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EJKL juhatuse esimeheks 
valiti Kuusakoski AS juhatuse 

esimees Ilmar Jõgi 
30.märtsil toimunud EJKL üldkoosolekul valitud juhatuse volitused kestavad 2 aastat ja 
uuel juhatusel on kavas asuda senisest jõulisemalt kaitsma oma liikmete – 
jäätmekäitlusettevõtete huve nii Eestis kui kogu Balti regioonis.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL) juhatuse esimeheks valitud Ilmar Jõgi on Kuusakoski 
ASi juhatuse esimees. Liidu juhatuse aseesimeesteks valiti Taidus Aave (liidu juhatuse 
esimees aastatel 2001-2007) ja Argo Luude AS-ist Cleanaway. Liidu juhatusse valiti veel 
Agu Remmelg Ragn-Sells AS, Martin Linnupõld Infokaitsesüsteemide OÜ, Janis Lorenz 
Epler & Lorenz AS ja Teet Kurs Paikre OÜ.

„Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ülesanne on seista liidu liikmete ühiste huvide ja ausa 
konkurentsi eest jäätmeturul ning jäätmete nõuetekohase käitlemise eest,” lausus  Eesti 
jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Liidu liikmed otsustasid suurendada 
liidu tegevuste finantseerimist 60% võrra. Finantseerimise kasv toetab eelmisel aastal 
vastu võetud strateegia ja arengukava elluviimist.”

„EJKL üldkoosolekuga juhatusele püstitatud esmased ülesanded on turu arendamine ja 
seadusloomes osalemine,” rääkis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Ilmar Jõgi. 
„Lähemad paar aastat on eriti tähtsad jäätmeturu kujunemisel ja arenemisel Eestis. Kuna 
tööle asub uus Riigikogu koosseis ja uus valitsus, peab üldkoosolek tähtsaks intensiivistada 
EJKL tööd seadusloome ja info vahendamise protsessides. Esimese tegevusena näeme 
liidu eelarvemahu suurendamist nii liikmemaksude osas kui ka riiklike vahendite 
kaasamise abil, samuti tuleb meil leida täiendavat tööjõudu uute ülesannete 
lahendamiseks.” 

Ilmar Jõgi sõnul on teine EJKLi uue juhatuse ülesanne on muuta organisatsiooni tegevust 
rahvusvahelisemaks. „Üha sagedamini on meie ettevõtted kogenud konkurentsi surve 
kasvu naabermaade ettevõtete poolt – Balti riikide, aga ka Põhjamaade ettevõtted tulevad 
Eesti turule või laiendavad meil tegutsevad ettevõtted end naabermaadesse. Sellise 
turuhõlvamise protsessiga seoses on tähtis mitte lubada kõlvatut konkurentsi kasutamist 
turupositsioonide võitmiseks ja toetada igati EL direktiivides püstitatud sisuliste arengute 
teostumist. Abinõuna tuleb tihendada kontakte teiste riikide vastavate liitudega, kasutada 
oma ISWA (International Solid Waste Association) liikmelisust ja vajadusel ka teisi 
infokanaleid,” lausus Ilmar Jõgi. 
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„Näitena sellise töö vajalikkusest oli meie üldkoosolekust osavõtjate külaskäik Sillamäele 
ASi Ecometal akude käitlemise tehasesse. Kohapeal ilmnes kogu positiivse info taustal ka 
tõsiasi, et konkureeriv ettevõte Leedus kasutab “tunduvalt lihtsamat” (direktiividega vastuolus 
olevat) tehnoloogiat – akuhape valatakse maha ning pliiplaadid saadetakse vagunitega 
Saksamaale. Nii tegutsedes omavad nad eelist madalamate kulude näol ja on niimoodi 
laiendamas turgu nii Leedus, Lätis kui Eestis. Vaatamata asjaolule, et nimetatud ettevõte on 
ajutiselt ilma jäänud oma käitlusloast, on protsess uuesti käivitunud. Selline tegevus oleks 
mõeldamatu Eestis või Lätis, rääkimata meie Skandinaavia naabritest. Seejuures on  tähtis 
märkida, et lubamatul viisil käideldud materjali ülesostjaks on EL eesistujamaa: Saksamaa 
ettevõte. EJKL juhatus peab selliste juhtumite puhuks leidma toimiva menetlusviisi asjaolude 
täpsustamiseks ja takistamaks lubamatute lahenduste levimist jäätmekäitluse praktikasse,” 
sõnas Ilmar Jõgi. 

Ilmar Jõgi, EJKL juhatuse esimees
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26.aprillil toimunud EJKL 
Jäätmepäeval arutati 

jäätmekäitlusprojektide 
rahastamisvõimalusi 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatud Jäätmepäeval arutasid riigisektori, omavalitsuste 
ning erasektori esindajad jäätmekäitlusprojektide rahastamisvõimalusi riigieelarvest ning 
EL struktuurivahenditest.  Oma kogemusi jäätmete käitlemisel jagasid omavalitsuste ning 
erasektori esindajad. 

