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• Keskkonnainspektsiooni tõdemused: 

• „Teeme ära!“ järeldused.

• Kodanike pöördumised.

• Omapoolsed väljasõidud.

• Riigikontrolliülevaade Riigikogule 22.07.08



Keskkonnainspektsiooni tõdemused

• Jäätmekäitlusnõuete rikkumiste arv maakonniti 2007 Jäätmevaldkond 
on olnud läbi aastate üks suurema rikkumiste arvuga valdkond. 2007. 
aastal registreeriti selles ühtekokku 1058 rikkumist.

• Sagedasemaks rikkumiseks on olnud jäätmete ladestamine selleks 
mitteettenähtud kohta, enamasti metsa alla või mujale loodusesse. 
Suurimad probleemid on tiheasustusega piirkondades, eelkõige 
linnades ja nende ümbruses, suvel ka suvilapiirkondades, kus 
probleeme tekitab see, et ei ole korraldatud olmejäätmevedu. 

• Ühed suuremad metsaaluste risustajad on viimasel ajal remondimehed. 
2007. aastal käis ehitustegevus täie hooga ning pahatihti viidi ka 
ehituse või remondi käigus tekkinud jäätmed ikka sinnasamasse metsa 
alla. 



“Teeme ära” tõdemuskoosolek
15.05.2008

Probleemleiud:

• Autorehvid

• Ehitus-ja remondijäägid

• Suurjäätmed, elektroonika ja ohtlikud 
jäätmed

• Pakendid

• Olmejäätmed



“Teeme ära!” ettepanekud

• Jäätmejaamad, pika 
lahtioleku ajaga.

• Sanktsioonid 
omavalitsustele, kes ei 
korralda jäätmevedu, kel 
pole 
jäätmehoolduseeskirja, 
ega jäätmekava.

• Järelvalve tõhustamine.
• Trükireklaam 

tootjavastutuse alla.



Omapoolsed väljasõidud

• 14.02.2008 koostöös Eesti Jäätmekäitlejate 
Liiduga:

• Ragn-Sells AS 

• Plastitehase AS 

• EcoPro AS, Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskus 

• AS Tallinna Prügila

• Eesti Pandipakend OÜ, tagatisrahaga pakendi loenduskeskus

• 04.-05.08. 2008 väljasõiduistung Põlva ja 
Võrumaale: kohtumine Põlva, Võru  omavalitsusliitude esindajate 

maavanemate ja keskkonnatöötajatega Kagu-Eesti jäätmekäitlusprobleemidest



Riigikontrolli ülevaatest

• 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. 



Riigikontrolli ülevaatest

• Korraldatud jäätmeveost vabastatute 

osakaal erineb omavalitsustes mitmeid 

kordi. Vaadeldud omavalitsustes ulatus 
vabastatute osakaal 0,1–28%. Seadmata 
siinkohal kahtluse alla vabastamiste õigsust, 
rõhutab Riigikontroll, et vabastuste 
põhjendatust peab toetama regulaarne 
järelevalve. 



Riigikontrolli ülevaatest

• Omavalitsuste arv, kes teevad jäätmehoolduse 
korraldamiseks selleks loodud 
organisatsioonide kaudu koostööd, on piiratud.
Koostöö jäätmehoolduse korraldamisel on end 
positiivsete näidetega mitmel pool õigustanud, 
kuid sellele vaatamata ei ole suur osa 
omavalitsustest (ca 100) samas vormis koostööd 
vajalikuks pidanud. Riigikontroll leiab, et 
koostööst peaks avalduma kasu eelkõige 
väiksematele omavalitsustele. 



Riigikontrolli ülevaatest

• Karistusregistri andmetel on perioodil 
2003–2007 määranud jäätmealaste 
rikkumiste eest trahve vaid kümmekond 
KOVi (ca 570 otsust 

kogusummas ca 700 000 krooni), kellest 
omakorda eristuvad aktiivsusega selgelt 
paar suuremat KOVi. 



Pöördumised Riigikogu 
keskkonnakomisjoni poole

• Tagatisraha süsteem toimib halvasti. Tagatisraha on liiga väike ja ei 
motiveeri inimesi pakendit tagastama.

• Olmejäätmete regulaarse äraveo sagedus tiheasustusalal vähemalt üks 
kord kuu jooksul liiga tihe, inimesed maksavad pooltühjade 
konteinerite eest.

• Eesti Keemiatööstuse Liit on tundnud muret saastetasu ohtlike 
jäätmete (poolkoksi) ladestamisel perioodil 2010-
2015(Keskkonnatasude seaduse teema).

• Eesti Linnade Liit ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus tegid 
ettepaneku tootjavastutuse põhimõtte laiendamiseks vanapaberile 
(ajalehed, ajakirjad, raamatud, kontoripaber, muud trükised)

• Rida kirju ettepanekuid seoses pakendiseaduse ja 
pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõuga.



