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Taustast

Tänastes mõistetes olmejäätmete kogumise ja veole 
spetsialiseerunud KOV-de ettevõtted asutati paljudes EL 
maades juba 19.da saj lõpul

Esimene spetsiaalne Jäätmepõletustehas Kopenhaagenis 
1903 jne.

Suuremas osas Lääne-Euroopast oli olmejäätmete 
kogumine ja edasine käitlus valdavalt kinnine turg 
(tänastes mõistetes in-house lahendus)

Alates 1970-test järk-järguline turu avamine ja/või 
privatiseerimine, KOVdel reeglina korraldajatena siiani 
juhtiv roll ka jäätmekäitluse sisulisel korraldamisel (mida 
ja kuhu ning mis hinnaga) veetakse

Sageli on KOV ise sisuline teenuse tellija, st J-valdajad ei 
ole otsesuhtes J-vedajaga. J-käitlustasud liiguvad sageli 
läbi KOVde eelarve



KOVde vastutus: olmejäätmete käitlus 
Enamuse EL Riikide J-alane seadusandlus sisaldab üldpõhimõtet
- KOV-d vastutavad olme- ja nendesarnaste tavajäätmete käitluse eest
Üldisena tõlgendatakse seda, kui 'olmejäätmed KUULUVAD KOVdele' ja 

järelduvalt on neil omanikuna otsustuspädevus, mida ja kus need 
käideldakse.

Mõnedes riikides eristatakse olmejäätmete osadena kitsamalt 
kodumajapidamistes tekkinud jäätmed – mille osas on KOVdel 
pädevus – ja mujal teeninduses, kaubanduses tekkinud jäätmed, mis 
siis on sellest väljaspool. Samas on sageli KOVde korraldada ka näit 
pakendijäätmete kogumine, sh sageli ka osaliselt ettevõtlussektorist 
(väikekaubandus, teenindus).  

KOV-d omavad paljudes maades olulist osa olmejäätmete käitluse 
infrastuktuurist, mis on rajatud avalike eelarvevahendite toetusel – ja 
rakendavad vajadusel meetmeid, et sellised investeeringud oleksid 
normaalselt koormatud

Jäätmevoogude suunamisel valdavad kas in-house lahendused või 
käitluskoha valimine eraldi hankel. 
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Eesti eripärad
- Praktilist kogu varasemalt KOVde omandis olmejäätmete 

kogumisüsteemi erastamine 1990te teisel poolel
- Turu järk-järguline koondumine olulisel määral kahe suurema 

ettevõtte kätte
- Nähtavalt tõsised probleemid korraldatud jäätmeveo rakendamisel, 

aga samas sellega seotult või eraldi ka jäätmete liigitikogumise 
edendamisel 

- Eraõiguslike vedajate sageli madal huvi liigitikogutud jäätmete vastu-
peamine konkurents on käinud ja käib jätkuvalt just segajäätmete 
voogude pärast

- Paljudes piirkondades on liigitikogumine, eriti aia-pargi ja muude 
biolagunevate jäätmete osas raskendatud, kuna  piirkonnas pole 
ühtegi käitlusrajatist, investeerida sellesse saaks aga siis kui oleks 
teatud tagatised jäätmevoogudele - seda eeldavad paljudel juhtudel 
ka eraettevõtted

Seega: Pole tagatist kogustele, pole lõpuks ka rajatist 
Eestis: kui midagi tekib, siis kohe teine kõrvale, et mõlemad oleksid 

alakoormatud



Jäätmekavade probleemid 

EL Jäätmedirektiivid (senine 2006/12 ja ka uus 2008/98) kohustavad 
Liikmesriike ühel või mitmel tasandil koostama Jäätmekavasid, mis 
mh määratlevad üldisena ka Jäätmekäitlusrajatiste võrgustiku

Selline kavandamine omab üldse sisu, kui on mingid õiguslikud 
lahendid hiljem sinna vajadusel jäätmeid suunata

Jäätmedirektiv 2008/98 Art 16: Erandina määrusest (EÜ) nr 1013/2006 võivad 
liikmesriigid oma võrgustiku kaitse eesmärgil piirata jäätmesaadetiste 
sisenemist põletusrajatistesse, milles jäätmete põletamine on liigitatud 
taaskasutamistoiminguks, kui on tehtud kindlaks, et selliste saadetiste 
tulemuseks oleks siseriiklike jäätmete kõrvaldamine või selliste jäätmete 
töötlemine viisil, mis ei ole kooskõlas nende jäätmekavadega. Liikmesriigid 
teatavad sellisest otsusest komisjonile. Liikmesriigid võivad määruses (EÜ) 
nr 1013/2006 sätestatud keskkonnakaitselistel põhjustel piirata samuti 
väljuvaid jäätmesaadetisi.



