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Pärnumaa prügi Paikre prügilasse?
Tahkuranna vald korraldas jäätmeveo
hanke Surju, Tori, Paikuse ja Tahkuranna
vallas ja Sindi linnas
HD lisa 10 p 1.9.8 „Jäätmevaldaja veab
kogutud olmejäätmed ladestamiseks
Paikre prügilasse“

- Jäätmevedaja õigusi ei riku korraldatud jäätmeveo hankedokumendis
jäätmete sihtkoha määramine (Jäätmevedaja saab jäätmete töötlemise
tasu jäätmevaldajatelt)
- Jäätmete töötleja ettevõtlusvabadust võib riivata hankija tegevus või
tegevusetus jäätmete töötlemise teenuse sisseostmisel
- Jäätmete töötlemine on kohaliku omavalitsuse (KOV) avalik ülesanne
Riigikohtu 15.01.2015.a otsus asjas 3-3-1-68-14

Olmejäätmete koguteke ja töötlus

Riigi jäätmekava 2014-2020, lk 12

Segaolmejäätmete töötlemine

Jäätmeseaduse § 16: Jäätmete töötlemine
(1) Jäätmete töötlemine on taaskasutamis- või kõrvaldamistoiming, kaasa
arvatud jäätmete ettevalmistamine taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.
(2) Jäätmete ettevalmistamine taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks on
jäätmete mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogiline mõjutamine,
kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi
eesmärgiga vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende
käitlemist või kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist.
(3) Jäätmete töötlemiseks ei loeta nende kokkupressimist mahu
vähendamise eesmärgil, näiteks prügilasse vedamisel või ladestamisel.

Jäätmete töötlemine on KOVi avalik ülesanne?
Segaolmejäätmete teke (JATS):
2011

280 070

2012

267 178

2013

288 592

Töötluskoht
Iru Elektrijaama
jäätmeenergiaplokk

Töötlusmoodus, Investeering
võimsus
(MEUR)
Masspõletus, 220
000 t/a
105

Ragn-Sells
Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus

MBT, 120 000 t/a

14,7

MBT, 120 000 t/a

3,3

AS Uikala prügila

MBT, 24 000 t/a

AS Uikala prügila
AS Väätsa prügila
Torma prügila

Prügila
Prügila
Prügila

Jäätmekava 2014-2020 dokument.
Jäätmekäitluse hetkeolukord, lk 23-24
„Olmejäätmete energiakasutuse tasu
kehtestamise mõju hindamine“ SEI, lk 12

Jäätmejaamad – teooria ja praktika
/

Jäätmejaam on tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht (detailplaneeringu
ja projekti alusel), kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete
kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumiskonteinerid, sh ohtlike
jäätmete kogumiskonteiner. Samuti võib jäätmejaam olla rajatud
perspektiiviga kompostida orgaanilisi jäätmeid (asfaltplats jne).
Riigi jäätmekava 2014-2020 lisa 4 lk 6
Jäätmejaam
Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus
Tartu Turu 49 jäätmejaam

Aardlapalu ümberlaadimisjaam
Põlva jäätmejaam

Toetus
2 209 562
659 820

1 194 733
715 499

Väätsa Prügila ümberlaadimisjaam

1 262 111

Tallinna/ Loksa kalmistute
ümberlaadimis ja jäätmejaamad

1 834 545

KIK 2007-2013 toetused jäätmejaamade meetmest
“jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse
suunamise arendamine”

Prügi vastuvõtuhind
Prügi vastu võttev
(EUR/t
jäätmejaam
KMga)
Hiiumaa jäätmejaam
180
Kudjape jäätmejaam
114,65
Lääne-Viru jäätmekeskus
66
Umbsaare jäätmekeskus
132
Väätsa prügila jäätmejaam

72

Kas segaolmejäätmeid võib ladestada?
Jäätmeseaduse § 30. Jäätmete taaskasutamise põhimõtted
/
(1) Jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning
kui see ei ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt
kulukas.
Saastetasu määr jäätmete
kõrvaldamisel – 29,84 EUR/t

Ragn-Sells kuukiri august 2014

Eesti Energia esindaja: „Me pakume
jäätmekäitlusteenust ja meile makstakse
selle eest ligi 30 eurot tonni kohta.”
31.01.2015

Prügila
Paikre prügila
Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus
Torma prügila
Uikala prügila
Väätsa prügila

Prügi
vastuvõtutasu (EUR/t
KMga)
186,88 70,74
74,51
200
60
75,36
72

Aga mis toimub Pärnumaal?
/

/

/

Surju, Tori, Paikuse, Tahkuranna vallas ja Sindi linnas korraldatud
jäätmeveo raames ei toimunud konkurssi segaolmejäätmete kogumise ja
veo järgseks töötluseks
Jäätmevaldajad peavad arvestama, et:
• segaolmejäätmed ladestatakse Paikre prügilas
• nad maksavad kinni jäätmete ladestustasu koos saastetasuga
Jäätmete töötleja õigusi on rikutud
PRÜGILASSE VASTUVÕETAVATE JÄÄTMETE LIIGID
Jäätmekood

Nimetus

Vastuvõtu hind
Hind
km-ta

Hind
km-ga

Eur/t

Eur/t

58,95
65,34

70,74
78,41

20 03
20 03 01
20 03 01

MUUD OLMEJÄÄTMED
Sorteeritud segaolmejäätmed
Mugavusteenus ( sorteeritud segaolmejäätmed)

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed) sorteerimata* enne ladestamist 155,73
vajavad järelsorteerimist

186,88

20 03 07
20 03 98

Suurjäätmed
Prügi (segaolmejäätmete sortimisjäägid)

70,74
70,74

58,95
58,95

Keskkonnakaitsjad õiguste kaitsele?
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 30. Juurdepääs õiguskaitsele
keskkonnaasjades
(1) Isik, kelle õigust on rikutud, sealhulgas õigust tervise- ja heaoluvajadustele
vastavale keskkonnale, võib esitada vaide haldusorganile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
(2) Kui keskkonnaorganisatsioon vaidlustab haldusakti või sooritatud toimingu
halduskohtumenetluse seadustikus või haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras, eeldatakse, et tema huvi on põhjendatud või et tema õigusi on rikutud, kui
vaidlustatud haldusakt või toiming on seotud organisatsiooni keskkonnakaitseliste
eesmärkide või senise keskkonnakaitselise tegevusvaldkonnaga.
§ 31. Valitsusväline keskkonnaorganisatsioon
(1) Valitsusväline keskkonnaorganisatsioon (edaspidi keskkonnaorganisatsioon)
käesoleva seaduse tähenduses on:
1) mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on keskkonnakaitse
ning kes oma tegevusega edendab keskkonnakaitset;
2) juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, kes liikmete kirjaliku kokkuleppe alusel
edendab keskkonnakaitset ja esindab olulise osa kohalike elanike seisukohti.
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