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Austatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja volikogu, 
   
Teie juhitavad Harjumaa omavalitsused on jäätmevaldajad, kelle territooriumil tekib hinnanguliselt 
kokku ligi 170 000 tonni olmejäätmeid aastas, mis ei leia kasutust prügilasse ladestamisest 
keskkonnasõbralikumas lõppkäitluses. 
 
Eesti Energia AS-il on käsil Iru Elektrijaama laiendusena uue koostootmise energiaploki rajamine, 
mis hakkab kütusena taaskasutama olmejäätmeid. 
Rajatav energiaplokk võimaldab taaskasutada pea kõik Harjumaal tekkivad olmejäätmed ja 
vähendada seeläbi oluliselt investeerimisvajadust uute prügilate rajamisse või olemasolevate 
laiendamisse. 
Vaatamata heitgaaside puhastusseadmetest tingitud suurtest investeeringu ja käitamiskuludest, 
suudab uus jäätmepõletusplokk tagada tänasele ladestushinnale konkurentsivõimelise madala 
jäätmete vastuvõtutasu ka pikas perspektiivis. Eesti Energia poolt pakutav väikseim võimalik 
jäätmete vastuvõtutasu sõltub Eestis riiklikul tasandil Konkurentsiameti poolt määratavast elektri ja 
sooja koostootmisjaamast välja müügi hinnast, mis tänasel tasemel üksinda jäätmepõletusploki 
investeeringu ja käitamise kulusid ei kata. Sarnasel kolme tuluallika - jäätmete vastuvõtu tasu ning 
elektri ja sooja müük, põhimõttel toimivad ka kõik Kesk-Euroopa ja Skandinaavia 
jäätmepõletusjaamad. 
Püsival tasemel väravatasu ja tõhus soojuse ning elektri koostootmine kohalikust kütusest 
võimaldavad omakorda alla suruda jäätmekäitluse ja soojusenergia hinnatõususurvet elanikkonnale. 
 
Rajatava energiaploki olulisemad parameetrid: 

- põletusmaht  aastas kuni 220 000 tonni jäätmeid 
- 19 MW elektrilist võimsust 
- 50 MW soojuslikku võimsust 

 
Vaatamata Eestis kehtivale Jäätmeseadusele, mis kohustab omavalitsusi jäätmeid taaskasutama 
vastava võimaluse olemasolul, soovib Eesti Energia AS läbi  tarnelepingute sõlmimise tagada 
pideva jäätmevoo jäätmepõletusjaama juba enne jaama rajamisse investeerimise otsuse langetamist. 
Seeläbi on kohalike omavalituste valmisolek koostööks jäätmevoogude tagamisel 
jäätmepõletusploki rajamise seisukohalt määrava tähtsusega.  
  
Sellest lähtuvalt teeme ettepaneku allkirjastada Harjumaa omavalitsuste ja Eesti Energia AS poolt 
Heade kavatsuste protokoll, millega võetakse eesmärgiks tagada ühiselt Harjumaa omavalitustele 
majanduslikest ja keskkonnaaspektidest lähtuvalt jätkusuutlik olmejäätmete lõppkäitlus.  
Selle eesmärgi täitmiseks alustatakse kõigi osapooltega eraldi või ühiselt, läbi vastava 
koostööorganisatsiooni, läbirääkimisi tarnelepingute sõlmimiseks, millega suunataks tulevikus 
olmejäätmed ladestamise asemel Eesti Energia poolt rajatavasse jäätmepõletusplokki. 
Selleks saadame Teile tutvumiseks Heade kavatsuste protokolli projekti. 
 
Ootame Teie valmidust allkirjastada eelmainitud protokoll ja oleme valmis Teiega kohtuma Teile 
sobival ajal ja kohas.  
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