Kohaliku omavalitsuse tuludest

• Keskkonnatasude seadus

§ 15. Saastetasu jaotumine (2) Saastetasu käesoleva 
seaduse § 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud 
olmejäätmete kõrvaldamise eest kantakse 
käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 1 
sätestatud saastetasumäärade järgi arvutatud 
saastetasust 75 protsenti jäätmete päritolukoha 
kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse 
arendamiseks ja 25 protsenti riigieelarvesse. 



Olmejäätmete saastetasu laekumine KOV 
eelarvetesse 2006. aastal. Harri Moora



1 496 449    889 025    Kokku

62 972    41 080    Väike-Maarja

17 176    7 301    Viru-Nigula

63 236    43 670    Vinni

43 605    28 591    Vihula

135 712    74 515    Tapa

67 035    45 373    Tamsalu

117 541    91 802    Sõmeru

1 176    2 548    Rägavere

128 537    96 899    Rakvere vald

39 023    13 236    Rakke

12 506    14 956    Laekvere

89 332    63 765    Kadrina

56 645    32 559    Haljala

558 315    262 626    Rakvere linn

103 638    70 104    Kunda linn

2007.aasta2008.a. 8 kuudOmavalitsus

tekitatud kahju hüvitus (kroonides).

Lääne-Virumaal KOV laekunud saastetasud ja keskkonnale 



Harri Moora ettekanne keskkonnatasude kontseptsiooni 
väljatöötamise avaüritusel 07.05.2008

„Jäätmemaksu kehtestamiseks kohaliku maksuna võiks 
kaaluda järgmisi lähenemisi:

1. Jäätmemaksu kogub jäätmevedaja koos teenustasuga,

maksumäära kehtestab volikogu teatud protsendi ulatuses
jäätmevedaja teenustasust. Jäätmetekitaja maksab kaudselt

maksu teenustasu kaudu vastavalt tekitatud jäätmekogusele.
2. Majapidamise põhine maksustamine, nt jäätmemaksu

kehtestamine kinnistupõhiselt (sarnaneb oma olemuselt
maamaksuga).“



Üks võimalik lahendus?

• Jäätmeseaduse §66(5) Jäätmeveo teenustasu 
peab olema piisav, et katta 
jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, 
sulgemis- ja järelhoolduskulud ning 
jäätmete veokulud.  

Kas siin ei saaks käsitleda ka jäätmejaama 
kulu?



Mõista, mõista, mis see on?



aprill 2008



Haldusterritoriaalsest reformist:

Kui vaadata jäätmemajanduse aspektist, siis 
saab olukord ainult paremaks minna!
Võimalik spetsialiseeruda ja 
koostööstruktuuris sisuliselt kaasa rääkida 
või oma omavalitsuse territooriumil asju 
korraldama hakata.



Kui suures koguses on peale 16.07.08 segajäätmeid 
suunata prügilasse? Omavalitsuste enda arvamus

4998 elanikku

31.12.07

2165 elanikku 
31.12.07

2005 elanikku

31.12.07

10 000tonni10 tonni200 tonni

Võru valdVastseliina valdSõmerpalu vald



Lahendamist vajav:

• Korraldatud jäätmeveost vabastamise reglementeerimine, korraldatud 
jäätmeveo sisuline organiseerimine suvilapiirkondades

• §66 (3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta jäätmeveo 
korraldamata haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus 
jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse 
tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud 
jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus. 
-on oma aja ära elanud

• Korraldatud jäätmevedu lahti mõtestada ja tagada igal pool Eestis. 
Selliseid omavalitsusi, kes ei peaks jäätmevedu korraldama on 84  
1. jaanuari 2007 seisuga.

• Sätestada seaduses kuupäev, mis ajaks peavad olema konkursid 
läbiviidud.

• Esmajärjekorras andmevaldajate register igasse valda



Lahendamist vajav:

• Omavalitsuste tulubaasi tagamine jäätmekäitluse 
korraldamiseks

• Orgaaniliste jäätmete kogumine tiheasustusaladel 
ja seeläbi jäätmeveo välba pikendamine. 
(konteinerite suuruse küsimus, konteinerite 
järelturg)

• Otseste kohustuste täitma jätmise eest 
sanktsioneerimine

• Trükireklaami käsitlemine probleemjäätmena



Selgust vajav:

Taaskasutus 
aruandluses = 
tegelikkusega
Probleem, mille on 
tõstatanud ka EJKL

Kas MTÜ
= alati 
MTÜ?



Tõdemus

Olukorra parandamine eeldab:

• Olukorra parandamiseks on pakkuda:

Piits

Präänik



Tänan!

Erki Kasemets
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