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Praktilised kogemused



Miks mina?

• Tallinna Pedagoogikaülikool,

keskkonnakorraldus, 2002  

• Postimees: jäätmevedu vajab uut 

korraldamist 17.08.2007

2005- 2011  Nõmme linnaosavanem

2011- Riigikogu keskkonnakomisjoni liige



Tänane olukord

• Sotsiaalse sidususe minister: Tolerantsuse 

ajastu on saabunud! Maha kõik, kes nii ei 

arva! 



Seisukoht aastal 2007

• Lahenduseks oleks kohaliku omavalitsuse 

korraldatud jäätmemajandus, kus samadel 

tingimustel (hinna piirmäär, veotingimused) 

võivad kliente teenindada mitmed 

jäätmeveo ettevõtted ning klientuuri 

püsivuse eesmärgil tehtaks rohkem 

jõupingutusi.



Seisukoht aastal 2007

• Kõlab küll absurdselt ja lapsikult aga samas 

– leivaautode marsruut väheneb oluliselt, 

tulemuseks on kulude kokkuhoid ja odavam 

leiva hind. Uskumatu ja mõttetu? Kuid miks 

lähtutakse sarnasest loogikast 

olmejäätmeveo puhul?



Seisukoht aastal 2007

• Prügiveo leping oleks kohustuslik, kuid igal 

inimesel peab olema õigus valida endale 

sobivaim prügifirma. 

• Korraldatud olmejäätmeveo korra 

jõustumisest alates on vähenenud ja 

vähendatud inimeste huvi liigiti jäätmeid 

koguda.



Nõmme

• 1. juunist 2006 

• Enne korraldatud jäätmeveoga liitumise 

kohustust ligi pooltel Nõmme objektidel 

kehtivat jäätmeveolepingut

• Hinna alanemine



Puhtamad pargid ja metsaalused



28-päeva-kurjus 

• Määrasime kinnistuomanike peale 

jäätmekäitlusvõimaluste kontrollimist neile 

jäätmeveosagedused Jäätmeseaduse 

„hajaasustuse“ normi piires (6, 8 ja 12 

nädalat).

• Paljudes tiheasustusalaga piirkondades (nt 

Nõmme, Pirita) on võimalik inimestel ise 

biojäätmeid kompostida.



28-päeva-kurjus 

• Jäätmetest tervisele ja keskkonnale tuleneda 

võiva ohu vältimise, või kui see ei ole 

võimalik, siis vähendamise meetmed, 

sealhulgas olmejäätmete regulaarne äravedu 

tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja 

nädala jooksul ning hajaasustusalalt ja 

tiheasustusalalt, kus on biojäätmete 

käitlemine jäätmetekke kohas võimalik, 

vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;“.



Korraldatud jäätmevedu- roosa 

või metsik?



Kolm lahendamata küsimust ehk 

kolm kasutamata võimalust

• Keskkonnatasu rakendamine jäätmete 

põletamisele

• Maksustada segaolmejäätmete kogumine

• Omavalitsusele järelvalve roll



Keskkonnatasu rakendamine 

jäätmete põletamisele

• Eesti Energia Iru elektrijaam (Rohelise 

energia tasu)

• Ragn-Sellsi jäätmekütusetehas

• Tallinna prügila (Veolia 65%- 35% Tallinn)

• Täna keskkonnatasud ladestamisel 75% 

KOV

• 5 regionaalset prügilat- ebamõistlik 

lahendus 



Maksustada segaolmejäätmete 

kogumine



Omavalitsusele järelevalve roll

• Läbi tegevuslubade väljastamise

• Läbi registri

• Läbi igapäevase kontrolli



Tänan tähelepanu eest!