„Uuel Euroopa Liidu rahastamisperioodil on Eestil kasutada unikaalne võimalus just 
keskkonnakaitsele eraldava EL raha hulga mõttes, siiski on vältimatu olulise osas 
jäätmekäitluseks eraldatavast rahast  suunata põlevkivisektoriga seotud probleemidele. 
Seetõttu ei ole muudes valdkondades rahastamisvõimalused tegelikult väga roosilised, 
arvestades ka viimaste aastate ehitustööde hindade tõusu,” sõnas Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek. „Eestil seisab eest üleminek ladestamise põhiselt 
jäätmekäitluselt jäätmete taaskasutus- ja sealhulgas eriti materjalide  ringlussevõtu põhisele 
süsteemile. EL raamistikus sõnastatakse seda eesmärgina „Recycling society – Ringlussevõtu 
ühiskond.“ 

„Selles tegevuses on oluline saavutada riigi, kohalike omavalitsuste ning erasektori tegevuste 
ühilduvus. Kui riigi ja kohalike omavalitsuste panus on olulises osas jäätmete esmase 
kogumisvõrgustiku ja olulise infrastruktuuri rajamine – näiteks regionaalsed 
jäätmekäitluskeskused, sh prügilad ja ka piirkondlikud jäätmejaamad, siis paljude materjalide 
ringlussevõtu osas  on põhiline osa tegevustest ja arendustest muidugi erasektori poolel. 
Samas tuleb kahtluseta  järjest enam püüda ka „saastaja maksab” põhimõtte tegeliku 
rakendamise peale ja mitte loota ainult toetustele“, lisas Peeter Eek. 

„Jäätmepäeva ülesanne on kokku tuua kolme osapoole – ministeeriumi, omavalitsuste ning 
erasektori esindajad, et arutada kuidas on mõistlik kasutada nii riigieelarves ette nähtud kui 
Euroopa Liidu struktuurifondidest laekuvat raha jäätmekäitluses,” lausus Eesti Jäätmekäitlejate 
Liidu esimees Ilmar Jõgi. „Senine jäätmekäitluse arendamise kava on olnud väga üldsõnaline. 
Edaspidiseks tegevuseks tuleb täpselt määratleda, milline on jäätmekäitluses riigi, 
omavalitsuste ning erasektori roll. Jäätmepäev annab võimaluse läbiarutamiseks ning 
kogemuste jagamiseks.” 
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Ilmar Jõgi sõnul on Eestil vaja jäätmekäitluse vallas teha suuri muudatusi. „Eesti 
Jäätmekäitlejate Liit oma liikmetega ühendab Eesti jäätmeturu käibest ca 90% ning kõikide 
investeeringute kogumaht on pea 100 miljonit krooni. Kõikide vahendite kasutamine tuleb 
läbi rääkida nii ministeeriumi, omavalitsuste kui erasektori koostöös, et täidetud saaks need 
ülesanded, mida seab EL oma nõuetega.”

Jäätmepäev toimub Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatuna alates 1998. aastast. Jäätmepäeva 
eesmärk on kokku kutsuda erinevad osapooled: riik, omavalitsused ning erasektor. 
Jäätmepäevade teemadeks on varem olnud: pakendi ja pakendi jäätmete käitlus, elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete käitlus, vanarehvide käitlemine, jäätmejaamade võrgustiku 
rajamine, jäätmete põletamine ja kompostimine. 

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi avamas EJKL Jäätmepäeva 
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Koonga Põhikooli 
õpilased külastasid 

jäätmekäitlusettevõtteid
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmekäitluse 
edendaja auhinna 2006 kategoorias „Töö 
laste ja noortega” sai Koonga Põhikool. 
Projektides kaasa löönud õpilased käisid 4. 
mail jäätmekäitlusettevõtetesse Kuusakoski 
ja Ragn-Sells õppeekskursioonile. 

„Et kasvatada Eestis jätkusuutlikku ning 
toimivat jäätmekäitluskultuuri, peab 
tegelema esmajoones laste ja noortega. Väga 
oluline on tihendada kontakte jäätmekäitlejate 
Liidu ning laste ja noortega tegelevate 
organisatsioonide vahel, et saaks planeerida 
ka edasipidist koostööd,” lausus Eesti 
jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Ilmar 
Jõgi „Jäätmekäitluse edendaja auhinna 
kategoorias „Töö laste ja noortega” 
kandideeris 9 asutust. Liidu juhatus tutvus 
põhjalikult nominentide tegevusega. Valiku 
tegemine oli raske, kuid juhatus otsustas 
anda Jäätmekäitluse edendaja 2006 auhind 
Koonga Põhikoolile. Auhind anti Koonga 
põhikooli direktorile Ülle Andrea’le üle liidu 
10. aastapäeva tähistamiseks korraldatud 
vastuvõtul novembris.”

„Meil on väga hea meel, et meie tööd 
tunnustati. Seda enam, et Koonga kool on 
väike põhikool ning võrreldes suurte 
asutustega on meie tegevus ikkagi väikeste 
mõõtmetega,” sõnas Koonga põhikooli 
direktor Ülle Andrea. „Projektides kaasa 
löönud lastel on väga hea meel auhinna ning 
ka jäätmekäitlusettevõtetesse korraldatud 
õppereisi üle. Õppereisile sõidab ligi kaks 
kolmandikku meie tublidest õpilastest. Koju 
jäävad vaid I ja II klassi lapsed, sest nende 
teod on alles ees.”

„Jäätmekäitluse edendaja auhinnast saab 
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu iga-aastane 
traditsioon,” rääkis Eesti Jäätmekäitlejate 
Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. „Laste 
ja noorte kategoorias välja antud auhinna 
eesmärk on tunnustada asutusi, kes aitavad 
kujundada lastes ja noortes harjumust 
jäätmetega keskkonnasõbralikult ümber käia 
ja oma elukeskkond puhtana hoida. 
Jäätmekäitluse edendaja auhinda antakse 
välja veel ka riigiasutuste (2006. aasta võitja 
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi 
jäätmeosakonna juhataja) ning omavalitsuste 
kategoorias (2006. aasta võitja Paikuse 
vallavanem Kuno Erkmann). 

Jäätmekäitluse edendaja 2006 auhinna 
nominentideks kategoorias „Töö laste ja 
noortega” olid: Saue Gümnaasium, Vana-
Antsla Kutsekeskkool, Põltsamaa 
Ühisgümnaasium, Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus, Kiltsi Põhikool, Väätsa 
Prügila AS, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, 
Taebla Vallavalitsus ja Koonga Põhikool.
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Liidu liikmeskonda võeti vastu 
Mustamäe Haljastus AS

Mustamäe Haljastus AS põhilised tegevusalad on järgmised:
• haljastustööde teostamine ja vahendamine; 
• heakorra ja teehoiutööd ning kommunaalteenuste teostamine; 
• haljasalade projekteerimine; 
• dendroloogiliste tööde teostamine.

