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1. UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE PROTSESSI ÜLEVAADE 

1.1. TÖÖRÜHM JA KOOSTÖÖ 

Taustinformatsioon 

Käesolev majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hinnangu uurimistöö on koostatud 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel. Töö üldeesmärgiks on hinnata mõjusid, mis kaasnevad 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne 

vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ülevõtmisega Eesti Vabariigi keskkonnaõigusesse. Järgnev 

dokument annab ülevaate positiivsete või negatiivsete majanduslike ja sotsiaalsete mõjutuste kohta 

Eesti ettevõtjatele peale Tööstusheite seaduse kehtestamist. 

Majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hinnang koostati ajavahemikul 16.04.2012 kuni 15.06.2012. 

Töörühm 

Majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamise uurimistöö koostajaks on Cleantech Estonia MTÜ. 

Veebiuuringu teostas HeiVäl Consulting. Uurimistöö töögrupi liikmeteks olid: 

 Kaido Väljaots, uurimistöö vastutav täitja; 

 Kuldar Kollom, analüüsi teostaja; 

 Kadri Lees, interaktiivse küsitluse läbiviija; 

 Geete Paulus, andmeanalüütik; 

 Ülli Aun, telefoniküsitluse teostaja; 

 Tõnu Hein, majandusekspert. 

 

Koostöö 

Hinnangu koostamisel tehti koostööd Keskkonnaministeeriumi esindaja, hr Jüri Truusaga, kelle 

juhtimisel toimusid järgmised töökoosolekud: 

 16.04.12 töökoosolek Keskkonnaministeeriumis. Teemadeks olid Justiitsministeeriumi ja 

Riigikantselei poolt koostatava mõjude hindamise metoodika tööversiooni 

kontrollküsimustikule vastamine, tööstusheite seaduse poolt mõjutatavate Eesti ettevõtjate 

kaasamine uurimistöösse; 

 25.05.12 töökoosolek Keskkonnaministeeriumis. Teemadeks oli mitmekriteeriumi analüüsi 

variantide määratlemine. 

 

Majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamise uurimistöö koostamisel tehti aktiivselt koostööd 

tööstusheite seaduse poolt mõjutatavate Eesti ettevõtjatega. Mitmekriteeriumi analüüsi koostamise 

ja interaktiivse küsitlusankeedi ettevalmistamise etapis viidi läbi neli intervjuud Eesti 

suurettevõtjatega. Lisaks sellele selgitati uurimistöö põhiaspekte ja küsitlusankeeti 

Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud seminaridel: 

 30.03.12 Seminar ettevõtetele Tallinnas “Uus Tööstusheite direktiiv ja selle rakendamine“; 

 18.04.12 Seminar ettevõtetele Tartus “Uus Tööstusheite direktiiv ja selle rakendamine“; 

 31.05.12 Seminar ettevõtetele Jõhvis “Uus Tööstusheite direktiiv ja selle rakendamine“. 
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2. UURIMISTÖÖ TAUST JA ULATUS 

2.1. TÖÖSTUSHEITE DIREKTIIVI TAUST JA VAJADUS 

Tööstustegevusel on Euroopa majandusliku heaolu tagamisel tähtis roll – see aitab kaasa 

jätkusuutlikule majanduskasvule ja tagab kvaliteetsed töökohad. Kuid samas avaldab tööstustegevus 

märkimisväärset mõju keskkonnale. 

Peamiste õhusaasteainete koguheites moodustavad olulise osa suurimad tööstuskäitised (83% 

vääveldioksiidi (SO2), 34% lämmastikoksiidide (NOx), 43% tolmu ja 55% lenduvate orgaaniliste 

ühendite heitkogustest). Samuti avaldavad need keskkonnale märkimisväärset mõju muul viisil, 

näiteks vette- ja pinnasesse-heite, jäätmete tekitamise ja energia tarbimise kaudu. 

Seepärast on ELi õigusaktides tööstuskäitiste heiteid käsitletud juba pikka aega. Alates 1970. 

aastatest on koostatud mitmesuguseid direktiive, mille tulemusel on lõpuks vastu võetud järgmised 

põhilised õigusaktid: 

 direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC- direktiiv); 

 sektoridirektiividega, mis sätestavad minimaalsed heite piirväärtused teatavate tööstuslike 

tegevusalade puhul (suured põletusseadmed, jäätmete põletamine, orgaaniliste lahustite 

kasutamine ja titaandioksiidi tootmine). 

 

IPPC-direktiiv tuli täielikult rakendada 30. oktoobriks 2007. Direktiivi reguleerimisalasse kuulub 

ligikaudu 52 000 kõikides liikmesriikides asuvat käitist ning 2006. aasta keskpaigaks oli neist 50%-

le antud luba IPPC-direktiivi alusel. Täiendava arengu käigus on selgunud, et tehtud jõupingutused 

ei ole piisavad ega võimalda kõikidel liikmesriikidel järgida direktiivis sätestatud tähtpäeva. 

Seoses sellega määratleti viis peamist probleemvaldkonda: 

 parima võimaliku tehnika (PVT) ebapiisav rakendamine; 

 heitkoguste edasise vähendamiseta ei saavutata kasulikku mõju tervisele ja keskkonnale, mis 

on ette nähtud õhusaastet käsitlevas temaatilises strateegias kehtestatud eesmärkidega. 

Lisaks sellele täheldatakse ELis keskkonnanormatiivide suurtest erinevustest tulenevat 

konkurentsi moonutamist; 

 nõuete täitmise, jõustamise ja keskkonnaalaste täiendustega seotud piirangud pärsivad 

keskkonnakaitset; 

 praeguse õigusliku raamistiku teatavate osade keerukusest ja järjepidevuse puudumisest 

tulenev tarbetu halduskoormus. 

 kehtiva IPPC-direktiivi ebapiisav reguleerimissala ja ebaselged sätted, mis võivad pärssida 

komisjoni temaatilistes strateegiates kehtestatud eesmärkide saavutamist; 

 paindlikumate vahendite, näiteks NOx ja SO2 heitkogustega kauplemise süsteemi kasutamise 

piirangud. 

 

Eespool kirjeldatud takistustele reageerimiseks esitab komisjon põhjalikule mõjuhinnangule 

tuginedes meetmepaketi, milles käsitletakse konkreetseid probleemvaldkondi ning tänu millele aja 

möödudes olukord paraneb. Seoses sellega nähakse ette kaks peamist algatust: 

 kehtivate tööstusheiteid käsitlevate õigusaktide läbivaatamine, muutes need lihtsamaks, 

selgemaks ja rangemaks; 

 komisjoni rakendamisalase tegevuskava tugevdamine. 

 

Lisaks nimetatud kahele algatusele jätkab komisjon ka NOx ja SO2 heitkogustega kauplemise 

süsteemi käsitlevate võimalike eeskirjade väljatöötamist. 
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Kõnealuse algatuse osana läbiviidud mõjuhinnang näitas, et määratletud probleeme ei ole võimalik 

lahendada ilma õigusaktide teatava muutmiseta. Mõned õigusaktide põhimuudatused on järgmised: 

 kehtivate õigusaktide koondamine üheks tööstusheiteid käsitlevaks direktiiviks; 

 PVT põhimõtte täiustamine ja selgitamine, et tagada kehtiva IPPC-direktiivi ühtsem 

kohaldamine ning nõue põhjendada ja dokumenteerida otsused, millega lubatakse muid 

tingimusi kui PVT kasutamine; 

 kontrollimise, loatingimuste läbivaatamise ja nõuete täitmisega seotud aruandluse kohta 

miinimumnõuete kehtestamine; 

 IPPC-direktiivi reguleerimisala laiendamine teatavatele tegevusaladele ja selle 

reguleerimisala selgitamine teatavate sektorite puhul, et tõsta lubade andmise praeguste 

tavade terviklikkust ja ühtsust; 

 

Kuna läbivaadatud õigusaktid ei jõustu veel mitme aasta jooksul, peab komisjon tagama, et 

liikmesriigid kohaldavad kehtivaid õigusakte võimalikult ulatuslikult. 

