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JJäääätmektmekääitlus ja Kohalikud Omavalitsused itlus ja Kohalikud Omavalitsused 

Kogu Euroopa Liit tunneb olme-tavajäätmete käitluse 
korraldamisel sisulist edukana vaid mudelit, kus see 
toimub tervikuna Kohalike Omavalitsuste kaudu.

Põhjuseks on jäätmekäitluse sõlmitus muude 
tüüpiliselt kohalike omavalitsuste ülesannetete hulka 
kuuluvate valdkondadadega, nagu üldine heakord, 
veemajandus, aga ka üldises mõistes 
plaanerimisprotsess ja järjest enam seotus ka 
soojamajandusega (seos võimalike jäätmepõletus- ja 
biogaasistamisprojektidega), lisaks vajadus arvestada 
maksimaalselt kohalike oludega



OlmeOlme--tavajtavajäääätmete ktmete kääitlus Eesti itlus Eesti 
JJäääätmeseaduses (2004) tmeseaduses (2004) –– ÜÜlesanded ja lesanded ja 
kohustusedkohustused

Üldisena: Jäätmehoolduse arendamist oma 
haldusterritooriumil korraldavad omavalitsusorganid. 

Täpsemalt: Kohaliku omavalituse organ korraldab (koostab, 
kehtestab, kontrollib, jõustab, selgitab jne.)
- KOV Jäätmekava (üldise arengukava osana – jäätmekogused, 
arengud, probleemid, võimalikud lahendused ja finantseerimine)
- KOV Jäätmeeskirja (konkreetne käitumisjuhend,  on õigusakt)
- üle 1500 el KOV rakendab korraldatud olmejäätmeveo
(eelkõige jäätmevaldajate sidumine kogumissüsteemiga) 
- KOV korraldab olmejäätmete liigitikogumise (st ka 
Jäätmejaamade rajamist ja haldamist!)
+
Teavitamine ja  kohalikul tasemel kehtestatud nõuete 
kontroll 



OlmeOlme--tavajtavajäääätmete ktmete kääitlus Eesti itlus Eesti 
JJäääätmeseaduses (2004) tmeseaduses (2004) –– ProbleemidProbleemid

Üldisena: Jäätmehoolduse arendamine ei ole prioriteetne teema, sageli 
kõikidele muutustele elanike vastuseis (samas ei ole ka paljud senise 
olukorraga rahul), halduslikust killustatusest tingitud suutmatus 
probleemiga tegeleda

Lisaks – pädevate spetsialistide nappus, seda eriti väiksemates KOV-des, 
jäätmekäitlejate – ja kohati tootjavastusorganisatsioonide surve

Olulised otsused (Jäätmekavade ja -eeskirjade kinnitamine, 
koostööstruktuurides osalemine) on Volikogude pädevus – Jäätmekäituse, 
kui tervikvaldkonna mõistmisel on siin olulisi puudujääke

Tavaliselt tuuakse esmasena esile raha puudus – ometi on ilmne, et KOV 
ei pea kõiki teenuseid otse eelravest kinni maksma, vaid rakendama 
maksimaalselt 'saastaja maksab' põhimõtet, kaasama teisi osapooli 
lahendustesse, kus praktiline jne. 



JJäääätmektmekääitlus  kui majandustegevus itlus  kui majandustegevus ––
erinevad arusaamad erinevad arusaamad 

VeeMAJANDUS - Võrumaa Teataja 18.12.2008 :”Olukorda, kui 
vett ja kanalisatsiooniteenust müüakse kokku isegi odavamalt kui 
kümme krooni kuupmeetri eest, nimetas  (Haanja vallavanem) 
Gotmans kommunismiks. „Tunnen kaasa nende piirkondade 
inimestele,” lisas ta. Vee madal hind näitab, et ühisveevärki pole 
kas investeeritud või toetatakse seda vallaeelarvest.”

JäätmeMAJANDUS - Viljandi KOV Liidu kiri 29.08.2008 “Seetõttu 
oleme selle poolt, et riik peaks rahastama ühikondliku huviga 
keskonnaprojekte hoolimata KOVde mitteosalemisest neis.
Võimalike riskide minimiseerimiseks tuleks kaaluda jäätmete veo ja 
ladestamise piirhindade kehtestamiseks. Kui jäätmeid ei ole 
võimalik ladestada lähemal, kui 100 km, tingiks see suure 
tõenäousega prügi sattumise metsadesse, mille puhastamisega 
viimastel aegadel palju on tegeldud”



Rajatised v korralduslik tegevusRajatised v korralduslik tegevus

On ilmne, et jäätmekäitluse arendamise peamine 
küsimus ei ole pelgalt 'keskne rajatis' ja selle 
asukoht. Palju enam sõltuvad lahendused just 
kohalike omavalitsuste nn korraldavate 
funktsioonide (ühine piirkondlik jäätmekava,
ühisel alusel kohalikud jäätmeeeskirjad sh eriti 
jäätmete liigitikogumise arendamise osas, ühine 
jäätmealane teavitamine ja nõustamine,  ühistöö
korraldatud jäätmeveo rakendamisel sh ka aladel 
kus see otseselt kohustuslik pole, (kuid 
jäätmevaldajate sidumine kogumissüsteemiga on 
siiski vältimatu) ühisest  täitmisest.  