 
Vastavate teenuste osutamisel järgib Mustamäe Haljastus AS eeskätt Tallinna linna heakorra 
eeskirja ja Tallinna linna haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõudeid. Lisaks nimetatutele 
õigusaktidele reguleerivad ettevõtte tegevust veel Tallinna jäätmehoolduseeskiri, 
riigihangeteseadus, jäätmeseadus, elektriohutusseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 
teeseadus, liiklusseadus  ning nende alusel kehtestatud rakendusaktid. Samuti järgib 
Mustamäe Haljastus AS ISO 9001:2000 kvaliteedi-ja ISO 14001: 2004 
keskkonnajuhtimissüsteemi standardeid.

Ettevõttes töötab põhikohaga ca 25 inimest. Lisaks põhikohaga töötajatele sõlmitakse 
hooajaliste tööde teostamiseks tähtajalisi töölepinguid ja tööettevõtulepinguid.
AS Mustamäe Haljastus tegevuse põhieesmärgiks on klientide soovide maksimaalne täitmine 
ja kompleksne teenindamine järgides keskkonnanõudeid, ettevõtte efektiivne majandamine 
ja kasumi tootmine. 

Kontakt:
Mustamäe Haljastus AS
Mustamäe tee 68A, 12915 Tallinn
Kontaktisik: Olev Kallas, juhataja
Tel. 654 7654
Faks: 654 7654
E-mail: mhaljastu@hot.ee
www.haljastus.ee
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EJKL õppereis Ungarisse
Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on saanud tavaks korraldada õppereise erinevatesse Euroopa 
riikidesse, et tutvuda sealsete jäätmekäitlusettevõtete tööga, omandada kogemusi ja 
loomulikult võrreldada Eesti jäätmekäitluse taset teiste Euroopa riikide tasemega.

Sel aastal toimub liidu õppereis 01.-04.oktoobrini Ungarisse.
Liidu delegatsiooni vastuvõtjaks on kohalik jäätmekäitlejate liit, kes annab ka lühiülevaate 
jäätmekäitluse korraldusest Ungaris.

Õppereisi käigus on plaanis tutvuda olmejäätmete, ehitusjäätmete, metallijäätmete ja 
plastijäätmete käitlusega ning külastada ohtlike jäätmete käitluskeskust, kus on võimalik 
näha ka ohtlike jäätmete kõrvaldamist.
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ISWA aastakongress 2007
Rahvusvahelise Jäätmekäitlejate Liidu ISWA aastakongress toimub sel aastal 24.-27. 
septembrini Amsterdamis.
Hollandi Jäätmekäitlejate Liit – NVRD tähistab  ISWA aastakongressi läbiviimisega 
Amsterdamis oma 100. aastapäeva.

ISWA aastakongressi põhiteemadeks on jäätmekäitlus suurlinnades ja kontroll globaalsete 
kliima muutuste üle.
ISWA aastakongressi raames toimub ka liikmesriikide jäätmekäitlejate liitude tegevjuhtide 
nõupidamine ja mitmete ISWA töögruppide koosolekud.
Samuti on ISWA aastakongressil osalejatel võimalus külastada Hollandi 
jäätmekäitlusettevõtteid. 

Rohkem infot ISWA aastakongressi 2007 kohta leiate:
http://www.iswa2007.org/
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01.01.200�.a. rakendub 
kõikidele prügilatele sortimata 
jäätmete vastuvõtmise keeld

Alates 2008. aasta 1. jaanuarist rakendub kõikidele prügilatele sortimata jäätmete 
vastuvõtmise keeld, mis seab omavalitsuste ette olulise ülesande – korraldada oma 
haldusterritooriumil jäätmete liigiti kogumine. See tähendab, et omavalitsusel tuleb 
korraldada oma jäätmehooldus nii, et võimalikult suur osa olmejäätmetest suunataks 
taaskasutusse. Tuleb rakendada jäätmete liigiti kogumist ja nende taaskasutamisse 
suunamist. 

Taaskasusse suunatavad jäätmed peavad olema juba kohapeal sorditud ja liigiti kogutud (nn. 
puhtad), st. et biolagunevad jäätmed ei oleks segunenud teiste jäätmetega. Lisaks pakendi 
jäätmetele ning elektri- ja elektroonika jäätmetele, mille eraldi kogumise ja taaskasutamise 
eest vastutavad tootjad, peab olema elanikel võimalik kohapeal eraldi koguda ka paberit, 
pappi, ohtlikke jäätmeid, suuremahulisi jäätmeid jne.

Määramaks oma haldusterritooriumil toimiva jäätmehoolduse reeglid kehtestab omavalitsus 
oma haldusterritooriumil jäätmehoolduseeskirja.  Panemaks paika visiooni, kuidas 
lähitulevikus jäätmeid käidelda, kehtestab omavalitsus oma haldusterritooriumil 
jäätmekava.

Lisaks peavad omavalitsused kehtestama oma haldusterritooriumil määrused, millega 
sätestatakse korraldatud jäätmeveo kriteeriumid ja kehtestatakse jäätmevaldajate register. 
Antud lõik puudutab küll vaid suurema elanike arvuga (üle 1500 elanikku) omavalitsusi, 
kuid jäätmehoolduse korraldamise kohustus lasub ka väiksematel.