Lisaks eelnevale uurib Euroopa Komisjon täpsemalt, kuidas kasutada IPPC-ga kokkusobivaid 

turupõhiseid vahendeid, näiteks NOx ja SO2 heitkogustega kauplemise süsteemi, pidades silmas ELi 

sellekohaseid eeskirju sätestava õigusakti võimalikku väljatöötamist. 

Kavandatava meetmepaketi mõjusid hinnati IPPC-direktiivi ja sellega seotud õigusaktide 

läbivaatamise protsessi käigus tehtud mõjuhinnangus. 

Hinnang näitas, et kavandatavad meetmed toovad kaasa märkimisväärse kasu keskkonnale ja 

tervisele. Näiteks PVT ulatuslikum kasutamine aitaks oluliselt (30 - 70% võrra) vähendada praegust 

erinevust SO2 ja NOx 2020. aasta taseme ning õhusaastet käsitlevas temaatilises strateegias 

kehtestatud eesmärkide vahel, mille tulemusel peaks kasu keskkonnale juba ainuüksi suurte 

põletusseadmete sektoris ulatuma aastas 7–28 miljardi euroni. Ettepanekutega saadav kasu kaalub 

oluliselt üles majandusliku mõju (3–14-kordselt). Lisaks sellele on ka muude, näiteks pinnast, vett 

ja jäätmeid käsitlevate temaatiliste strateegiate osas oodata positiivset, kuigi raskemini 

kvantifitseeritavat kasu. 

Tehtud ettepanekud aitavad oluliselt kaasa parema õigusliku reguleerimise rakendamisele ja 

õigusaktide lihtsustamisele. Pealegi peaks erinevate õigusaktide koondamine üheks direktiiviks 

vähendama halduskoormust kokku 105–255 miljoni euro võrra aastas. 

2.2. TÖÖSTUSHEITE DIREKTIIVI ÜLEVÕTMINE KOHALIKKU KESKKONNAÕIGUSESSE 

Direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise kohta (asendas samanimelise 

direktiivi 96/61/EÜ), direktiiv 1999/13/EÜ orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate 

lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete 

põletamise kohta, direktiiv 2001/80/EÜ suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete 

piiramise kohta ning kolm titaandioksiidi tööstust reguleerivat direktiivi ühendati ja sõnastati uuesti. 

Nii kujunes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse 

kompleksne vältimine ja kontroll). Tööstusheite direktiiv laiendab direktiivi 2008/1/EÜ 

reguleerimise valdkonda, kohaldab kõik saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise põhimõtted 

direktiivi 2010/75/EL lisatud tegevusvaldkondadele, annab PVT rakendamisele senisest veelgi 

suurema kaalu ja muudab PVT viitedokumentide vastuvõtmise korda, lisab pinnase ja põhjavee 

kaitse meetmed, tähtsustab keskkonnakvaliteedi säilitamise nõuet, tõhustab avalikustamist, annab 

ülevõtmise sätete kaudu selle direktiivi kohaldamise ajakava jne. 

Direktiivi 2010/75/EL preambula punktis 2 on sõnastatud eesmärk järgmiselt: „selleks, et vältida, 

vähendada ja võimaluse piires likvideerida tööstuslikest tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 

kooskõlas „saastaja maksab” põhimõtte ja saastuse vältimise põhimõttega, on vaja kehtestada 
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põhiliste tööstuslike tegevusvaldkondade kontrolli raamistik, pidades esmatähtsaks saaste 

vähendamist tekkekohas ja loodusvarade säästlikku kasutamist ning võttes vajaduse korral arvesse 

tööstusliku tegevuskoha majanduslikku olukorda ja kohalikku eripära.“ 

Tööstusheite direktiivi aluseks olnud ülalmainitud direktiivid tunnistatakse kehtetuks alates 7. 

jaanuarist 2014 va direktiiv 2001/80/EÜ, mis tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2016. 

Direktiivi 2010/75/EL ülevõtmiseks on Eestis planeeritud eelnõu koostamine 2012. a selleks, et 

hiljemalt 07. jaanuariks 2013. a-l võiks Eesti Vabariigi Riigikogu võtta vastu Tööstusheite seaduse 

(THS) eelnõu. 
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3. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA SIHTRÜHM 

3.1. UURIMISTÖÖ ÜLDEESMÄRK 

Käesoleva uuringu üldeesmärgiks on ette valmistada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 

2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksse vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) 

õigeaegne ning puudusteta ülevõtmine Eesti Vabariigi keskkonnaõigusesse. 

Töö konkreetseks eesmärgiks on Eesti õigusakti rakendamise mõjude hinnang majanduslike ja 

sotsiaalsete mõjude osas. 

Tulemuseks on tulevase Tööstusheite seaduse mõjude hindamise analüüsi aruanne, mille kokkuvõte 

kujutab endast lähtematerjali seaduse seletuskirja eelnõu teksti koostamiseks majanduslike ja 

sotsiaalsete mõjude osas. Aruanne tervikuna võib olla lisatud seaduseelnõu seletuskirjale. Kuigi ELi 

direktiivil põhineva õigusakti ülevõtmisel on mõjude analüüsimine pigem erand, sest mõjud on juba 

üldisemalt analüüsitud, ei ole Eestis avalduvatele majanduslikele ja sotsiaalsetele mõjudele varem 

erilist tähelepanu pööratud. 

3.2. UURIMISTÖÖ LÄHTEALUSED JA SIHTRÜHM 

Kõik Euroopa Liidu direktiivid kuuluvad ülevõtmisele Eesti Vabariigi õigusesse. Seetõttu tuleb 

olemasolevat Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadust alusena kasutades ning seda 

muutes ja täiendades saavutada direktiivi 2010/75/EL õigeaegne ja puudusteta ülevõtmine 

Tööstusheite seaduse vormis. 

Probleem on määratletud kui vastuolu tegeliku ja soovitud olukorra vahel. Probleemi määratlemine 

sisaldab olemasoleva olukorra kirjeldust ja selle erinevust soovitud olukorrast. Suuremad 

erinevused viitavad olulise mõju avaldumisele. 

Sihtrühma moodustavad: 

 põhilistes tööstuslikes tegevusvaldkondades, mis on määratud direktiivi 2010/75/EL lisaga I, 

Eestis tegutsevad käitajad; 

 avaliku halduse, peamiselt keskkonnavõimude, esindajad. Konsulteeritakse uurimistöö 

käigus ja peale valmimist; 

 huvirühma keskkonnaorganisatsioonide ning avalikkuse esindajad. Konsulteeritakse peale 

uurimistöö valmimist. 

 

Andmete kogumiseks kasutatakse küsitluslehti ja täiendavaid intervjuusid sh fookusgruppide 

kasutamisega. Oluliste mõjude avaldumist analüüsitakse põhjalikumalt, väheolulisi mõjusid 

täiendavalt analüüsida ei ole vaja. 

