korrakaitseüksus) või nimetada ametisse korrakaitsega tegeleva ametniku
(edaspidi korrakaitseametnik), kelle põhiülesanne on osaleda avaliku korra tagamisel ja
teostada valla- või linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet
kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas.



Õigusaktid ütlevad järgmist - JääTS

§ 31. Jäätmete sortimine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas 
liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures 
ulatuses.

Sortimismäärus

§ 4. Olmejäätmete tekkekohas sortimise ja liigiti kogumise korraldamine

(1) Olmejäätmete tekkekohas sortimist ja liigiti kogumist korraldab kohaliku 
omavalitsuse üksus kooskõlas «Jäätmeseaduse» §-s 31 ja «Pakendiseaduse» § 15 
lõikes 1 sätestatuga. 



EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU 

ETTEPANEKUD ÜHTSE PAKETINA
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1. Ühtne liigiti kogumise süsteem

• Korraldatud jäätmeveo raames ühtse sortimise ja üleriigilise liigiti kogumise 
süsteemi väljatöötamine (Keskkonnaministeerium) ja jõustamine 
(kohalikud omavalitsused).
EJKL toetab Riigikontrolli seisukohta.

• Sortimismääruse täiendamine ja korrektne jõustamine.



2. Saastetasude tõstmine ladestamisele

• Ladestamise saastetasu kahekordistamise ettepanek on põhjendatud.

Prügila väravatasu 100 EUR/tonn -> tõenäoline, et taaskasutamise sihtarv 
täidetakse 

Ref: EC DG ENV – bio IS: Use of economic instruments and waste management performances

• Energeetilisele taaskasutamisele saastetasu kehtestamine??

Põhjamaade kogemus: energeetilist taaskasutust mitte maksustada

Soome: analüüsi järeldus - meede ei toeta ringlussevõttu

Island: saastetasu ei ole ladestamisele ega põletamisele, aga

materjalina ringlussevõtt on 78% 

Rootsi: loobus positiivse efekti puudumise tõttu ringlussevõtule



3. Müügipakendite kogumisele kehtestada 
eraldi sihtarvud

• Pakendikogumise korraldus peab jätkuvalt olema tootjavastutuse all.

• Tootjavastutusorganisatsioonidel peaks olema kohustus koguda 50% pakendi-
jäätmetest elanikonnalt kohtkogumise või avaliku konteinerpargi kaudu. 

Vt DG ENV – bio IS ja Riigikontroll olmejäätmete koostisest.



4. Ettevõtted korraldatud jäätmeveo alt välja (1)

• Täna on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ka juriidiliste isikute poolt tekitatud
jäätmed.

• Korraldatud jäätmeveo tulemusel on segaolmejäätmete üleandmise hind väga
odav. Juriidilised isikud ei ole huvitatud oma jäätmete liigiti kogumisest, sest
tegemist oleks lisakulutustega.

• Reaalsed juriidiliste isikute segaolmejäätmete kogused on väikesed. Suuremas
koguses tekitatakse paberi- või pakendijäätmeid või siis tööstuslikke jäätmeid.

• Tööstusettevõtted kasutavad ära odava hinnaga üleandmise võimaluse ning
koguvad oma tootmis- ja muud jäätmed, sh mida oleks võimalik taaskasutada,
segaolmejäätmete konteinerisse.



4. Ettevõtted korraldatud jäätmeveo alt välja (2)

• Juriidilised isikud peavad hakkama oma jäätmeid liigiti koguma ja käitlusse
suunama. Kui selgub, et mõned neist jäätmetest on positiivse väärtusega,
pöörduks jäätmeteke vähenemisele, taaskasutuse suureneks ja ladestamisele
minevate olmejäätmete hulk kahaneks minimaalseks.

• Korraldatud jäätmeveost vabastuse aluseks saaks lepingu olemasolu vabalt
valitud jäätmekäitlejaga kõikide tekkivate jäätmete käitlemiseks.

• Sarnaselt täna toimiva süsteemiga esitab vedaja andmed jäätmevaldajatega (s.h.
korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajatega) sõlmitud lepingute kohta
jäätmevaldajate registrile, mida administreerib kohalik omavalitsus.
Jäätmevaldaja ei või lõpetada ühe vedajaga sõlmitud lepingut enne, kui teise
vedajaga on leping sõlmitud.



5. Tagatisraha kehtestamine vaheladustamisele

• Eesti Jäätmekäitlejate Liit toetab pangagarantii nõude kehtestamist ja põhimõtet, et 
jäätmete hülgamine on kallim kui korrektne käitlemine.

• Eesti Jäätmekäitlejate Liit on seisukohal, et pangagarantii nõue tuleb kehtestada ainult 
vaheladustamisele.

• Eesti Jäätmekäitlejate Liit teeb ettepaneku võtta pangagarantii arvutamise aluseks 
jäätmeloa taotlemisel/muutmisel taotleja poolt taotluses toodud eeldatav negatiivse 
väärtusega jäätmete vaheladustatav kogus.

• Prügilad/karjäärid/kaevandused jne vaheladustavad sulgemiseks/ rekultiveerimiseks/ 
katmiseks mõeldud materjale rohkem kui 3 aastat vastavalt sulgemiskavale. Toodud
erisus tuleb ära fikseerida ettevõtte jäätme- või kompleksloas.

• Pangagarantii arvutamise alus = vaheladustatud kogus x ladestamise saastetasu.



Kokkuvõtlikult

Riigikontroll soovitab:

1. Kohalikud omavalitsused: moodustada jäätmehoolduse korraldamiseks ja järelevalveks 
koostööpiirkonnad

Ressursside koondamine, parem ülevaade jäätmevaldajatest, tugevam positsioon 
läbirääkimistel

2. Keskkonnaministeerium: täpsustada kohalike omavalitsuste õigused ja kohustused 
jäätmehoolduses

DG ENV soovitab:

Kõrge taaskasutuse ja madala ladestamise taseme saavutamiseks tuleb rakendada 
kombineeritud meetmeid – majanduslikud instrumendid koos praktiliste piirangutega 
olmejäätmete ladestamisele.