Kahjuks pole suur hulk Eesti omavalitsusi veel mõistnud, et ühel hetkel saadetakse nende 
elanike jäätmed prügilaväravast järelsortimisele, mistõttu tõuseb märkimisväärselt 
jäätmeteenuse hind. Jäätmete järelsortimine on küll üks abinõudest, kuid erinevalt kohapeal 
liigiti kogumisest ei taga see piisavalt hea kvaliteediga toorainet, mida saaks edukalt 
taaskasutada.

Kui omavalitsus on jätnud oma jäätmehoolduse korraldamata ning elanikel puuduvad 
kindlad ja kohustuslikud lepingud jäätmevedajatega, siis hinna tõustes hakkab liikuma suur 
hulk jäätmeid metsa, ahju, naabri konteinerisse jne. -  hakatakse tarbima teenust kellegi teise 
arvelt. Jäätmeseaduse kohaselt hüvitab keskkonda viidud jäätmete koristamisega seonduva 
kahju saastaja või maaomanik. Samas kui omavalitsus ei ole korraldanud oma 
haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus, siis kannab ta 
jäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kuludest poole.
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Paljudel omavalitsustel on vajalikud määrused veel praegugi - 2007. aasta keskel 
kehtestamata: 
226st omavalitsusest on jäätmehoolduseeskirja kehtestanud 126 ja jäätmekava 100 
omavalitsust;
145st üle 1500 elanikuga omavalitsusest on korraldatud jäätmeveo määruse kehtestatud 87 
ja jäätmevaldajate registri 63 omavalitsust.

Jäätmehoolduse korraldamata jätmine ei aita omavalitsustel raha kokku hoida ega arengus 
edasi liikuda. Seega on viimane aeg on vajalikud eeltööd 2008. aasta 1. jaanuariks ära teha. 

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakond
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KIK keskkonnaprogrammi 
projektitaotluste esitamise 

tähtaeg läheneb 
KIK toetab keskkonnaprojektide elluviimisel keskkonnaprogrammi kaudu omavalitsusi, 
keskkonnakaitsega seotud organisatsioone, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, äriühinguid ja 
ettevõtteid ning teadus- ja haridusasutusi.
Järgmine projektitaotluste esitamise tähtaeg on 15. juuli 2007.a.

Jäätmekäitluse programm
 
Ohtlike jäätmetega seoses toetatakse:
ohtlike jäätmete käitlussüsteemi väljaarendamine, mille osaks on piirkondlikud ohtlike jäätmete 
kogumiskeskused ja kohalike kogumispunktide võrgustikud;
ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine hajaasustusega aladel, kus majapidamises tekkivate 
ohtlike jäätmete äraandmiseks ei ole teisi võimalusi;
ohtlike jäätmete käitlemine, mille puhul ei ole võimalik omanikku kindlaks teha. 

Tavajäätmetega seoses toetatakse:
prügilate rajamise kõik etapid;
jäätmejaamade ehitamine (va ümberlaadimisjaamad);
kokkukandepunktide rajamise kõik etapid;
uute taaskasutussüsteemide väljaarendamine ja käitlustehnoloogiate väljatöötamine ning töösse 
rakendamine. 

Prügilate sulgemisega seoses toetatakse selle kõiki etappe. 

Veekaitse programmi alt toetatakse ka jääkreostuskollete likvideerimist, et vähendada pinna ja 
põhjavee reostusohtu.  

Minimaalset ega maksimaalset taotletavat summat ei ole määratud. Lähema info konkursi kohta 
leiate: www.kik.ee või www.projektid.ee/kik. Projektiideede sobivust konkursile saate testida 
aadressil  www.projektid.ee/idee (tasuta). 

Info edastas Projektiekspert OÜ, kes on viis aastat edukalt tegutsenud Eesti kapitalil põhinev firma. 
Peamine teenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt. 
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Jäätmekäitlejad pöördusid 
erimärgistatud diislikütuse 

kasutamise teemal 
õiguskantsleri poole

Eesti Jäätmekäitlejate Liit pöördus õiguskantsleri poole erimärgistatud diislikütuse 
kasutamise küsimuses jäätmekäitluses ja palus kontrollida vedelkütuse erimärgistamise 
seaduse § 11 lg 2 p 4 vastavust Eesti Vabariigi põhiseadusele ja Euroopa Liidu õigusele. 

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lg 2 sätestab, millistel juhtudel on lubatud kasutada 
erimärgistatud diislikütust:

1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel 

eesmärgil;
3) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas, samuti põllumajan-

duses kasutatava traktori ja liikurmasina kasutamisel metsatöödel;
4) masinas ja mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks ava-

likult kasutataval teel ja mida kasutatakse kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel;
5) paikses mootoris;
6) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

Nimetatud lõike järgi on lubatud kasutada erimärgistatud diislikütust masinas ja 
mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval 
teel ja mida kasutatakse kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel. Seega, selleks, et kasutada 
erimärgistatud diislikütust peavad olema täidetud kaks tingimust: masinat või mootorsõidukit 
ei ole lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval teel ning masinat või mootorsõidukit 
kasutatakse kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel.

Põhiseadus sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida 
rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude 
veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
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Kompaktor töötamas Tallinna prügilas

Jäätmekäitlejad on seisukohal, et Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lg 2  diskrimineerib 
ettevõtjaid, kes tegutsevad teistes valdkondades erinevalt kaevandus-, metsandus- või 
ehitustööde valdkondadest, nt jäätmekäitlemises, kuid kelle poolt on täidetud esimene 
tingimus ehk valdkondades, millistes kasutatakse masinat või mootorsõidukit, mida ei ole 
lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval teel.

Jäätmekäitlejad palusid õiguskantsleril kontrollida ka kas Vedelkütuse erimärgistamise 
seaduse § 11 lg 2 p 4 vastab Euroopa Liidu õigusele. 