Eeldades, et kvantitatiivselt (rahaliselt) väljendatav informatsioon ei ole täielik ja arvestada tuleb ka 

kvalitatiivse informatsiooniga, siis eelmainitud metoodika lisa 5. „Mõjude analüüsi 

valmistehnikaid“ tehnikate hulgast tuleb eelistada mitmekriteeriumi analüüsi. See eelistus ei välista 

teiste kirjeldatud valmismetoodikate kasutamist. 

3.3. STSENAARIUMITE KIRJELDUSED 

Tööstusheite seaduse ülevõtmisel on käesoleva mõjude hindamise mõttes seatud neli erinevat 

stsenaariumi: 

Stsenaarium „Null“. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiv 2010/75/EL 

tööstusheidete kohta tunnistatakse kehtetuks enne selle ülevõtmist Eesti õigusruumi. Eestis jäävad 
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kehtima olemasolevad õigusaktid muutmata kujul. Tegemist on teoreetilise võrdlusbaasiga teiste 

stsenaariumide jaoks. 

Positiivne: säilivad olemasolevad keskkonnapiirangud ja oluliselt ei suurene teabe kogumise ning 

edastamise kohustus ettevõtetele – ettevõtluskeskkond ei halvene. 

Negatiivne: täitmata jäävad Euroopa Liidu pikemaajalised keskkonnakaitselised eesmärgid, mis 

käsitlevad ennekõike looduskeskkonna kaitset ja kliimamuutuste vältimist. 

Stsenaarium „Hilinemine“. Eesti Vabariigi Riigikogu jätab õigeaegselt kehtestamata Tööstusheite 

seaduse, mille tulemusena ei jõustu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi 2010/75/EL 

tööstusheidete kohta. Eesti vabariigis jäävad kehtima olemasolevad õigusaktid muutmata kujul. 

Positiivne: säilivad olemasolevad keskkonnapiirangud ja oluliselt ei suurene teabe kogumise ning 

edastamise kohustus ettevõtetele – ettevõtluskeskkond ei halvene. Eespool nimetatud direktiivi  

õigeaegse ülevõtmise järel teistes Euroopa Liidu liikmesriikides paraneb enne tööstusheite seaduse 

hilinenud kehtestamist oluliselt kohalike ettevõtjate konkurentsipositsioon. 

Negatiivne: täitmata jäävad Euroopa Liidu pikemaajalised keskkonnakaitselised eesmärgid, mis 

käsitlevad ennekõike looduskeskkonna kaitset ja kliimamuutuste vältimist. Direktiivi rakendamisest 

loobumisel rakendab Euroopa Komisjon rikkujate suhtes sanktsioone, mis väljenduvad rahaliste 

kohustustena. Teised liikmesriigid võivad süüdistada Eestit keskkonnadumpingus. 

Stsenaarium „Erisused“. Eesti Vabariigi valitsus taotleb Euroopa Komisjonilt eritingimusi 

tulenevalt tööstuse piirkondlikust eripärast. Ennekõike soovitakse selliseid paindlikkuse elemente 

rakendada põlevkivikeemia, energeetika või põllumajanduse valdkondades, mis on 

monofunktsionaalsete piirkondade arengumootoriteks. Eritingimuste üheks väljenduseks 

põlevkivikeemia tööstuses on PVT kirjeldamine, mis toob välja naftakeemia erinevuse eespool 

nimetatud valdkonnast. 

Positiivne: suurem piirkondlike erisuste arvestamine keskkonnakaitseliste piirangute seadmisel loob 

võimaluse kohalike ettevõtete konkurentsivõimelisemaks muutumisel. 

Negatiivne: hoolimata erisuste rakendamisest suureneb Eesti ettevõtetel keskkonnapiirangute hulk 

ja samasisulise teabe kogumise ning edastamise kohustus. 

Stsenaarium „Tipptase“. Eesti Vabariigi Riigikogu kehtestab Tööstusheite seaduse, mis sisaldab 

kõiki Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu tööstusheidete kohta käiva direktiivi 2010/75/EL 

piiranguid ja kohustusi. Seadusesse lisatakse vaid Eestis kehtivaid lisanõudmisi koos oluliselt 

lühemate täitmise tähtaegadega. 

Positiivne: täidetakse või isegi ületatakse Euroopa Liidu pikemaajalised keskkonnakaitselised 

eesmärgid, mis käsitlevad ennekõike looduskeskkonna kaitset ja kliimamuutuste vältimist. 

Negatiivne: oluliselt suureneb Eesti ettevõtete keskkonnapiirangute hulk ja samasisulise teabe 

kogumise ning edastamise kohustus – halveneb kohalik ettevõtluskliima võrreldes vähem 

ambitsioonikate Euroopa Liidu liikmesriikidega. 
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4. UURIMISTÖÖS RAKENDATUD MÕJUDE ANALÜÜSI-

METOODIKAD 

4.1 UURINGU PROTSESS 

Käesolev majanduslike ja sotsiaalsete mõjude uuring viidi läbi kaheetapilisena, kus esimeses osas 

tehti intervjuud Eesti ettevõtjatega ja teises osas koguti ettevõtetelt andmeid ankeetküsitluse abil. 

Paralleelselt andmete kogumisega koostati mõjude hindamise analüüs – mitmekriteeriumi analüüs 

(vt Joonis 1). 

Intervjuude läbiviimisel kohtuti järgmiste ettevõtete esindajatega: 

 Eesti Energia AS; 

 Molycorp Silmet AS; 

 Viru Keemia Grupp AS; 

 Peri POÜ. 

 

Intervjuude käigus küsitleti ettevõtjaid eesmärgiga selgitada välja peamised kitsaskohad järgmistes 

teemadel: 

 ettevõtte ja käitise tegevus; 

 majandusnäitajad; 

 konkurentsivõime; 

 investeeringud; 

 halduskoormus; 

 töökeskkond. 

 

Suurt rõhku pöörati vestluse käigus tööstusheite direktiivi rakendamisest tulenevatele probleemidele 

ja ettevõtete jätkusuutlikkusele. 

Mitmekriteeriumi analüüsi ja ankeetküsitluse tulemuste põhjal viidi läbi tulemuste süntees, mis oli 

järelduste koostamise aluseks. 
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Joonis 1. Uuringu protsess. 

4.1. KONTROLLKÜSIMUSTIK 

Majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamise uurimistöö algetapis andsid eksperdid eelhinnangu 

vastates Justiitsministeeriumi ja Riigikantselei poolt koostatava mõjude hindamise metoodika 

tööversiooni kontrollküsimustikule. Eelhinnang anti 16.04.2012 toimunud töökoosolekul, mille 

käigus täpsustati mõjuvaldkonnad ja sõnastati kriteeriumid edasise mitmekriteeriumi analüüsi 

tarbeks. 

