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NIMBY – MÕISTE JA TAGAMAAD

Mõiste

✓ NIMBY Not-in-my-back-yard : ‘Mitte minu tagaaias’

✓ Mitmeid teisi sarnase sisuga mõisted ja lühendeid, näiteks

- BANANA “Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything" (or "anyone"),

- Not on my election period/term – poliitikute vastuseis teatud arendustele

- Kuid on ka YIMBY,“Yes, in my back yard“ (Jah, minu tagaaias)

Tagamaad

✓ Kasutatud sotsiaalteadustes 1970ndate keskelt, kirjeldamaks erinevate gruppide vastuseisu kavandatavatele 

muutustele naabruskonnas

✓ Vaba ühiskonna kirjeldaja – sest autoritaarsetes ühiskondades enamasti ‘ülevalt toetatud/otsustatud’ projektidele vastu 

ei vaielda

✓ Puudutab väga erinevaid arendusi/muutusi, nii suuri kui ka üsna väikeseid - energeetikas, taristuehituses, elamuehituses

jms – seega üldse mitte vaid jäätmekäitluse valdkonda.



NIMBY  EESTIS

Näiteid Eestist

✓ Kas 1980date ‘Fosforiidisõda võiks käsitleda NIMBY

avaldusena’? Jah, miks ka mitte!

✓ Viimastest aastatest enim kõneainet pälvinud

vastuseis Bio-toodete tehasele Emajõel

Õhtuleht 16-03-2016

“Virumaa ja Pandivere, sinu eest ma pandin vere! “

Jäätmekäitluses

✓Mitmed 2000date algul kavandatud regionaalsete prügilate/jäätmekeskuste projektide peatamine, nagu Kagu-Eesti 

ja Loode-Eesti prügilad. 

✓Mitme täna töötava prügila/jäätmekeskuse asukohad olid (eel)valitud veel enne 1991 aastat, st Nõukogude ajal, ka 

neile oli vastuseisu, kuid projektid viidi ellu (Jõelähtme, Paikuse, Uikala).



NIMBY  AVALDUMISVORMID

Näiteid Eestist

✓ Põhiline kohalike elanike vastuseis planeeringutele (algatamise, menetlemise, kinnitamise etapis), mõnel juhul

ka keskkonaamõju hindamisel ja/või keskkonnalubade menetlusel

✓Mõnel juhul ka arendaja äriliste konkurentide ‘juhitud tegevus’, näit Iru Jäätmepõletustehase KMH

menetluses esinesid eraisikutest vastustajatene konkureeriva projektiga seotud isikud.

✓ ‘Kõik vahendid sobivad’ – näiteks kaitsealuste taimeliikide külvamine/istutamine asukohtadesse, mis seotud mingi

uue arendusega, loomaks lisatõkkeid kavandatavale tegevusele

PM, 14.09.2020

Kahtlus: keegi külvab Ihaste metsa

kaitsealuseid taimi

Näiteid Eestist

✓ Kas 1980date ‘Fosforiidisõda võiks käsitleda NYMBY avaldusena’? Jah, miks ka mitte!

✓ Viimastest aastatest enim kõneainet pälvinud vastuseis Bio-toodete tehasele Emajõel



NIMBY  EESTIS

Näiteid Eestist

✓ Yes, in my backyard –VKG kavandatav puidutoodete tehas Lüganuse vallas, vana põlevkivi poolkoksi prügila lähedal.

✓ Vähemasti esialgu kulgevad asjad

positiivselt, kuid pole teada, millal/kas

läheb YMBY üle NIMBY’ks



KUIDAS NIMBY’GA HAKKAMA SAADA?  

Üldised soovitused

✓ Avatus, kaasamine, positiivsete muutuste esiletoomine, võimalike negatiivsete mõjude aus esitamine ja neile

kompensatsioonilahenduste otsimine

✓ Üldiselt soovitakse leida ja mobiliseerida võimalikud projektid toetajad (kui neid on) ja/või mõistvalt suhtuvad

isikud, ka poliitikud/kaudsed kasusaajad jne. – näiteks kui mingi projektiga seoses remonditakse tee või tänav,

parandatakse muid kommunikatsioone, siis see on üldine hüve

✓ Kohalike elanike/survegruppide esindajate külaskäigud kavandatavate tegevustega sarnastele rajatistele, nö

‘ohtude ja lahenduste selgeks rääkimine töötavate lahenduste näitel’.

✓Arenduse panustamine kohalike probleemide lahendusse – teed, kommunikatsioonid, vajadusel lasteaiad,

mänguväljakud, sponsortegevus jms.



KUIDAS NIMBY’GA HAKKAMA SAADA?  

Üldised soovitused

✓ Arendaja valmisolek minna häiringute (õhuheitmed, lõhnahäiring, müra, vibratsioon, lendprügi,

veereostus, jms) piiramisel vajadusel kaugemale õigusaktidega nõutud tasemest

✓ Parim võimalik tehnika – keskne mõiste nii üksikobjektide kui laiemalt tegevusvaldkonna kuvandi

kujundamisel.



KUIDAS NIMBY’GA HAKKAMA SAADA?  

Üldised soovitused

Näitena korduvad kaebused Harjumaal ühe olulise

biojäätmeid kompostiva rajatise lõhnahäiringute suhtes:

üheks osaks lahendustest saaks olla kompostimise

viimine suletud ruumidesse, koos ventilatsiooni ja

õhupuhastusfiltritega – seda pole tehtud kaasnevate kulude

tõttu. Selliste näidete tõttu on ilmselt keerulisem saada

nõusolekuid ka teistel biojäätmete käitlejatel.

- Prügilatel häiringutena linnud, putukad, närilised, lõhn jms –

lahenduseks oleks ladestamisele eelnev töötlemine kas

jäätmepõletuse või MBT tähenduses, kuid seda ei nõua seni

veel õigusaktid, ega ole jäätmeläitlusektor ise valmis omal

initsiatiivil vastavateks muutusteks.



KOKKUVÕTE

NIMBY eest ‘ära ei jookse’, inimeste õigus osaleda oma piirkonna, aga ka laiemalt keskkonda

puudutavates otsustes, on üks keskkonaaõiguse aluspõhimõtteid.

- Järelikult tuleb kaasata, selgitada, uurida mõjusid ja investeerida parimasse võimalikku tehnikasse.

- Konkreetsete arenduste puhul oleks mõistlik vaadelda erinevaid asukoha/tegevuse alternatiive (nõutav

näiteks prügilate asukohavalikul), et leida optimaalne, sh piirkonna avalikkuse aktsepti osas – mitte

keskenduda vaid ühele võimalikule asukohale
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