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Rakenduskava

Maakondade jäätmehooldust käsitlev osa

Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. Prognoos.

Riigi jäätmekava 2008 - 2013

Olmejäätmete käitlemise võimalused



Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. 

Prognoos.
Prognoos- väike kasv, siis stabiliseerumine, eelkõige ka põlevkivi riikliku 

arengukava mõjul, millega kaevandusmahtusid tulevikus vähendatakse 



Võrreldes 1999. aastaga on jäätmete taaskasutamine 2005. a suurenenud ca 4 
korda, s.o 1336 tuhandelt tonnilt 1999. aastal 5554 tuhande tonnini 2005. aastal. 
Kogu jäätmetekkest taaskasutati 2005. aastal 30% jäätmetest

Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. 

Prognoos.



Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. 

Prognoos.
• Biolagunevate jäätmete 

osatähtsus olmejäätmetes on 
65%, e 2005. a tekkis neid 
jäätmeid ca 320 000 tonni. 

• 2005. a ladestati koos 
olmejäätmetega prügilasse ca 
260000 tonni biolagunevaid 
jäätmeid. 

• 2010. aastaks tuleb bio-
jäätmete  ladestamist  
olmejäätmetega vähendada 20 
tuh t võtta ja aastaks 2013 juba 
100 tuh t võrra, aastaks 2020  
158 tuh t.



Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. 
Prognoos.

Kogu Jäätmeteke Eestis ca 18 mln t, 
sellest olmejäätmed ca 480 tuh t -> ca 2,8 %  (!)

Majanduskasvuga koos suureneb ka tekkivate olmejäätmete kogus!
Hinnanguliselt maksimaalselt 3% aastas. Stabiliseerumine 2013 aastaks.



Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. 
Prognoos.

PAKEND

Olmejäätmetest 25-30% moodustavad pakendijäätmed

Inimese kohta tekib keskmiselt:

2007 aastal 113 kg/a  → 2013 aastal 135 kg/a

Omavalitsuse ülesanne arendada koostöös

taaskasutusorganisatsiooniga pakendi kogumist oma

haldusterritooriumil!



Näide probleemidest: Küsitlus “Pakendijäätmetega 
ümberkäimine elanikkonnas”

Turu-uuringute AS September 2007

Kokkuvõte:
- Üle poole elanikkonnast (53%) viib endiselt pakendid koos 

muude jäätmetega olmeprügi konteinerisse. Põhjuseks on 
ebaselgus, kus konteinerid asuvad ja mida viia tuleb; 

- kõige probleemsem piirkond on Ida-Virumaa, kus ca 80 % 
elanikest ei sorteeri mingeid jäätmeid;

- vaid 23 % elanikest (aasta tagasi 17 %) viib pakendid 
sorteeritult spetsiaalsetesse konteineritesse;

- rohkem ja selgemat teavet soovitakse eriti Tallinnas ja mitte-
eestlaste seas;

- kogumispunkte peaks rohkem olema eelkõige väikelinnade 
vastajate arvates;

- konteinerite toomist kodule lähemale soovib 36 %;
- maal põletatakse endiselt suur osa jäätmetest, jäätmeid 

põletab kokku 10 % küsitletutetst, maal kuni 30 %.



Möödunud perioodi ja hetkeolukorra ülevaade. 
Prognoos.

UUED PAKENDIJÄÄTMETE TAASKASUTAMISE SIHTARVUD
• - Vastavalt pakendidirektiividele (2004/12/EÜ ja 2005/20/EÜ) 

kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2012 üldriiklikud sihtarvud, mille 
kohaselt tuleb taaskasutada aastas tekkivast pakendijäätmete 
kogumassist vähemalt 60 % ja materjali ringlussevõtuna 55–80 %;

• - Pakendiettevõtjatele on kolme üleminekuperioodi jagatud 
materjalipõhised pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvud

Alates 1. jaanuarist 2012 peab pakendiettevõtja aastas taaskasutama
pakendijäätmeid:
• klaaspakendist  – vähemalt 75 % riglussevõtuna;
• paber- ja papp-pakendist - kokku vähemalt 80 %, sh ringlussevõetuna 

vähemalt 70 %;
• metallpakendist - vähemalt 60 % rinlussevõtuna;
• plastpakendist - vähemalt 35 %, sh ringlussevõetuna vähemalt 30 %, 

arvestades vaid materjali, mis töödeldakse plastiks;
• puitpakendist - kokku vähemalt 50 %,sh 30 % ringlussevõetuna;



Maakondade jäätmehooldust käsitlev osa.
Kogumisvõrgustik

Jäätmejaamad ~100 
Võimalikud tegevused:
Kogumine
Kompostimine
Sortimine
Ümberlaadimine
Pakendijäätmed
Ohtlikud jäätmed
Elektroonikaromu
Vanapaber ja papp
Kogukad jäätmed
Aia- ja pargijäätmed 
(biojäätmed)

Kogumispunktid
1-2 per KOV
Võimalikud tegevused:
Kogumine
Pakendijäätmed
Biojäätmed
Muud olmejäätmed

Jäätmekäitluskeskused 6-7
Võimalikud tegevused:
Kompostimine
Sortimine
MBT
Ladestamine



KOV KOOSTÖÖSTRUKTUURID – Leedu näide

• Kokku on Leedus 60 KOV-i, mis 
kuuluvad kõik  10-sse KOV 
koostööstruktuuri, kes on 
vastavalt ka piirkondlike 
Jäätmekeskuste omanikud ja 
haldajad

• Samad struktuurid korraldavad 
Korraldatud J.veo konkursse

• Korraldatud jäätmeveo süsteemis 
maksavad majapidamised 
teenustasu KOV-le, kes maksab 
selle edasi piirkondlikule 
koostööstruktuurile (jättes 
võimaluse ka KOV-l teatud 
ülesanded endal täita)

• 2004 a sügisel Tallinna RECO 
seminaril olid Leedu esindajad 
väga huvitatud Eesti 
Jäätmeseaduse mudelist 
Korraldatud Jäätmeveo osas, 
praguseks tundub, et Leedu 
rakendab selle märgatavalt
varem, kui Eesti !!!



KOV KOOSTÖÖSTRUKTUURID – Soome näide

• Kokku üle 35  KOV 
koostööstruktuuri (vastava liidu 
liikme), kes on vastavalt ka 
piirkondlike Jäätmekeskuste 
omanikud ja haldajad

• Samad struktuurid korraldavad 
üldjuhul Korraldatud J.veo 
konkursse (KOJV ei ole kohustus, 
kuid peamine lahendus)

• Korraldatud jäätmeveo süsteemis 
maksavad majapidamised 
teenustasu KOV-le, kes maksab 
selle edasi piirkondlikule 
koostööstruktuurile (jättes 
võimaluse ka KOV-l teatud 
ülesanded endal täita)



Maakondade jäätmehooldust käsitlev.
Koostööstruktuurid.

Lääne-Virumaa 15 OV liitunud 15 
MTÜ Lääne-Viru Jäätmehoolduskeskus
Ida-Virumaa 22 omavalitsusest liitunud 3
AS Uikala Prügila
Jõgevamaa 13 omavalitsusest liitunud: 
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 4OV
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 4OV
Tartumaa 22 omavalitsusest liitunud 22
Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS
Põlvamaa 14 omavalitsusest liitunud 13
Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS
Võrumaa 13 omavalitsusest liitunud 10
Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS
Valgamaa 13 omavalitsusest liitunud 12
(Otepää vald KEJHK)
Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Läänemaa 12 omavalitsust 
Osaline koostöö jäätmejaama rajamisel
Hiiumaa 5 omavalitsusest liitunud 5 
Hiiumaa Prügila OÜ
Saaremaa 16 omavalitsusest liitunud: 
Maasi Jäätmehoolduse OÜ 6 OV
OÜ Saaremaa Prügila 3 OV
Järvamaa 12 omavalitsusest liitunud: 
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 11
AS Väätsa Prügila 9 OV
Raplamaa 10 omavalitsusest liitunud: 
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmekeskus  6 OV
MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus 8 OV
Pärnumaa 21 omavalitsusest liitunud 2
OÜ Paikre
Harjumaa koostööstruktuurid puuduvad