4 stsenaariu-

mi kaalutud 

summad 7 

kriteeriumi 

järgi 

7 kriteeriumi 

7 kaalutud 

kriteeriumi 4 stsenaariumi 

  31 küsimust 

Küsitlusankeet 

postitati 205 

ettevõtjale 

TULEMUSTE 

SÜNTEESIMINE 
Paariviisilise võrdluse ja 

küsitluse tulemuste 

võrdlemine: tuvastatud mõjud 

ja nende avaldumise asjaolud 

JÄRELDUSTE SÕNASTAMINE 
Uuringu põhijäreldused 

Järelhindamise vajaduse määratlemine 

S
tsen

aariu
m

ite p
arem

u
sjärjestu

s 

51 täidetud küsitlusankeedi kokkuvõtted 

KRITEERIUMITE 

MÄÄRAMINE 
Töökoosolekul vastati 

kontrollküsimustikule, mille 

tulemusena sõnastati mitmekri-

teeriumi analüüsi kriteeriumid 

KRITEERIUMITE 

KAALUDE 

MÄÄRAMINE 
Kriteeriumite omavahelise 

võrdluse tulemusena 

määrati kriteeriumite 

kaalud 

STSENAARIU-

MITE 

MÄÄRAMINE 
Töökoosolekul sõnastati 

stsenaariumid, mida 

kasutati mitmekriteeriumi 

analüüsis 

STSENAARIUMITE 

VÕRDLEMINE 
Kõiki stsenaariume võrreldi 

omavahel kriteeriumite 

valguses ja arvutati 

kaalutud summad 

TULEMUSTE 

SUMMEERIMINE 
Arvutati stsenaariumite 

kogusummad ehk skoorid, 

mille alusel oli võimalik 

määrata paremusjärjestus 

KONSULTEERIMINE 

VALDKONNA 

ETTEVÕTJATEGA 
Kriteeriumite määramisel ja 

küsimustiku koostamisel viidi 

läbi intervjuud ettevõtjatega 

selleks, et täpsemalt määrat-

leda võimalikud kitsaskohad 

KÜSIMUSTIKU 

KOOSTAMINE 
Tulenevalt 

kriteeriumitest ja nende 

tähtsusest koostati 

küsimustik ettevõtjatele 

KÜSIMUSTIKU 

TESTIMINE 
Küsimustiku aktuaalsust 

ja lisaküsimuste vajadust 

kontrolliti intervjuude 

tegemisel suurtootjatega 

energeetika, töötleva 

tööstuse ja põllu-

majanduse valdkonnas 

KÜSITLUSE 

LÄBIVIIMINE 
Küsitlus viidi läbi 

seadusemuudatuse poolt 

mõjutatavate ettevõtjate 

hulgas 
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Tabel 1. Kontrollküsimustik: keskkonnamõjud 

Mõjuvaldkond Kontrollküsimus Ei / Jah 

Kas eelnõu mõjutab 

looduskeskkonda, sh 

õhku, vett, pinnast, 

taimestikku ja 

loomastikku? 

Kas eelnõu mõjutab õhu kvaliteeti, sh suurendab või 

vähendab õhusaastet? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab veekogude seisundit, sh suurendab või 

vähendab pinnavee või põhjavee kvaliteeti, mõjutab 

veevarude, sh joogivee varude hulka? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab mulla ja pinnase kvaliteeti, sh 

suurendab või vähendab pinnase saastet, või  

asutuskõlbliku pinnase suurust, sh maakasutuse 

muudatused (nt ehitustegevus, rohealade säilimine)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab loodusressursside tarbimist (nt 

põhjustab taastuvate loodusressursside tarbimist nende 

taastumisest kiiremas tempos või suurendab või vähendab 

taastumatute loodusressursside tarbimist)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab looduse mitmekesisust (nt taime- ja 

loomaliikide arvu, nende elukeskkonda, toitumisvõimalusi, 

levikut ja omavahelisi suhteid)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab kasvuhoonegaaside ja teiste 

osoonikihti hõrendavate ainete kiirgust atmosfääri? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab Natura 2000 võrgustiku nimekirja 

kantud alasid? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab energialiikide kasutamise osakaale, nt 

mõjutab tarbijate energiakasutuse eelistusi, tootmise 

energiasõltuvust või energia tarbimist suurenemise või 

vähenemise suunas? 

JAH 

Kas eelnõu suunab elurajoonide, tööstuse või muu 

tegevuse paiknemist? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab liiklusvajaduse suurust, sh selliste eri 

transpordiliikide nagu sõiduautode, rongi-, laeva- või 

mereliiklus osakaalude muudatusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab elukeskkonna kvaliteeti, sh saaste, 

müra, vibratsiooni suurenemist või vähenemist (nt 

maakasutuse muutmise tõttu)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab keskkonnariskide, sh kliimamuutus, 

looduskatastroofid, õnnetused, tõenäosust või ulatust ja 

võimalust nendeks valmistuda või nendega kohaneda? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab otse või näiteks transpordikorralduse 

või ehitamise kaudu kogukondade erinevate tegevuste 

moodustatavat tervikut, ehitisi, maastikku, linnapilti või 

kultuuriliselt väärtuslikke alasid või objekte ning 

maakasutust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab inimeste keskkonnateadlikkust, 

keskkonna-alaseid hoiakuid, käitumist või väärtusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab jäätmete tekke või taaskasutamise 

suurenemist või vähenemist? 

EI 

 

Rohkemate regulatsioonide ja normide kehtestamine avaldab ennekõike mõju õhu-, vee ja pinnase 

saaste vähenemisele. Märgatavalt positiivne mõju on seeläbi elukeskkonnale, mille kvaliteet kasvab 



© Cleantech Estonia     2012.06.15 Tööstusheite direktiivi mõjude analüüs  12 

samade mõjurite vähenemise tõttu. Tööstusheite seaduse rakendumise järel on suurimad mõjutused 

energiasektoris, mistõttu võib oluliselt väheneda fossiilsete kütuste kasutamine ja suureneda 

taastuvenergia osakaal. 

Edasise hindamise jaoks loodi ülaltoodu põhjal kriteerium: MÕJU LOODUSKESKKONNALE 

 

Tabel 2. Kontrollküsimustik: majanduslikud mõjud 

Mõjuvaldkond Kontrollküsimus Ei / Jah 

Kas eelnõu mõjutab 

leibkondade toimetulekut 

või majanduslikke 

otsuseid? 

Kas eelnõu mõjutab leibkondade kulusid või tulusid (nt 

muutuvad maksumäärad või -baas, toetused) või 

leibkondade vara hulka või väärtust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab (suurendab või vähendab) 

elanikkonnarühmade sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust, 

tõrjutust, vaesust? See tähendab, et mõne sotsiaalse grupi 

(riskigrupi) toimetulek muutub rohkem kui mõnel teisel 

grupil. Mõju ilmneb nt üksikvanemate, vanuri te, 

lasterikaste perede, rahvusvähemuste, teatud piirkonna 

elanike, teatud ameti esindajate või teiste gruppide 

toimetulekus. 

EI 

Kas eelnõu mõjutab leibkondade tarbimiskäitumist, sh 

muutuvad tarbimisotsused (struktuur, maht), muutub 

tarbimise, säästmise ja investeerimise vahekord? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

ettevõtluskeskkonda ja 

ettevõtete tegevust? 

Kas eelnõu mõjutab kehtestatud maksusid, tasusid või 

ettevõtlustoetusi otseselt (nt tulumaksu või 

ettevõtlustoetuste määrade muudatused) või kaudselt (nt 

muudatused tööjõu sissetulekute maksustamise tõttu või 

tollimäärade muutmine)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab ettevõtjate krediidi- või 

maksevõimelisust või ettevõtjate võimekust kaasata kapitali 

finantsturgudelt? 