Arutelu teemad – KAS üldse on vaja suunata 
Jäätmevoogusid?

JäS § 66. Korraldatud jäätmevedu: (1) Korraldatud jäätmevedu on 
olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku 
omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

• Konkurentsiameti tõlgendus: sellest ei järeldu õigust otsutada veo 
sihtkohta (st suunata Jäätmevoogusid), seda saaks teha eraldi 
hanke alusel, mida tuleks eraldi põhjendada. 

Hiljem - tegelikult ei näe veenvaid põhjuseid, et selliselt käitluskohta 
üldse määratleda

• Keskkonnaministeerium nõustub, et kui suunamine, siis eraldi 
hanke alusel, sest see on EL-s tavaline lahendus probleemile

• Leiab ühtlasi, et on põhjendused teatud juhtudel jäätmevoogude 
suunamiseks



Arutelu teemad – KUI suunata, siis miks?

- KOVde vastutus olmejäätmete käitlemise eest tähendab ka 
vastutust teenuse jätkusuutlikuse ja kvaliteedi eest - mis 
teatud juhtudel eeldab kontrollitud ja usaldusväärseid 
käitluspartnereid, ehk käitluskoha valimist

- veokonkursi võitja või vabaturul teenusepakkuja ei tarvitse olla 

alati pikemas vaates jätkusuutlik teenuse mahu, kvaliteedi, 

hindade suhtes

- Jäätmekäitluses veo- ja töötlemisturu kooskäsitlemine annab 

veelgi suurema eelise suurematele ja välistab sisuliselt uute 

tulijate sisenemise

- Veo- ja töötlemise turu eraldamine ka näit eraldi hangete kaudu, 

annab võimalusi ka uutele sisenejatele



EL toetusrahade kasutamise dilemma:

Jäätmekäitluse toetamiseks on kasutada 2008-2013  olulised 
toetussummad, sh näit taaskasutuse toetamiseks eraldi meetmena 
ca 600 Mkr

- üldpõhimõttena saab toetada vaid jätkusuutlike projekte, mis 
jäätmekäitluses vältimatult tähendab ka teatud selgust (garantiisid) 
jäätmevoogude osas

Näide: 2010 a ÜF taaskasutuse meetme I voorus oli 5 taotlust, milles 
iga soovis rajada Harjumaale liigitikogutud biojäätmete 
käitlusvõimsuse a' 20 tuh t/a- kokku taotlejate soovid seega ca 100 
tuh t/a: 2009 koguti ca 9 tuh t, vaba võimsus on ka praegu veel 10 
tuh t...... 'Võidurelvastume EL rahadega' ?

- Praegustes oludes on väga raske selgitada, kas selllised garantiid 
taotlejatel üldse on, kuna on ebaselge kas üldse ja kuidas neid saab 
anda, eriti olmejäätmete osas

- samas annavad selliseid garantiisid ilma probleemideta näit 
Tootjavastutusorganisatsioonid, jäätmekäitlusettevõtted jne- seega 
sisuliselt on kõik kitsamalt olmejäätmete käitlusega soenduvad 
projektid halvemas seisus



Kokkuvõte

- Jäätmevoogude suunamine on paljude jäätmekäitlusega 

seonduvate probleemide lahendamisel kindlasti vajalik 

- See ei saa olla üldine ja kohustuslik, vaid selge põhjendusega

antud võimalus ka KOV-dele, nagu see laiemalt praegugi näit  

Tootjavastutuse skeemides toimub

- See küsimus vajab  ka seadusandlike täiendusi 



Tänan tähelepanu eest!


