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Koostöö algus

VIROL (Lääne-Viru KOV Liit)

1. Pärast Jäätmeseaduse jõustumist 01.05.2004 
alustati koostööd (Jäätmeseadus §12,lg2)

2. Jõuti selgusele uue Jäätmekeskuse rajamise 
vajalikkuses, asukohavalikus.

3. Selle tingis eelkõige asjaolu, et Rakvere (Ussimäe) 
prügila suletakse 16.07.2009



VIROL koostöö

1. Töötati välja jäätmehoolduse kontseptsioon ja 
äriplaan.

2. Koostati KOV-le jäätmekavad, jäätmehooldus-
eeskirjad, jäätmevaldajate registri 
arvutiprogramm koos vajaliku 
dokumentatsiooniga (registri põhimäärus ja 
pidamise kord).

3. Koostati hankekonkursi dokumendid (korrald. 
jäätmeveo konkursi pakkumise kutse 
dokumendid). 

4. Tehti ettevalmistused jäätmekeskuse 
väljaehitamiseks.



jäätmehoolduskeskuse 
juhtimismudel

MTÜ
Lääne-Viru 

Jäätmekeskus

OÜ



MTÜ asutamine

• 6. septembril 2007 asutasid 15 maakonna 
omavalitsust MTÜ Lääne-Viru 
Jäätmekeskuse.



Lääne-Viru OV-te koostöö
uue jäätmekeskuse 
väljaarendamisel



Jäätmehoolduskeskuse kontseptsioon 
tulenevalt üleriigilisest jäätmekavast

• Arendamist vajab jäätmete liigiti sorteerimine, et tagada taaskasutus 
ja prügilasse ladestatavate jäätmete koguse vähendamine. 

• Seni on pööratud põhitähelepanu prügilate arendamisele ja jäätmete 
ladestamisele. Edaspidi on prügilate baasil otstarbekas arendada 
välja jäätmehoolduskeskused. Jäätmehoolduskeskus on 
jäätmehooldusekoht, kus vastavalt piirkonna eripärale ja vajadusele 
toimub:
• eelnevalt sorteeritud või sorteerimata jäätmete töötlemine;
• taas- ja korduskasutatavate jäätmete ning ohtlike jäätmete 
kogumine paigaldatud konteineritesse (ka väiketootjatelt);
• kasutuskõlblike jäätmete (mööbli, kodumasinate, majatarvete, 
riietusesemete jms) kogumine ja jaotamine. 



Jäätmehoolduskeskuse 
eesmärk

Vähendada Lääne-Viru maakonnas 
tekkivate jäätmete sorteerimise kaudu 
lõppladestamisele suunatavate jäätmete 
hulka ja saavutada majanduslik kokkuhoid 
ja võimalikult soodsam jäätmekäitluse 
teenuse maksumus saastetasu 
vähemmaksmise ja taaskasutusse 
suunatava materjali müügi teel.



Jäätmehooldusekeskuse 
ülesanded

• olme- ja ohtlike jäätmete vastuvõtt, sorteerimine 
ja ajutine ladustamine

• haljastus- ja biolagunevate jäätmete 
kompostimine (EK)

• suurjäätmete vastuvõtt ja purustamine

• arvestuse pidamine jäätmevoogude üle

• sorteeritud jäätmete taaskasutusse suunamine

• ülejäänud olmejäätmete 
ladestamisele/põletamisele suunamine



Hiljem lisanduda võivad ülesanded

• jäätmehooldusalane teavitustöö elanike seas

• jäätmehooldusalane järelvalve

• omavalitsuste tegevuse koordineerimine 
jäätmehoolduse valdkonnas

• andmeanalüüsid

• liigiti kogutud jäätmete vastuvõtt, täiendav 
sorteerimine, purustamine või pressimine



Ettevalmistused jäätmekeskuse 
rajamiseks

1. Osteti 2 kinnistut (kokku 5 ha)

2. Kehtestati detailplaneering

3. Kinnitati KMH aruanne

4. Koostati ehitusprojekt



Jäätmekeskuse asukoht



Senised investeeringud kokku

• 6,1 milj EEK

Sellest: 

• KIK 300 000 (doc), ja ERDF 800 000 
(projekteerimiseks)

• Omavalitsused 5 milj EEK



Jäätmekeskuse kontseptsiooni 
täpsustamine 2008.a.

1. Kontseptsiooni kaasajastamine 
(arvestades riikliku jäätmekava poolt 
kirjeldatud stsenaariume).

2.   Projektimuudatuste teostamine.



OÜ IRU EJ

• Soojuse ja elektrienergia koostootmisploki 
väljaarendamine 

– jäätmete masspõletamine



SOOJUSESOOJUSE-- JA ELEKTRIENERGIA JA ELEKTRIENERGIA 
KOOSTOOTMINE SORTEERIMATA TAVAKOOSTOOTMINE SORTEERIMATA TAVA--

JA OLMEJJA OLMEJÄÄÄÄTME MASSPÕLETUSE TEELTME MASSPÕLETUSE TEEL

((WtEWtE CHP CHP –– WasteWaste toto Energy/CombinedEnergy/Combined heatheat
& & powerpower))

Tallinna LV EnergeetikakomisjonTallinna LV Energeetikakomisjon

26.02.200826.02.2008



MTÜ liikmete tegevus 
jäätmekeskuse kontsepts. 

väljatöötamisel

1. Tutvumine masspõletustehnoloogiaga 
Rootsis Linköpingi kommuunis.

2. Tutvumine MBT tehnoloogiaga Sillamäel.





















KOV juhtide järeldused jk
tehnoloogiate osas

1. Lääne-Viru maakond peab arvestama eelkõige 
jäätmete masspõletusega Irus.

2. MBT tehnoloogia - täna kui mitteterviklikku 
täistsüklit omav uudne tehnoloogia.



Suund olmejäätmete 
masspõletusele

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus ja OÜ Iru 
Elektrijaam poolt allkirjastati heade 
kavatsuste protokoll koostöö
arendamiseks. 



Eelnimetatud info arvestamine 
jäätmekeskuse väljaarendamisel

Sellest tulenevalt:

• Kaasajastati äriplaan ja ehitusprojekt

(olmej. sorteerimisjaam asendus   
pressjaamaga)



Vajalike investeeringute maht

• Suurusjärk 50 milj. EEK



Investeeringutoetuste taotlemine

1. Taotleti 2 korral KIK-st 2008.a.

2. Taotlemine ÜF-st 2009.a.



Kokkuvõtteks

1.Lääne-Viru KOV-l on toimunud täiesti 
arvestatav koostöö jäätmehoolduse, 
samuti uue JK väljaarendamisel.

(Riigi Jäätmekava p. 2.4.2.)

2.Probleemsed 2 momenti:

a) Ühise korraldatud jv konkursi nurjumine 
(see saab peagi lahenduse - viimased 3 KOV-t on 
jõudmas konkursi väljakuulutamiseni).

b) Investeeringuteks toetuse saamine. 



margus.maasik@mail.ee

GSM: +372 5152834