JAH 

Kas eelnõu põhjustab muutusi äritegevusese suunitluses? JAH 

Kas eelnõu mõjutab äritegevuse aktiivsust või 

investeeringuid mõnda ettevõtlussektorisse? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab ettevõtetevahelist konkurentsi, st 

takistab, piirab või moonutab konkurentsi ettevõtete vahel, 

sh Eesti ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab uute ettevõtete pääsu turule (nt 

piirangud lubade, litsentside kujul), turu koondumistaset ja 

ettevõtete konkurentsimeetodite (nagu hinnad, kvaliteet, 

reklaam) kasutamist? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab eelkõige väikeettevõtteid või 

äritegevust alustavaid ettevõtteid või teisi majanduslikult 

vähemkindlustatud ettevõtteid, sh füüsilisest isikust 

ettevõtjaid? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab mõne kindla tegevusalaga seotud 

ettevõtete või majandussektori toimetulekut? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab (edendab või takistab) innovatsiooni 

ehk uute tootmismeetodite, toodete ja teenuste 

väljatöötamist, samuti uurimis- ja arendustegevust? 

EI 
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Kas eelnõu mõjutab (suurendab või vähendab) ettevõtete 

rahvusvahelistumist (nt elavdab ettevõtete eksporditegevust, 

soodustab sissetulevaid ja väljaminevaid 

välisinvesteeringuid jne)? 

EI 

Mõju halduskoormusele: 

kas eelnõu mõjutab 

ettevõtetele, 

mittetulunduslikele 

organisatsioonidele või 

füüsilistele isikutele 

õigusaktide 

rakendamisega 

kaasnevaid infokohustuste 

täitmisega kaasnevaid 

kulusid (st kulud, mis 

tekivad õigusaktiga 

nõutud informatsiooni 

haldamisel ja edastamisel 

riigile või kolmandatele 

osapooltele)? 

Kas eelnõu mõjutab (suurendab või vähendab) ettevõtete, 

mittetulunduslike organisatsioonide või kodanike poolt 

riigile teabe edastamise kohustust ja sellega kaasnevaid 

kulusid, st nii info hulka kui selle kogumise, sisestamise ja 

kontrolliga seotud tööprotseduure või toiminguid? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab ettevõtte tegevuseks vajalike 

kooskõlastuste taotlemisega kaasnevate menetlustoimingute 

(nt loa või litsentsi taotlus, tegevusaruande või registrikande 

esitamise kohustus jne) hulka või olemasolevate toimingute 

töömahukust ja sellega kaasnevaid kulusid, nt lisanduvad 

või vähenevad otsesed (lõivud) või kaudsed kulud (notari 

tasud, ekspertiisid)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab nõudeid, mis puudutavad mõne 

täiendava tööprotseduuri läbiviimist või tekib kohustus 

spetsiaalse tehnika hankimiseks? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab 

infoühiskonna arengut? 

Kas eelnõu mõjutab ühiskonna elutähtsate funktsioonide 

sõltuvust infotehnoloogiast või andmesidevõrkudest? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab mõne infoühiskonnateenuse kasutamist 

ja kättesaadavust, nt kas eelnõust tulenevate uute teenuste 

kasutamine eeldab erilisi seadmeid või oskusi ja võtab 

arvesse eri inimrühmade vajadusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab infoühiskonnateenuste pakkumist, sisu 

või selliseid teenuseid pakkuvate ettevõtete tegevust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

põllumajanduse, 

kalamajanduse ja 

toiduainete tööstuse 

arengut? 

Kas eelnõu mõjutab Eestis toodetava, töödeldava või 

tarbitava toidu ohutust ja kvaliteeti? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab taime- või loomakasvatuses 

kasutatavate taimede ja loomade tervislikku seisundit, 

valdkonnas tegutsemiseks vajaliku kvaliteetse tööjõu 

olemasolu, taime- ja loomakasvatajate 

investeerimisevõimalusi ja teisi valdkonnas tegutsemise 

eeldusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab kalandusega, taime- või 

loomakasvatusega tegelevate ettevõtjate arenguvõimalusi, 

konkurentsivõimet? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab kalavarusid, püügivõimsust või teisi 

kalandusega tegelemise eeldusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab põllumajandusega (sh taime- ja 

loomakasvatus, kalandus) tegelemiseks vajaliku keskkonna 

(sh näiteks maastike, veekogude) säilimist? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab põllumajandusmaa pindala suurust või 

kvaliteeti (mulla viljakus, orgaanilise aine koostis vms)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab loomade heaolu? EI 

 

Uute regulatsioonide ja piirnormide kehtestamine tööstusheite seadusega suurendab ettevõtete 

investeeringuvajadusi, mis omakorda halvendab nende positsiooni võrrelduna väljaspool Euroopa 
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Liitu paiknevate konkurentidega. Oluliselt halveneb väikeste ja väiksema kasumlikkusega 

valdkondades tegutsevate ettevõtete tegevuskeskkond. 

Suureneva finantskoormuse tõttu võivad paljud ettevõtted lõpetada osaliselt või täielikult oma 

tegevuse, mis omakorda mõjutab ärivaldkonda tervikuna. 

Järjekordse regulatsioonide muutumise tõttu väheneb oluliselt investorite kapitali kaitstus, kus 

eelmise investeeringu tasuvusperioodi kestel luuakse nõue tehnoloogia täiendamiseks. Oluliselt 

väheneb Eesti ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete atraktiivsus välisinvestorite hulgas. 

Edasise hindamise jaoks loodi kriteerium: MÕJU ETTEVÕTLUSKESKKONNALE. 

Koos tööstusheite seaduse rakendumisega suureneb ettevõtetel keskkonnateabe edastamise 

kohustus, mis väljendub igapäevase ja perioodilise töökoormuse suurenemisena. Lisaks sellele on 

vajalik edastatava teabe kogumiseks rakendada uusi tööprotseduure. Erinevalt teistest 

valdkondadest moodustatid teine lisakriteerium, kuna halduskoormus moodustas omaette tervikliku 

ettevõtluskeskkonna teema. 

Edasise hindamise jaoks loodi kriteerium: MÕJU HALDUSKOORMUSELE ETTEVÕTETES. 

 

Tabel 3. Kontrollküsimustik: mõju regionaalarengule 

Mõjuvaldkond Kontrollküsimus Ei / Jah 

Kas ja kuidas õigusakti 

eelnõu mõjutab riigi 

regionaalpoliitika üldiste 

eesmärkide saavutamist? 

Kas eelnõu mõjutab inimeste põhivajaduste tagatust igas 

Eesti piirkonnas (hinnates seejuures eelnõu regionaalseid 

mõjusid inimeste liikumisvõimaluste, töövõimaluste, 

hariduse ja muude põhiteenuste, elukeskkonna kvaliteedi 

ning ja eneseteostusega seotud valikuvõimaluste 

tagatusele)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab Eesti eri piirkondade majandusliku 

konkurentsivõime püsivat tagatust (hinnates seejuures, kas 

ja kuidas eelnõu mõjutab eri piirkondade aeg-ruumiliste 

vahemaade muutuseid; erinevate piirkondade ja piirkondlike 

institutsioonide vahelist koostööd; piirkonnaspetsiifiliste 

arengueelduste ärakasutamist majandustegevuses ja muid 

piirkondade majandusarengu eelduseid)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab erinevate Eesti piirkondade koostööd ja 

sidusust ülepiiri regioonide ning ülejäänud Euroopaga? 

EI 

Kas ja kuidas õigusakti 

eelnõu mõjutab eri 

piirkondade 

regionaalarengut 

kujundavaid tegureid? 