16

EJKL uudiskiri • suvi 2007

Eri-või ainuõiguse  
andmise kord muutmisel

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumis on ettevalmistamisel eri- või ainuõiguse 
andmise korda reguleeriva määruse eelnõu, mis peaks tulevikus asendama hetkel kehtivat 
„Eri-või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korda“.

Jäätmekäitlejad omavad eelnimetatud määruse alusel korraldatud avalikel konkurssidel 
osalemise praktilisi kogemusi ja seega juhtis Eesti Jäätmekäitlejate Liit määruse eelnõu 
koostajate tähelepanu järgmistele asjaoludele:

Praktikas on sage olukord, kus pakkumine tehakse ühele ettevõtjale, kuid kaubaturul on 
tegelikult mitu pakkujat. Seega on jäätmekäitlejate ettepanek, et juhul, kui kaubaturul on 
rohkem kui üks pakkuja, on pakkumine ühelt ettevõtjalt keelatud.

Kehtiv määrus ei käsitle põhjendamatult madala maksumusega pakkumise esitamist, kuigi, 
kuivõrd põhjendamatult madala maksumusega pakkumine võib takistada nii avalikke huve 
(kuivõrd võib selguda, et põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse esitanud isik ei 
suuda antud hinnaga teenust osutada) kui ka konkurentsi, siis peaks sellist olukorda kindlasti 
reguleerima.

Uues määruses peavad olema lahti kirjutatud eeldatava maksumuse määramise reeglid, mis 
muuhulgas kindlasti peaksid sisaldama:

• tõenäoliselt tulevikus tekkivad kohustused, millega eri- või ainuõiguse taotlejal tuleb 
arvestada;
• teenustasude piirmäärade kehtestamisel lähtutakse hetkel kehtivatest turuhindadest;
hilisem hinna muutmise võimalus.

Uus määrus peab selguse huvides sätestama, et nii pakkumise kutset kui ka pakkumise kutse 
dokumente on võimalik vaidlustada (nii vaidemenetluses kui ka halduskohtumenetluses).
Uues määruses tuleb välja tuua täpne ja selge kord ja tingimused vastavalt millele kontrollitakse 
taotleja kvalifikatsiooni ning tehnilist ja kutsealast kompetentsust. 
Uues määruses tuleks sätestada konkreetne tähtaeg, mille jooksul otsustatakse edukaks 
tunnistatud taotlejale eri- või ainuõiguse andmine ja temaga vastava teenuse osutamise 
lepingu sõlmimine. Eesti Jäätmekäitlejate Liit pakub sellise tähtaja pikkuseks 10 päeva alates 
eduka pakkumise väljaselgitamisest.
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Korraldatud jäätmeveo raames 
jäätmeveo teenustasu muutmise 

alused
Jäätmeveo teenustasu koosneb erinevatest komponentidest, millest tähtsaimad on tööjõukulu, 
kütuse kulu ja käitluskulu.

Kulu osakaal jäätmeveo teenustasus:
Tööjõukulu – 25%
Kütusekulu – 20%

Kuna tööjõukulu ja kütusekulu mõjutavad otseselt jäätmeveo hinda, siis nimetatud kulude 
kasvades muutub oluliselt ka jäätmeveo hind.

Kütuse hinna muutumisel arvutatakse uus konteineri tühjendushind järgmiselt:

X  = (0,2 x A x C)+C
X - uus konteineri tühjendushind
A – kütuse hinna muutus 
C – kehtiv konteineri tühjendushind
0,2 – kütusekulu osakaal kogumiskulus 

Näide 1: 
Kütuse hind 01.01.2006 oli 11.80 krooni/liiter
Kütuse hind 01.01.2007 oli 14.10 krooni/liiter
Seega kütuse hind tõusis 19,5 % (A)
800 liitrise kasti tühjendus 2006.a. maksis 110.17 krooni 

X = (0,20 x 0,195) x 110.17 = 4.3 krooni
Hind peab tõusma 4.3 krooni. 
Uus hind 110.17 + 4.3 = 114.47 krooni 
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Näide 2:
Kütuse hind 01.01.2006 oli 13.80 krooni/liiter
Kütuse hind 01.01.2007 oli 11.80 krooni/liiter
Seega kütuse hind langes 14,5 % (A)
800 liitrise kasti tühjendus 2006.a. maksis 110.17 krooni
X = (0,20 x   (- 0,145) ) x 110.17 = - 3.2 krooni
Hind peab langema 3.2 krooni. Uus hind 110.17 - 3.2 = 106.97 krooni

Kütuse hinna tõusu või langust saab kontrollida fikseerides diislikütuse hinna näiteks Statoili tanklates 
iga kuu 1. ja 15. kuupäeval.

Tööjõukulu muutumisel arvutatakse uus konteineri tühjendushind järgmiselt:
X  = (0,25 x B x C)+C

X - uus konteineri tühjendushind
B – tööjõukulu suurenemine või vähenemine
C – kehtiv konteineri tühjendushind
0,25 – tööjõukulu osakaal kogumiskulus 

Näide 1:
Palgakulu suurenes 2006.a.15%
800 liitrise kasti tühjendus 2006.a. maksis 110.17 krooni
X = (0,20 x  0,15) x 110.17 =  3.3 krooni
Hind peab tõusma 3.3 krooni. Uus hind 110.17 + 3.3 = 113.47 krooni

Tööjõukulu suurenemist või vähenemist saab kontrollida võrreldes Fontese Eesti palgauuringu tulemusi 
www.fontes.ee.

Punktides 1 ja 2 toodud valemid arvestavad mitte ainult kulu suurenemist vaid ka 
vähenemist.