KOV-de Jäätmekäitlusalased 
koostööstruktuurid Eestis



KOV koostööstruktuuridest 

• Kuigi on loodud mitmeid jäätmehooldusalaseid ühendusi, on 
nendest nähtavalt toimivad seni siiski Jäätmekäitlusrajatiste 
rajamise- haldamisega seotud

• Umbes 40 % omavalitsustest ei osale üheski 
koostööstruktuuris, vaatama sellele, et antud teema on 
arutusel juba vähemalt 5 a.  

• Jätkuvalt on probleemiks omavalitsuste vähene huvi ja/või 
suutmatus täita neile õigusaktidega pandud kohustusi – mida 
just koostööstruktuurid saaksid edendada

• On näiteid,  kus KOV-d on lahkunud koostööstruktuuridest, 
näit. Kohtla-Järve linn AS-st  Uikala prügila – tegemist oli 
riiklike vahenditega rajatud infrastruktuuriga,  kusjuures 
infrastruktuuri omamine annab omavalitsustele hea võimaluse 
kohustusi paremini täita.  



KOV KOOSTÖÖSTRUKTUURID:
HEAD JA VEAD

• Algselt aktiivne liitumine, hiljem puudub sageli  nähtav 
tahe koostööd teha (Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS; mõned 
vallad osalised kahes struktuuris)

• Sageli koostööstruktuur olemas, kuid ei nähta ‘laiemat pilti’
ja igaüks ajab sisuliselt  oma asja 
(MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus)

• Arendatakse koostööd väikeste gruppidena 
(Pärnumaa omavalitsusgrupid KOJV korraldamisel), 
suurem struktuur puudub

Põhiline puudus: sisuliselt puudub koostöö KOV üldiste 
ülesannete (ühised Jäätmekavad, Jäätmeeeskirjad, ühine 
Jäätmejaamade haldamine, ühine liigitikogumissüsteemi 
arendamine, Jäätmealane teavitamine jms) osas – ehk siis 
eesmärkide osas, mille tõttu just KOV koostöötruktuurid 
mujal EL-s ongi valdavad



KOV Koostööstruktuurid -Järeldused 

Vaatamata enam kui  5 a arutelule EI OLE Eestis seni ühtegi 
Põhja- ja Kesk-Euroopa mudelile vastavat  KOV-de 
koostööstruktuuri (2 sellist Lätis, Leedus käivitamisel 10 !) mis 
tegeleks efektiivselt ka KOV Jäätmekäitluse korraldavate 
ülesannetega

Jäätmeseadus võimaldab rakendada Korraldatud Jäätmeveol 
mudelit, milles J.valdaja on lepingulises suhtes kas KOV-ga 
või KOV-de moodustatud struktuuriga   (JäS § 66 lg 1') – see 
annab võimaluse võrdsustada sama teenuse eest teenustasud 
ja kogutud rahaga katta/ toetada ka muid J.käitluse alaseid 
kulutusi (OJ kogumine, J.jaama haldamine) – siiani ei ole veel 
teada selle rakendamise näidet....

Eriti väiksemates KOV-des ei õnnestu Jäätmete liigitikogumine 
eraldi toimides juba seetõttu, et liigitikogutud jäätmeid on 
edasiseks majandulikuks käitlemiseks liiga vähe!  



Olmejäätmete käitluse OLULISEMAD PROBLEEMID
• Suur biolagunevate jäätmete sisaldus ladestatavates 

olmejäätmetes

• Vähene koostöö omavalitsusüksuste vahel

• Tööstusjäätmete prügilate suhteliselt pingeline 
tähtaegne sulgemine

• Suur kogus hüljatud ohtlikke vedeljäätmeid ja 
saastunud pinnast 



Eesmärgid. Meetmed. Tegevused.