Kas eelnõuga kaasneb mõjusid, sh nii keskkonna-, 

majandus-, sotsiaaldemograafilised, kultuurilised mõjud, 

mis avaldavad mõju ainult kindlatele piirkondadele või 

avalduvad kindlates piirkondades selgelt erineval viisil ja 

erinevas ulatuses kui teistes piirkondades? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab mõne piirkonna elanikkonna 

hariduslikku- ja vanusstruktuuri või elanike arvu ja 

rändesaldo muutuseid, sh kas soodustab suuremat 

koondumist mõnda tüüpi piirkondadesse või sealt 

väljarännet? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab avalike põhiteenuste (haridus-, 

kultuuri-, sotsiaal-, tervishoiu-, turva- ja pääste- ning 

ühistransporditeenused) või muude äri ja vabaaja teenuste 

kättesaadavust ja kvaliteeti eri piirkondade lõikes? 

EI 
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Kas eelnõu mõjutab mõne piirkonna ettevõtete demograafiat 

ja struktuurset mitmekesisust või ettevõtete 

konkurentsivõime- ja tegevuseelduste piirkondlikku 

ebavõrdsust (nt ettevõtluskeskkonna arendamiseks 

suunatavate avalike vahendite ja investeeringute suuruse, 

ettevõtete tegevuskulude, piirkondliku ettevõtlusstruktuuri 

mitmekesisuse, teadus- ja arendustegevuse eelduseid jms 

osas)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab mõne piirkonna töötust ja tööhõivet, sh 

töökohtade arvu ja töötuse määra, või mõjutab (suurendab 

või vähendab) eri piirkondade vahelisi tööhõive erinevusi? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab piirkondlikke erisusi elanike sotsiaal-

majandusliku toimetulekuvõime, sh sissetulekute suurus, või 

elukalliduse puhul? 

JAH 

Kas eelnõu rakendamine mõjub ohustavalt mõne 

piirkonnaspetsiifilise eripära või arengueelduse säilimisele, 

sh kas eelnõu mõjutab mõnes piirkonnas väljakujunenud 

traditsioonilise tegevusala või mõne muu kultuurilis-

ajaloolise ja loodusliku eripära säilimist ning selle arengu 

jätkusuutlikkust? 

JAH 

Kas ja kuidas õigusakti 

eelnõu mõjutab kohaliku 

tasandi positsiooni ja 

osalust nii riikliku kui 

kohaliku arengu 

kavandamises ja 

poliitikakujundamise 

protsessides? 

Kas eelnõu mõjutab kodanike ja kodanikeühenduste 

omaalgatuse ning kohalikus arendustegevuses ja 

piirkondlikku arengut puudutavas otsustusprotsessis 

osalemise võimalusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab kohalike omavalitsuste, maavalitsuste 

või riigi regionaalsete kohahaldusüksuste osalemisvõimalusi 

ja kaasatust riiklike valdkonnapoliitikate ja õigusloome 

kujundamise protsessides? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab eri piirkondade kohalike omavalitsuse 

üksuste, maavalitsuste ja muude riigi regionaalsete 

kohahaldusüksuste finantssuutlikkust või halduskoormust 

ning kas eelnõu suurendab või vähendab nende omavahelisi 

finantssuutlikkuse ja halduskoormuse erinevusi? 

EI 

Juhul kui eelnõu puudutab ainult mõnda konkreetset 

piirkonda, siis anda hinnang, kas eelnõu mõjutab selle 

piirkonna (KOV-i üksus, maakond või mõni muu regioon) 

arengukavades või planeeringutes nimetatud eesmärkide 

saavutamist? 

EI 

 

Tööstusheite seaduse mõju regionaalarengule avaldub läbi monofunktsionaalsete piirkondade 

arengu. Suurim negatiivne mõjutus leiab aset Ida-Virumaal, mis on põlevkivi töötlemise ja 

energeetika tõttu haavatav. Suuri mõjutusi omavad lisaks sellele Lõuna- ja Lääne-Eesti 

traditsioonilised põllumajanduspiirkonnad. 

Ettevõtluskeskkonna halvenemise tulemusena võib eespool nimetatud piirkondades suureneda 

töötute inimeste osakaal ja sellest tulenev siseriiklik ümberpaiknemine või isegi väljaränne. Koos 

sellega suureneb oluliselt leibkondade ebavõrdsus, mis tuleneb sissetulekute hulgast e tulubaasist. 

Edasise hindamise jaoks loodi kriteerium: MÕJU REGIONAALARENGULE. 
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Tabel 4. Kontrollküsimustik: mõju riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asutuste korraldusele 

ning avaliku sektori kuludele ja tuludele 

Mõjuvaldkond Kontrollküsimus Ei / Jah 

Kas eelnõu mõjutab riigi- 

ja kohalike omavalitsuste 

asutuste korraldust? 

Kas eelnõu mõjutab asutustevahelisi suhteid, sh riigiasutuste 

omavahelisi pädevussuhteid ja koostööd või riigi ja kohalike 

omavalitsuste omavahelist tööjaotust ja koostööd? 

EI 

Kas eelnõu toob kaasa uute asutuste või struktuuriüksuste 

loomise, ümberkorraldamise või seniste asutuste või 

struktuuriüksuste likvideerimise? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab asutuste ülesandeid ja töökorraldust, sh 

asutuse töökoormust (ülesannete hulka ja iseloomu), 

sisemist töökorraldust ja protseduure või põhiülesannete 

täitmise ja teenuste osutamise võimet? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

ülalpidamise kulukust? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab avalike teenuste kättesaadavust, sh 

riigi- ja kohalike omavalitsuste läbiviidavate menetluste 

kestvust ja kulukust, ning kvaliteeti sihtrühmade jaoks? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

personali või organisatsiooni, sh personali arvu, nende 

positsiooni, asutuste struktuuri? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab nõudeid riigi ja kohalike omavalitsuste 

asutuste personalile, sh kvalifikatsiooni- ja haridusnõudeid? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab avalike teenistujate ja ametiasutuste 

töötajate koolitusvajadust? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab 

avaliku sektori 

rahastamist, sh kulusid ja 

tulusid? 

Kas eelnõu mõjutab avaliku sektori tulusid, sh riigieelarve 

kujunemist ja selle jätkusuutlikkust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab avaliku sektori mõne osa 

(põhiseaduslike institutsioonide, täidesaatva riigivõimu 

asutuste, kohalike omavalitsuste jne) rahastamisvajadust ehk 

kulusid? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab avaliku sektori siseseid finantssuhteid 

(näiteks riigi ja omavalitsuste vahelisi rahalisi suhteid)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab finantskontrolli avalikus sektoris või 

finantsotsuste läbipaistvust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab mittetulundussektori rahastamist või 

finantssuhteid riigiga? 

EI 

 

Tööstusheite seaduse rakendumisel suureneb koos ettevõtete andmete edastamise kohustusega ka 

menetlustoimingute hulk, mida peavad tegema riiklikud või kohaliku omavalitsuse asutused. 

Märgatavalt võib seeläbi suureneda personali- ja koolitusvajadus, millest viimase tingib uute 

toimingute läbiviimine. Suur surve menetlustoimingute õigeaegsuse tagamiseks võib tingida 

vajaduse asutuste või selle osade restruktureerimise. 

Edasise hindamise jaoks loodi kriteerium: MÕJU AMETIASUTUSTE TÖÖKORRALDUSELE. 

  



© Cleantech Estonia     2012.06.15 Tööstusheite direktiivi mõjude analüüs  17 

Tabel 5. Kontrollküsimustik: mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele 

Mõjuvaldkond Kontrollküsimus Ei / Jah 

Kas eelnõu mõjutab riigi 

sisejulgeolekut ja võitlust 

kuritegevusega? 