, 



Mida ladestati segajäätmetega prügilatel 2008 ?

•Maakond Prügila plast klaas metall Muu Põlev Tekstiil 
Sisaldus % segajäätmes 18 9 3 18 31 5 1 6 4 6
Harjumaa Jõelähtme 31313 15657 5219 31313 53929 8698 1740 10438 6959 10438

I-Virumaa Uikala 4270 2135 712 4270 7354 1186 237 1423 949 1423

Jõgevamaa Torma 1108 554 185 1108 1908 308 62 369 246 369

Järvamaa Väätsa 3184 1592 531 3184 5483 884 177 1061 708 1061

 Pärnumaa Paikre 3571 1786 595 3571 6150 992 198 1190 794 1190

Nõuetele vastavad kokku 43446 21723 7241 43446 74824 12068 2414 14482 9655 14482

Harjumaa Oru 158 79 26 158 273 44 9 53 35 53

Hiiumaa Käina 350 175 58 350 603 97 19 117 78 117

L-Virumaa Ussimäe 2396 1198 399 2396 4127 666 133 799 532 799

Põlvamaa Adiste 708 354 118 708 1220 197 39 236 157 236

Saaremaa Kudjape 1176 588 196 1176 2026 327 65 392 261 392

Tartumaa Aardlapalu 7112 3556 1185 7112 12248 1976 395 2371 1580 2371

Valgamaa Valga 824 412 137 824 1420 229 46 275 183 275

Viljandimaa Viljandi 1999 999 333 1999 3442 555 111 666 444 666

Võrumaa Räpo 1132 566 189 1132 1950 315 63 377 252 377

Nõuetele mittevastavad kokku 15857 7928 2643 15857 27309 4405 881 5286 3524 5286

KÕIK KOKKU 59303 29652 9884 59303 102133 16473 3295 19768 13178 19768

Paber-
kartong

Köögi-
jäätmed

Aia-
jäätmed

Ohtlikud 
Jäätmed

Muu 
mittepõlev
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RiigikontrolliRiigikontrolli audit: Ülevaade jäätmehoolduse 
olukorrast valdades ja linnades (Juuli, 2008)

Miks see teema on oluline?: Jäätmehoolduse olukord sõltub 
seejuures paljuski kohaliku omavalitsuse tegevusest, kellele seadus 
on selles osas pannud mitmeid kohustusi ning kes kohalikke olusid 
tundes ja arvestades korraldab jäätmehooldust kohapeal. 
Omavalitsuse otsustest sõltub inimeste igapäevane käitumine 
jäätmetekitajana, kuna just omavalitsuse tasandil tuleb täpselt kindlaks 
määrata, kuidas oma elu- või tegevuskohas jäätmeid koguda, vedada ja 
hävitada.

Teise aspektina iseloomustab jäätmehoolduskohustuste täitmine 
või täitmata jätmine ühe osana omavalitsuse ülesannetest 
omavalitsuste üldist haldussuutlikkust ja võimet korraldada 
kohalikku elu.



Riigikontrolli audit: Riigikontrolli audit: ÜÜlevaade jlevaade jäääätmehoolduse tmehoolduse 
olukorrast valdades ja linnades (Juuli, 2008)olukorrast valdades ja linnades (Juuli, 2008)

Mida Riigikontroll  järeldas?: Mitmed omavalitsused ei täida 
seadusest tulenevaid otseseid kohustusi jäätmehoolduse 
korraldamiseks. Ligikaudu 43% omavalitsustest ei ole täitnud korraldatud 
jäätmeveo kohustust, ning ligikaudu 30% kohustust koostada jäätmekava. 
Mõnevõrra parem on olukord jäätmehoolduseeskirjadega, mis puuduvad 
5% omavalitsustest.
■ Jäätmehoolduseeskirjades esineb puudusi. Osa omavalitsuste

jäätmehoolduseeskirjad ei vasta sisult seaduse nõuetele ega reguleeri
piisavalt jäätmehoolduse korralduslikke küsimusi ning järelevalve
Aluseid.

Siiski – kui paljusid Jäätmekavasid ja jäätmeeeskirju sisuliselt analüüsida, 
siis on need sageli just sisuliselt puudulikud – seega on olukord veelgi 
kurvem....