LOODUSVARADE SÄÄSTLIK KASUTAMINE 
JA JÄÄTMETEKKE  VÄHENDAMINE

JÄÄTMEHOOLDUSE KORRALDAMINE JA 
PIKAAJALINE PLANEERIMINE 

4 MEEDET

15 TEGEVUST



Eesmärgid. Meetmed. Tegevused.

• Meede 1 

Jäätmehoolduse korraldamise pikaajaline planeerimine

vajalike uuringute teostamise, omavalitsuste jäätmevaldkonna õigusaktide 

ajakohastamise/kehtestamise, koostööstruktuuride toimivaks muutmisega 

seotud tegevused

• Meede 2

Seire- ja järelvalvesüsteemi  tõhustmine ning vajalike metoodikate

väljatöötamine

kontrolli ja järelvalvega seotud tegevused



Eesmärgid. Meetmed. Tegevused.

• Meede 3
Soodustuste, toetuste ja regulatsioonide süsteemi arendamine ja

rakendamine jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmete 

käitlemise arendamiseks (sh ladestusest tulenevate 

keskkonnamõjude vähendamiseks ja riskide vältimiseks)

keskkonnateadlikkuse tõstmise, jäätmete vähendamist ja taaskasutamist 
soodustavate maj.meetmete väljatöötamisega seotud tegevused

• Meede 4
Vanade reostuskollete likvideerimine ning jäätmehoolduse 

infrastruktuuri uuendamine ja arendamine
hüljatud jäätmete käitlemisega, tava- ja põlevkivijäätmete prügilate sulgemise ja 
korrastamise, jäätmejaamade rajamise, jäätmete kogumisvõrgustiku 
arendamise, parima võimaliku tehnoloogia kasutamise soodustamisega seotud 
tegevused



Rakenduskava

Rakenduskava on koostatud Eesti Keskkonnategevuskava 
2007-2013 põhjal

Jäätmekava eelnõu elluviimise kulutused põhinevad 
jäätmekava rakenduskavas toodud maksumuste koondis -
kokku ca 9 mld krooni, sealhulgas investeeringute näol on 
prognoositud erinevate rahastajate (riigieelarve, ettevõtted, 
toetusfondid) kaudu 8,7 mld krooni.



Rahastamine

� Tulenevalt põlevkivi jäätmete projektide rahalisest mahust on laiemalt 
muu jäätmekäitluse rahastamisvõimalised VAJADUSI ARVESTADES
väga pingelised

� KOV jäätmekäitlustegevuste rahastamise skeem Jäätmete ladestamise 
Saastetasu osalise KOV-i tagasisuunamise kaudu  ei ole jätkusuutlik –
võimalik muutmine alates 2010, kui Keskkonnatasude seadust 
täiendatakse – alternatiiviks KOHALIK JÄÄTMEMAKS, 

� Ökoloogiline maksureform – lisaks saastetasude tõusule ladestamisel 
lisavalikuks ka laiendatud pakendiaktsiis jms (10 % arvutulikust 
Pakendiakstiisist turuletoodud materjali suhtes oleks ca 320 Mkr)

� Jäätmete masspõletuse rakendamine eeldab investeeringutena Tallinnas 
ca 1,5 mld krooni, Tartus ca 0,8 mld krooni (kokku 2,3 mld kr, 
Võrdluseks – ÜF on perioodil 2,8 mld kr!) – puudub võimalus selliseid 
projekte rahalist 'olulisel määral' toetada, seega on need realiseeritavad 
vaid 'isetasuvuse põhimõtte alusel'

� Olme-segajäätmete kütteväärtust arvestades ladestatakse praegu aastas 
100 tuh t/a naftat!

� Paratamatult tuleb kõikides uutes- ja tulevikku suunatud projektides 
lähtuda märgatavalt tõsisemalt SAASTAJA MAKSAB põhimõttest





Tänan tähelepanu eest!