Kas eelnõu mõjutab kuritegevust või terrorismi, sh 

kuritegevuse taset ja inimeste võimalusi ja valmisolekut (nt 

elukeskkonna või toimetuleku muudatuste tõttu) kuriteo 

toimepanemiseks? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab turvalisust, sh näiteks infoturvet, 

küberturvalisust, ruumilist turvalisust, isikuturvalisust, 

personaliturvalisust, piiri turvalisust, päästesüsteemi, sh 

ohutusnõudeid- ja järelevalvet, päästeasutuste ülesandeid, 

hädaolukordadeks valmistumist ja kriisireguleerimist, või 

valvet? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab õiguskaitseorganite tööd, sh nende 

võimalusi takistada, paljastada või lahendada kuritegusid ja 

väärtegusid, mõista õigust ning viia ellu karistuspoliitikat? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab inimeste õigusi kriminaalmenetluses, sh 

tasakaalu julgeoleku huvide ja kahtlustatavate õiguste vahel 

ning kuriteoohvrite ja tunnistajate õigusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab riigi 

üldist julgeolekut? 

Kas eelnõu mõjutab kaitsejõudude – kaitseväe, sh maa-, 

õhu- ja mereväe, või Kaitseliidu –organisatsiooni, 

töökorraldust ja võimet täita oma ülesandeid nii rahuajal (nt 

loodusõnnetuse või inimtegevuse tagajärjel aset leidnud 

katastroofi tagajärgede likvideerimine) kui ka kriisi korral ja 

sõjaajal, sh kaitsta riigi territoriaalset terviklikkust 

kaitsekava ja seaduslike võimude ettekirjutuste kohaselt? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab kaitsejõudude koostöövõimet NATO-

ga, võimet osaleda rahvusvahelistes 

kriisihaldamisoperatsioonides ja teistes 

rahupartnerlusprogrammides ning kaitsekokkulepetes? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

suhteid välisriikide ja 

rahvusvaheliste 

organisatsioonidega? 

Kas eelnõu mõjutab Eesti rahvusvaheliste kohustuste 

täitmist? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab Eesti välisesinduste tööd? EI 

Kas eelnõu mõjutab Eesti võimet panustada rahvusvahelisse 

arengukoostöösse ja humanitaarabisse? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab Eesti võimalikke 

läbirääkimispositsioone, -strateegiat ja -taktikat? 

EI 

 

Tööstusheite seaduse rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL 

tööstusheidete kohta. Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti Vabariigil kohustus osaleda üldise 

keskkonna poliitika väljatöötamises ja elluviimises. 

Edasise hindamise jaoks loodi kriteerium: MÕJU RAHVUSVAHELISELE KOOSTÖÖLE. 
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Tabel 6. Sotsiaalsed, sealhulgas demograafilised mõjud 

Mõjuvaldkond Kontrollküsimus Ei / Jah 

Kas eelnõu mõjutab 

tervishoiukorraldust ja 

inimeste tervist? 

Kas eelnõu mõjutab otseselt või kaudselt inimeste vaimset 

või füüsilist tervist, sh suremust, haigestumust, puudega 

isikuid jne? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab haiguste või tervisekahjustuste 

riskitegureid (elutingimuste, müra, õhu, vee jm keskkonna, 

sh töökeskkonna mõju tervisele, turvalisust, vigastuste ohtu 

jne)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab inimeste tervisekäitumist ja tervise 

eeldusi, sh tubaka- ja alkoholitoodete tarbimine, füüsiline 

tegevus, tervislik toitumine, vaba aja veetmine? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab inimeste vajadust tervishoiuteenuste 

järele? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab meditsiiniasutuste tervishoiuteenuse 

pakkumist, nende kättesaadavust (piirkondlikku, ajalist jne) 

ja kvaliteeti? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab tervishoiusüsteemi toimimist, sh 

tervishoiu rahastamist, ja jätkusuutlikkust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab tervishoiuteenuste eest tasumist, sh 

patsientide makstavat osa ja patsientide sissetulekute 

vähenemist haiguse ajal? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

tööturgu? 

Kas eelnõu mõjutab tööhõivet (ka vaeghõive, sunnitud 

juhuslik töötamine), töötust, mitteaktiivsust? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab erinevate sotsiaalsete rühmade 

tööhõivet, töötust, mitteaktiivsust (nt noored, eakad, naised, 

puudega ja pikaajalise terviseprobleemiga inimesed, 

erinevas piirkonnas elavad inimesed, erinevate ametite, 

oskuste ja teadmistega inimesed jne)? Kas eelnõu mõjutab 

nende sotsiaalsete rühmade ligipääsu tööturule, toetab või 

takistab neid? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab töötajate (naiste ja meeste) liikumist 

kindlatele tegevusaladele, nt ehitus, kindlatesse riikidesse ja 

regioonidesse, näiteks Soome ja Tallinna, kindla juriidilise 

vormiga tööandjate juurde, nt avalikku sektorisse, kindlatele 

ametialadele, nt kõrgemaid oskusi ja teadmisi nõudvatele 

ametialadele, jne või vastupidi? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab tööandjate, sh äriühingute, riigi- ja 

kohalike omavalitsuste asutuste, kolmanda sektori 

organisatsioonide, suure ja väikese töötajate arvuga 

tööandjad, tööjõu nõudlust (tööandjate loomine ja 

kaotamine, töökohtade loomine ja koondamine, töösuhte 

alustamine ja lõpetamine)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab kindlate tööandjate rühmade, nt 

äriühingud, tegevusala, majandusüksuse suurus töötajate 

järgi, kindlas piirkonnas tegutsevad ettevõtted, nõudlust 

kindla tööjõu järele (nt kõrgelt haritud, kindlate ametitega)? 

JAH 

Kas eelnõu mõjutab töötajate koolitusvajadust? Kas eelnõu 

mõjutab koolituse kättesaadavust erinevatele töötajate 

rühmadele? Kas eelnõu mõjutab täiendus- ja ümberõppe 

korraldust või kasutamist? 

EI 



© Cleantech Estonia     2012.06.15 Tööstusheite direktiivi mõjude analüüs  19 

Kas eelnõu mõjutab 

töösuhet? 

Kas eelnõu mõjutab, milliste lepingutega (lepingu liik – 

tööleping, töövõtuleping; lepingu vorm – suuline kokkulepe, 

kirjalik leping; kahe- või kolmepoolne töösuhe jne) töötajad 

töötavad ja tööandjate eelistust osta tööd sisse? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab tähtajaliste töölepingute ja osaajaga 

töölepingute sõlmimist – kas see mõjutab tööandja või 

töötaja valikuid ja võimalusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab töö- ja puhkeaega, kas töötaja saab 

valida enda vajadustele, nt töö ja eraelu ühildamiseks, 

sobiva tööajakorralduse – valida töö alguse ja lõpu aja järgi 

töö, nt töötamine sobivatel aegadel aastas, nädalas jne, 

sobiva töökorralduse, nt kaugtöö, tööpäeva alguse ja 

lõpuaja, tööpäeva sisesed vaheajad jne? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab töötajate töö tootlikkust ning töötajatele 

makstava töötasu suurust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab töötajate soovi ja võimalusi oskusi ja 

teadmisi täiendada ning uusi teadmisi omandada? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab kindlate oskuste ja teadmistega 

töötajate koolitamist tööandjate või teiste osapoolte poolt 

(riik, kohalikud omavalitsused), näiteks kõrgelt 

kvalifitseeritud spetsialistide koolitamist? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab puhkuse andmist või puhkusetasude 

maksmist, nt mõjutab töötajaid loobuma puhkamisest? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab töötajate võimalusi töö- ja eraelu 

ühitada, nt võimalust teha karjääris paus hariduse 

omandamiseks, pere ja lastega seotud kohustuste täitmiseks 

jne? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab töötajate sotsiaalseid garantiisid, nt 

pensioni, töötuskindlustushüvitist jne? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

töötervishoidu ja 

tööohutust? 