Saastetasu või käitlustasu muutmisel kujuneb uus konteineri tühjendushind järgmiselt:
X = (saastetasu muutus x mahukaal x konteineri suurus) + C

X – uus konteineri tühjendushind
C – kehtiv konteineri tühjendushind

Jäätmete mahukaal:
- Suurpaneelelamurajoonid k=0,133 t/m3
- Puitelamurajoonid k=0,147 t/m3
- Väikeelamurajoonid k=0,146 t/m3
- Hajeasustus k=0,195 t/m3

Näide:  
X = 92 krooni x0,133t/m3 (mahukaal)x 0,14m3 (konteineri suurus)+23,73 krooni = 25,44 
krooni
Saastetasu tõusis 2006.a. võrreldes 2005.a. 92 krooni (30 kroonilt 122 kroonini).
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AS VSA Eesti esimesed 
kogemused korraldatud 

olmejäätmete veo piirkonnas
AS VSA Eesti töötab täna kahes korraldatud olmejäätmete veo piirkonnas. Tegutsemisel 
oleme saanud mitmesuguseid kogemusi ning mõned mõtted on sellised, mida sooviks ka 
kolleegidega jagada.

Alustasime piirkonnas, kus valla andmebaasi alusel oli 2054 majapidamist. Andmed jõudsid 
meieni õigeaegselt ja asusimegi teenuse osutamiseks lepinguid ette valmistama ja valla 
elanikele välja saatma. Siis aga ilmnesid esimesed tõrked. Nimelt andmebaas sisaldas pea 
10% ulatuses metsamaa ja põllumaa kinnistuid, kus inimesi ei elanud. Meie kahjuks aga selle 
kohta infot ei omanud ja lepingute projektid sai saadetud ka nimetatud kinnistute omanikele. 
Suurem segadus algas aga peale seda, kui meile hakkasid saabuma valla volikogu otsused, 
mis sisaldasid nimekirja korraldadtud olmejäätmete veoga liitumisest vabastatud  või 
soodustingimustel liitumise võimalusega majapidamiste kohta. Alates veebruari kuu algusest 
kuni mai kuu lõpuni oleme saanud 15 sellesisulist otsust ning vabastatud või soodustingimusi 
saanud majapidamisi on tänaseks kokku ligikaudu 25% meile esialgselt edastatud 
kliendibaasist. Eraldi tahaks välja tuua asjaolu, et hilisemad meile saabunud valla nimekirjad 
sisaldasid ka mõningaid neid majapidamisi, kellel oli juba meiega prügiveoleping sõlmitud. 
Siit saab teha järelduse, et info vabastuse või soodustingimustel liitumise võimaluste kohta 
levis kiiresti ja sellest tekkis mõttelaad, et kui naaber sai vabastuse, miks siis mina ei peaks 
saama. Üldse pole meiega ühendust võtnud ja oma lepingutingimusi täpsustada soovinud 
ligikaudu 17% valla kliendibaasis olevatest majapidamistest. Võib vaid arvata, et nende hulka 
kuuluvad suvilaomanikud, kes mingitel põhjustel ei oma informatsiooni vallas toimuva 
kohta. Iga päevaga siiski see arv kahaneb. Kokkuvõtvalt tahaks lisada, et nii meile kui meie 
partnerile on see esimene koostöökogemus korraldatud olmejäätmete veo organiseerimisel 
ja sellest on nii mõndagi õppida.

Eeltoodust lähtuvalt tahaks öelda, et korraldadtud olmejäätmete veo korraldamist 
reguleerivates õigusaktides on vaja ilmselgelt täpsustada ja ka sätestada teisiti korraldatud 
olmejäätmete veoga liitumisest vabastamine. Kui üldtunnustatud põhimõtte järgi on 
vabastamine erand, siis nagu elu näitab, kõik omavalitsused seda seisukohta ei jaga. 
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Operatiivne info kliendile
Klientidele operatiivsema info jagamise eesmärgil alustas Cleanaway AS oma kodulehel   
www.cleanaway.ee/ee eelnevatel päevadel teenindamata jäänud objektide kohta info 
avaldamist. Nüüdsest on klientidel võimalus vaadata kodulehelt järgi põhjus, miks vedu jäi 
teostamata ning kui probleem on olnud veadaja poolne, siis avaldakse ka info, millal veod 
teostatakse. Hetkel on teenus kättesaadav Tallinna ja Harjumaa kohta, kuid piisava klientide 
huvi korral laiendab Cleanaway AS teenuse üleeestiliseks.

BIR valiti uus president
20.-23. maini k.a. toimus Ateenas BIR (Bureau of International Recycling) korraline kongress, 
kus BIR uueks presidendiks endine vanapaberi divisioni president Hr. Dominique Maguin  
(Veolia Proprete France Recycling).

Pilootprojekt Pirital
Cleanaway AS alustas pakendite kodumajapidamisest kogumise pilootprojektiga Pirita 
piirkonnas. Projekti idee on koguda tasuta kodumajapidamisest kergpakendijäätmeid ja 
vanapaberit. Hetkel on umbes 300 klienti avaldanud soovi teenusega liituda, kuid usume, et 
keskkonnasäästliku mõtteviisi levikul ka klientide arv kasvab. Eraldi kokkukogutud pakendid 
sorteeritakse ja suunatakse taaskasutusse, mistõttu väheneb prügilate täituvus ja 
loodusressursside kasutamine.
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Vanapaber 2007 lõpetas
Järvamaa Keskkonnateenistuse, Resk OÜ, Tallinna Sekto AS ja Väätsa Prügila AS poolt 
korraldatud viies koolidevaheline vanapaberi kogumise kampaania Vanapaber 2007 lõppes 
edukalt. Kampaanias osales 31 kooli ning õpilased kogusid 233,070 t vanapaberit. Kõik 
osalejad olid väga tublid, iga kool kogus vastavalt võimalustele. Gümnaasiumitest kogusid 
kõige rohkem Paide Gümnaasiumi õpilased 30714 kg, põhikoolidest Kehtna Põhikooli 
õpilased 17930 kg ja arvestuses ühe õpilase koha oli parim Peetri Põhikool, kus koguti ühe 
õpilase kohta 174 kg vanapaberit. Nelja aastaga on kampaania käigus kogutud kokku 496,24 
tonni vanapaberit ja kui liita juurde selle aasta kogus, siis on kokku korjatud 729,31 tonni 
vanapaberit. Kampaania pidulik lõpuüritus toimus 24. mail Paide Kultuurikeskuses koos 
projekti “Hoia metsa” kiidupäevaga. Osales ligi 200 õpilast ja õpetajat, kauni kontserdiga 
esines Paide Gümnaasiumi segakoor ja Paide Muusikakooli noorte ansambel. Kõik osalenud 
koolid said tänukirja, meened ja T-särgid, lisaks mitmed rahalised auhinnad ning eriauhinnad 
toetajatelt. Täname kampaania tõhusa toetamise eest SA Keskkonnainvesteeringute Keskust, 
kõiki häid partnereid ja aktiivseid õpilasi ning õpetajaid.  

