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Heade kavatsuste protokoll on koostatud Eesti Energia AS  (EE) ja Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu (HOL) liikmete vahel 
 
I Taust 
Eesti Energia AS 
Eesti Energia AS on arendamas projekti, mille eesmärk on rajada Iru soojuse ja elektrienergia 
koostootmisjaama laiendusena uus tõhusa koostootmise energiaplokk, kus taaskasutatakse 
kütusena olmejäätmeid. 2011 aasta sügiseks valmiva jäätmepõletusploki kavandatav 
põletusmaht on 220 000 t/a ning uus plokk vastab kõigile keskkonnanõuetele, toimub soojuse- 
ja elektrienergia tõhus koostootmine EL direktiivide mõistes. 

 
Harjumaa Omavalitsuste Liit 

Harjumaa Omavalitsuste Liit on Harjumaa valdade ja linnade ühendus, maakondlik kohaliku 
omavalitsuse üksuste liit, kelle üheks eesmärgiks on oma liikmete ühiste huvide ja õiguste 
kaitsmine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks soodsamate 
võimaluste loomine. 
Lähtuvalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest on kohalik omavalitsus oma 
territooriumil jäätmehoolduse arendaja, jäätmevaldaja ja jäätmete korralise veo korraldaja, kes 
juhindub jäätmekäitluse korraldamises keskkonnasäästlikkusest, võimalusel jäätmeid 
taaskasutades.  
Harjumaa omavalitsuste territooriumil tekib hinnanguliselt ligi 200 000 tonni olmejäätmeid 
aastas, mis ei leia kasutust Jäätmeseaduses toodud jäätmetekäitlus hierarhia mõistes jäätmete 
ladestamisest kõrgemal asuvates  jäätmete lõppkäitlus toimingutes 

 
II Eesmärgid: 
 

- HOL-i liikmeteks olevate kohaliku omavalitsuse üksuste ühine eesmärk on kestvalt 
tagada oma haldusterritooriumil soodsa hinnaga keskkonnasõbraliku 
jäätmekäitlusteenuse olemasolu ning jäätmekäitlusalaste õigusaktide nõuete täitmine. 

 
- EE eesmärk on tagada läbi jäätmevoogude garanteerimise vajalik kindlus 

jäätmepõletusplokki investeerimise otsuse langetamiseks. 
 

III Eelkokkulepe poolte vahel: 
 

EE ja käesoleva heade kavatsuste protokolli allkirjastanud HOL-i liikmed asuvad 
läbirääkimistesse viimaste haldusterritooriumil tekkivate olmejäätmete, mida ei taaskasutata  
jäätmete taaskasutuse hierarhiast lähtuvalt jäätmete energiakasutusest kõrgemal asetsevate 
taaskasutamismooduste teel, suunamiseks EE poolt rajatavasse jäätmepõletusjaama 
taaskasutamiseks alates selle valmimisest. EE esitab käesoleva protokolli lisana  tutvumiseks ja 
muudatusettepanekute tegemiseks vastava lepinguprojekti.   
 

Lisa: Eellepingu projekt 5 lehel. 
 
 



 
Poolte allkirjad: 
 

 
Keila linn ______________    Kiili vald ______________ 
            (Nimi, allkiri)                (Nimi, allkiri) 
 
 
Loksa linn ______________    Kose vald ______________ 
            (Nimi, allkiri)                   (Nimi, allkiri) 
 
        
Maardu linn ______________    Kuusalu vald ______________ 
            (Nimi, allkiri)                  (Nimi, allkiri)        
 
 
Paldiski linn ______________    Kõue vald  ______________ 
            (Nimi, allkiri)                (Nimi, allkiri) 
 
 
Saue linn ______________    Nissi vald  ______________ 
            (Nimi, allkiri)                (Nimi, allkiri) 
 
 
Tallinna linn ______________    Padise vald  ______________ 
            (Nimi, allkiri)                   (Nimi, allkiri) 
 
 
Aegviidu vald ______________    Raasiku vald  ______________ 
            (Nimi, allkiri)                  (Nimi, allkiri) 
 
 
Anija vald  ______________    Rae vald ______________ 
            (Nimi, allkiri)                   (Nimi, allkiri) 
 
  
Harku vald ______________    Saku vald  ______________ 
            (Nimi, allkiri)                   (Nimi, allkiri) 
 
 
Jõelähtme vald______________    Saue vald ______________ 
            (Nimi, allkiri)                (Nimi, allkiri) 
 
 
Keila vald ______________    Vasalemma vald______________ 
            (Nimi, allkiri)                (Nimi, allkiri) 
 
 
Kernu vald ______________    Viimsi vald ______________ 
            (Nimi, allkiri)                   (Nimi, allkiri) 
 
 
Eesti Energia AS ______________ 
                     (Nimi, allkiri)             
 