KoostKoostöööömudelite põhjendus ja nmudelite põhjendus ja nääited   Iited   I

- Kiireid muutusi üldises haldusstruktuuris ei ole 
ette näha

- Johtuvalt on sisuliselt ainuvõimalik viis edu 
saavutada KOV-de koostööstruktuuride kaudu, 
mille kaudu on võimalik otstarbekamalt kasutada 
nii omavahendeid, paremini kaasata EL jm 
toetusi, samas eelkõige saavutada edasiminek 
spetsialiseerumise kaudu kogu Jäätmekäitluse 
pädevamal koraldamisel  

, 



KoostKoostöööömudelite põhjendus ja nmudelite põhjendus ja nääited    IIited    II

Olulised on sisulised Kohalikud, eelistatult 
koostööpiirkonna raames, jäätmekavad – millest 
lähtuvad ka näit liigitikogumise nõuete 
kehtestamisel jäätmeeeskirjad ja millele 
tuginevad investeerimisprojektid.

Üldise keskmise tellitakse jäätmekava- ja eeskiri 
hanke korras, sageli on KOV-de väitel tööde 
tegijaks 'kogemusteta tudengid, tööd 'lõika-ja-
aseta' tehnikas, ilma sisulise analüüsita....

Selline olukord kestab, KUI tellija ise ei tea, mida ja 
milleks  tal vaja on. 

Pole jäätmekavasid, pole mõistlike eeskirju, pole 
mõistlikke investeerimisprojekte.......



Investeeringute dilemmaInvesteeringute dilemma

Jäätmeseaduse põhimõtte kohaselt peaksid 
olulised olmejäätmete käitluse projektid tulenema 
KOV-de otsustest (J.kavadest) – millele Riik saab 
anda toetusi

Tegelikkus: KOVde seisukoht on, et eelistame alati 
seda rajatist/lahendust, mis on hetkel odavam, 
võtmata seisukohta nende arendamisel. 

Riigile esitatakse N taotlust toetamiseks - kõiki ei 
saagi – lõpuks on odavam see rajatis/lahendus, 
mis sai Riigilt suurema toetuse – SEEGA puudub 
üldse seos KOVdega!

Selline mudel põhjustab ebakindluse inveteeringute 
kasutamisel, vale dimensioneerimise  -
kokkuvõttes ebaõige RAHA kasutamise 



KOV KOOSTKOV KOOSTÖÖÖÖSTRUKTUURID STRUKTUURID –– Leedu nLeedu nääideide

• 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 KOOSTKOV KOOSTÖÖÖÖSTRUKTUURID STRUKTUURID –– Soome nSoome nääideide

• 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) 



KOVKOV--de Jde Jäääätmektmekääitlusalased itlusalased 
koostkoostööööstruktuurid Eestisstruktuurid Eestis--2008 2008 



Alternatiivne lahendus kohalike 
prügilate sulgemisele ja 
PRÜGISTAMISE vähendamisele 
on...

Korraldatud 
Jäätmevedu 
(kogumisüsteemiga 
ühendamine ) 
+
jäätmejaamade 
võrgustik



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.  



Ideaalmudel  JIdeaalmudel  Jäääätmektmekääitluse arendamisel   Iitluse arendamisel   I

- Omavalitsused on liitunud piirkonna Jäätmekäitluse 
koostööstruktuuri(de)ga
- Jäätmekäitluse probleeme lahendatakse ühiselt sellise 
koostööstruktuuri(de) kaudu
- See tagab kogu piirkonnale ühtse ja võrdsetel alustel toimiva 
jäätmekäitlussüsteemi, sh näit olme-tavajäätmete käitluses 
sarnased hinnad võrdse teenuse mahu juures
- Koostööstruktuuri kaudu hallatakse nii ühiseid keskseid 
jäätmekäitlusrajatisi, millest mõned on antud eraõiguslikele 
operaatoritele rendile (näit. võimalik põletustehas), samas kui muid 
rajatisi haldab KOV kostööstruktuur
- Ühiselt koostakse kogu piirkonna Jäätmekäitluskava ja 
KOV-de Jäätmeeskirjad
- Ühiselt viiakse läbi ka korraldatud jäätmeveo põhimõttel 
konkurse ja hallatakse lepinguid, kusjuures jäätmevaldajad on 
KOV-kooströöstruktuuri kliendid, mis tagabki võimaluse pakkuda 
kõigile piirkona jäätmevaldajatele sama teenuse korral sarnas hinda 



Ideaalmudel  JIdeaalmudel  Jäääätmektmekääitluses  IIitluses  II
- Igas maakonnas on 4-5 Jäätmejaama, nii, et  kaugus 
jäätmejaamadest ei oleks enam kui 10-15 km
- Ühiste Jäätmeeeskirjade koostamise ja rakendamise tulemusena 
alustatakse alates 2009 (?) laiaulatuslikult olme-tavajäätmete 
liigitikogumist
- Jäätmekäitluslikult suudetakse liigitikogumisega eraldada 
vähemalt 50 % üldisest olme-tavajäätmete kogusest, jääkprügi 
käideldakse kas MBT meetodil, mille järel algsest prügist ca 40 % 
eraldatakse nn. 'Jäätmekütuse tootmiseks' või rakendatakse 
'masspõletust'



KOV KoostKOV Koostööööstruktuurid struktuurid --JJääreldusedreldused

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!  



Tänan tähelepanu eest