“Kass Kullerkupp valvab vanapaberit” autor Marten Jürgen Vürst,
 Türi Majandusgümnaasiumi 6 a klassist
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Cleanaway AS omanikud 
vahetusid

27. aprillil sõlmisid Veolia Environment ja Blacstone ning Apax lepingu, millega viimased 
müüsid nende omanduses oleva ettevõtte Sulo Veolia Environment’ile. Müüdi kogu ettevõte, 
sealhulgas Sulo tütarettevõtted, millede hulgas on ka AS Cleanaway Eestis. Seega on AS 
Cleanaway emafirmal omaniku vahetus toimunud viimase kahe aasta jooksul juba teist 
korda.

Veolia Environment on maailmas üks suuremaid jäätmekäitlusega tegelevaid ettevõtteid, 
kelle jäätmekäitlus alane aastakäive on ligikaudu 7 miljardit €, kogu ettevõtte käive aga ca 30 
miljardit €.

Loodetavasti toob uus omanik kaas ka uusi tuuli AS Cleanaway tegevustesse jäätmekäitluse 
arendamisel Eestis ja teistes Balti riikides, sest nii mitmeteski jäätmekäitlusvaldkondades on 
Veolia Euroopas vaieldamatu liider nii mahtude kui ka tehnoloogiliste lahenduste poolest.
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Väätsa Prügila AS alustas 
köögijäätmete kogumist

Väätsa Prügila AS alustas alates maist köögijäätmete eraldi kogumise projektiga, mille 
eesmärgiks on arendada välja kortermajade juures biolagunevate jäätmete eraldi kogumise 
süsteem ning saavutada 2008. aastaks jäätmeseaduses ja keskkonnaministri määrusega nr 4, 
16.01.2007, kehtestatud nõuete täitmine. Väätsa prügila paigutab kõigi projektis osalevate 
majade jäätmekonteinerite kõrvale kokku sada 240 l mahuga pruuni värvi plastikust 
konteinerit ning annab igale osalevale korterile kööki sobiva 8 l mahuga kogumisnõu ja poole 
aasta varu biolagunevaid kilekotte. Kogumiskonteinerit tühjendatakse vähemalt üks kord 
nädalas. Projektis osalevad Paide ja Võhma linn ning Türi, Paide ja Väätsa vallad. 
Keskkonnasõbralik jäätmekäitlus aitab parandada meie elukeskkonda ning vähendada 
inimestel jäätmekäitluskulusid.

Köögijäätmete konteinerid Paides, Karja tn 12
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Uus teenus - jäätmete 
kogumine Big Bag kottidega

Cleanaway AS alustas Eesti uudse jäätmete kogumise teenusega, mis on mõeldud eelkõige 
väikeelamutele, aga sobib kasutamiseks ka mujal. Tegemist on jäätmete kogumisega nn Big 
Bag kottidega. Big Bag on ca 1 m3 suurune plastist kott, millega saab ära anda üle 1 tonni 
jäätmeid. Teenuse eeliseks on see, et kotti on lihtne paigaldada, ta ei riku pinnast ning teda 
on võimalik tõsta kraanaga, mistõttu pole ilmtingimata vajalik, et teisaldav auto pääseks 
kotile vahetult ligi.
Kui klient soovib nimetatud teenust kasutada, siis tuleb tal esmalt tellida kott, mille saab 
kohale saata ka postiga ja kui kott on jäätmeid täis saanud, siis lihtsalt tellida sobivaks ajaks 
vedu.
Hinnad on paindlikud ja sõltuvad jäätmeliigist ning üleantavast kottide arvust. Täpsemalt 
saab teenusega tutvuda Cleanaway AS kodulehel  www.cleanaway.ee.

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid 
tavalise, suure metallkonteineri ees:

Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist

Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive

Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu

Paindlik hind

Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee
Telli BIG BAG kott koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn),

7 386 706 (Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

Koli kasvõi lemmiklooma!*

Uudne BIG BAG prahikott on ideaalne 
lahendus Sinu aia- ja pargijäätmete, 
ehitusprahi või suuremõõtmeliste olme-
jäätmete kogumiseks ning äraveoks. 

Kande-
võime:
1250 kg

Maht:
1 m3

* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.
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Kohtuvaidluse Kuusalu 
Vallavalitsusega võitis AS VSA 

Eesti.
Tallinna Halduskohtu 9.aprilli 2007.a kohtuotsuse resolutsioon: 

Rahuldada AS VSA Eesti kaebus ja tühistada Kuusalu Vallavalitsuse 23. veebruari 2006.a 
korraldus nr 167.

Kohtuvaidluse põhjuseks oli Kuusalu Vallavalitsuse 23.veebruari 2006.a korraldus nr 167, 
millega kehtestati korraldatud jäätmeveo teenustasude uued, kõrgemad piirmäärad 
segaolmejäätmete osas ja tühistati 30.juuni 2005.a määrus nr 17. 

Kuusalu Vallavalitsus viis läbi korraldatud jäätmeveo konkursi, mille tulemusel 17. novembril 
2005 valla volikogu otsusega tunnistati edukaks Radix Hoolduse OÜ. Ainuõigus anti kolmeks 
aastaks alates 1. märtsist 2006 ja teenustasu vastavalt vedaja pakkumises toodud hindadele. 
Konkursi kutse dokumentides olid jäätmemahutite teenustasude piirmäärad fikseeritud 
Kuusalu Vallavolikogu 30. juuni 2005.a määruse nr 17 alusel. Hinna muutmise tingimused 
sätestas Kuusalu valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend (Kuusalu VV 30. juuni 
2005.a määrus nr 18). Selles oli märgitud, et vedaja saab taotleda teenustasude muutmist 
senisest teenustasust kuni 10% ulatuses ja teenustasusid ei saa muuta enne kui aasta pärast 
lepingu sõlmimist.
Alates 1.jaanuarist 2006 hakkas kehtima uus saastetasu seadus ja sellest tingituna tõusis 
olmejäätmete ladestamise hind Tallinna Prügilas. Konkursi võitja esitas jaanuaris 2006 
Kuusalu Vallavalitsusele taotluse muuta teenustasude suurust. Põhjenduseks toodi saastetasu 
seaduse muudatusest tulenev hinnatõus Tallinna Prügilas, millega polnud võimalik arvestada 
pakkumise esitamise ajal. Hinnamuutmise taotlus esitati veel enne, kui algas tegelik, konkursi 
tingimustest tulenev tööperiood. Kuusalu Vallavolikogu oma 22.veebruari 2006.a otsusega 
tunnistaski kehtetuks pakkumise kutsedokumentide koosseisus olnud 30.juuni 2005.a 
määruse nr 17, millega kehtestati teenustasude piirmäärad ning kehtestas vastavalt konkursi 
võitja taolusele uued, kõrgemad teenustasud oma 23.veebruari 2006.a korraldusega nr 167. 
Seega muudeti väga oluliselt konkursi tingimusi.

Tallinna Ringkonnakohtu 3.oktoobri 2006 a otsuses leiti, et vaidlustatud korraldusega on 
riivatud AS VSA Eesti õigusi ning kaebajal on subjektiivne õigus nõuda, et kohus kontrolliks, 
kas teenustasusid tõsteti seaduslikult. Tallinna Halduskohtu kohtuotsuse põhjendustes on 
nimetatud, et pärast pakkumiste esitamist ei tohi hinnakujunduse aluseid ja tingimusi (s.o 
konkursi tingimusi) muuta. Juhul kui hinnakujunduse tingimusi muudetakse pärast võitja 
selgumist, on tegemist võitjale lubamatu konkurentsieelise andmisega ning teiste ettevõtjate 
õigusvastase ebavõrdse kohtlemisega. 
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Roheline kilekott - lihtne viis 
pakendijäätmete kogumiseks

Ragn-Sellsi Rohelise kilekoti teenus on mõeldud eramajapidamistes pakendijäätmete 
kogumiseks. Rohelisse kilekotti  võib panna erinevaid pakendijäätmeid: klaasist, 
alumiiniumist, plastmassist pudeleid ja purke ning kartongist mahla- ning veinipakke. 
Selleks, et rohelise kilekotiga kogutavad pakendijäätmed sobiksid taaskasutamiseks, tuleb 
kliendil tagada pakendijäätmete puhtus ja vajadusel ka pesemine. Täis kilekoti jätab klient 
olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel tühjenduspäeval viib Ragn-Sellsi 
pakendijäätmete kogumisauto selle ära. Kilekoti juurde võib jätta ka pakkidesse seotud 
vanapaberit. Täis kilekoti asemele jätame alati uue tühja koti. Teenus on klientidele tasuta.

Rohelise kilekoti teenus võimaldab kliendil kokku hoida olmejäätmete kogumisele tehtavaid 
kulutusi. Hinnanguliselt moodustavad pakendijäätmed 25-30% olmejäätmete kogumassist 
ja mahuliselt isegi kuni 60%. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi väheneb olmejäätmete maht 
ja olmejäätmete konteineri tühjendamisvajadus väheneb. Lisaks majanduslikule kasule on 
pakendite eraldi kogumine ka keskkonnasõbralik: Rohelise kilekotiga kogutud pakendid 
suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid.

Rohelise kilekotiga pakendijäätmete kogumine on efektiivsem kui avalikuks kasutamiseks 
väljapandud pakendikonteineritega kuna taaskasutamiseks mittesobivate jäätmete hulk 
rohelises kilekotis on oluliselt väiksem. Teenus on personaalsem ning  nõudeid eiravat klienti 
on võimalik tuvastada ja seetõttu panustatakse pakendijäätmete nõuetekohasele kogumisele 
ja pesemisele rohkem.

Ragn-Sells alustas rohelise kilekoti teenuse pakkumisega Tallinnas 2002. aastal ja 2003. 
aasta detsembris laienesime ka Pärnumaale. Alates 2006. aastast oleme teenust üha rohkem 
klientide seas propageerima hakanud. Koostöös Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ-ga 
käivitasime aprillist Nõmme elanikele suunatud kampaania, kus kõigi rohelise kilekoti 
kasutajate vahel loositakse välja auhindu. Kampaania on olnud väga edukas ja toonud kaasa 
elanikkonna suurema huvi teenuse vastu.
Käesoleva aasta nelja kuuga on taaskasutusse suunanud 65 tonni pakendijäätmeid, mis on 
kogutud rohelise kilekotiga. 
Lähiajal plaanib Ragn-Sells teenuse käivitada ka teistes Eestimaa piirkondades. 