Kas eelnõu mõjutab tööhõivet (ettevõtete ja töökohtade 

loomine) suurema tööõnnetuste riskiga tegevusaladel, 

näiteks ehitus? 

EI 

Kas eelnõu suurendab tööst põhjustatud haiguste ja 

haigustega seotud terviseprobleemide esinemist? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab tööandjate- või töötajatepoolset 

motivatsiooni tervise edendamiseks, nt 

tervisespordivõimalused, ja tööohutuse parandamiseks 

töökohal? 

EI 

Kas eelnõu soodustab või takistab 

töötingimuste/töökeskkonna kohandamist konkreetse töötaja 

vajadustele vastavaks? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab tööandjate käitumist tegelemisel 

töökeskkonna ohutegurite kaardistamise ja ohtude 

kõrvaldamise või maandamisega? 

EI 

Kas eenõu mõjutab töötajate teadlikkust, võimalusi ning 

oskusi vältida töökeskkonna ohtusid, näiteks töötaja keeldub 

tööülesande täitmisest, kui see ei ole ohutu, ei pea töökoha 

kaotamise hirmus või soovist või vajadusest saada kõrgemat 

töötasu ohtlikku tööd tegema? 

EI 
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Kas eelnõu mõjutab 

sugudevahelisi suhteid? 

Kas eelnõu mõjutab ressursside (raha, aeg, omand vms) või 

majandusliku staatuse jagunemist meeste ja naiste vahel? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste hoolduskohustuste 

(lapsed, eakad, erivajadustega inimesed jms) täitmist või 

laiemalt töö ja eraelu ühitamise võimalusi, sh ajakasutust, 

harrastusi jms? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste koolitusvõimalusi ja 

kutseoskusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste ameti- ja kutseoskuste 

arendamise võimalusi? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste töövõimalusi ja 

tööhõivet? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste osalusvõimalusi? EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste tervist ja haigestumist, 

tervisekäitumist? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste turvalisust, vägivalla 

ohvriks langemise ohtu? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab naiste ja meeste tõrjutust, sotsiaalset 

kaasatust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab ühiskonna nägemust soorollidest, 

näiteks tööde jagunemine meeste ja naiste vahel, inimeste 

vastavaid hoiakuid ning käitumist? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

erikohtlemist vajavate või 

riskirühma kuuluvate 

inimeste õigusi? 

Kas eelnõu mõjutab inimeste ja inimrühmade võrdsust ja 

seda, et kedagi ei diskrimineeritaks näiteks vanuse, keele, 

usu, etnilise või rahvusliku päritolu, kodakondsuse, 

veendumuse, arvamuse, tervise, puude, seksuaalse 

orientatsiooni või muu isikuga seotud põhjuse tõttu? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab erinevate sotsiaalsete rühmade 

toimetulekut, elatustaset, sh näiteks toetused eakatele, 

lastega peredele, puuetega inimestele, ja nende võimalusi 

teha neile sobivat tööd? 

EI 

Kas eelnõu puudutab erikohtlemist vajavate või riskirühma 

kuuluvate inimeste tõrjutust, sotsiaalset kaasatust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab noortele tagatud sotsiaalseid garantiisid 

(ravikindlustus, ühistranspordi sõidusoodustused, tasuta 

koolieine, õppevahendid, õppetoetused jms)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab laste ja lastega perede heaolu ja tervist, 

inimsuhteid, elukeskkonda, igapäevaelu sujumist, osalemist 

ja võrdsust kas otse laste või kaudselt nende pere või 

kogukonna kaudu? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

kodanike võimalusi 

osaleda ühiskondlikus elus 

ja seda mõjutada? 

Kas eelnõu mõjutab kodanike selliseid põhiõigusi nagu 

sõnavabadus, ettevõtlusvabadus, eraelu puutumatus jne? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab noorte võimalusi osaleda ühiskondlikus 

elus? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab mittetulunduslike organisatsioonide 

maksukoormust? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab elanike ühiskondlikku aktiivsust 

(vabatahtlikku tegevust, annetamist)? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab mittetulunduslike organisatsioonide 

aktiivsust ja arengut? 

EI 
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Kas eelnõu mõjutab 

haridussüsteemi ja 

kultuuri korraldust? 

Kas eelnõu mõjutab teadus- ja arendustegevust ning milline 

on eelnõu mõju teadmistepõhise ühiskonna arengule? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab haridusteenuste, sh alus-, põhi-, kesk-, 

kõrg- ja täiendusharidus, ning kultuuri teenuste 

kättesaadavust ja kvaliteeti? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab erinevate kultuurivaldkondade, sh 

teater, kino, muusika, kunst, arhitektuur, kirjandus, 

rahvakultuur, sport, meedia jne, arengut? 

EI 

Kas eelnõu mõjutab 

rahvastiku arengut? 

Kas eelnõu mõjutab sündimust? EI 

Kas eelnõu mõjutab sisse- või väljarännet? JAH 

Kas eelnõu mõjutab rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri? EI 

Kas eelnõu mõjutab rahvusvähemuste olukorda Eestis? EI 

Kas eelnõu mõjutab rahvusvähemuste lõimumist? EI 

Kas eelnõu mõjutab rahvusvähemuste kultuurilise ja 

keelelise omapära säilimist? 

EI 

 

Tööstusheite seaduse rakendamisest tulenevad mõjud tööturule avalduvad ennekõike läbi 

ettevõtluskeskkonna halvenemise. Suurimad mõjutused on suurimate piirangutega valdkondades ja 

spetsiifiliste ettevõtete koondumisaladel – monofunktsionaalsed piirkonnad. Põlevkivi töötlevate 

firmade sulgemise või töökoormuse vähenemise tulemusena suureneb kahtlemata töötus Ida-

Virumaal. Seejuures on probleemi lahendamine keeruline, kuna vabanevad tööealised inimesed 

omavad unikaalseid oskusi ja nende ümberõpe pole alati võimalik. 

Tööjõu vabanemisel monofunktsionaalsetes valdkondades liigub see väiksemate erioskustega 

tegevustele, mis on ehitus, lihtteenindus vms. Seejuures rakendatakse nende töötajate erioskusi 

minimaalselt ja makstakse oluliselt väiksemat töötasu. 

Edasise hindamise jaoks loodi ülaltoodu põhjal kriteerium: MÕJU TÖÖTURULE.  

4.1. MITMEKRITEERIUMI ANALÜÜSI METOODIKA 

Mitmekriteeriumi analüüs sobib mõjude hindamiseks olukorras, kus napib kvantifitseeritavat või 

rahaliselt väljendatavat andmestikku. Analüüs püüdleb iga poliitikavaliku mõjude kohta käiva info 

süstemaatilise vastandamise poole. Seda saab teha näiteks huvirühmade või mõjude tüübi kaupa või 

positiivsete ja negatiivsete mõjude kaupa. Selle meetodi puuduseks on, et parima või optimaalseima 

valiku väljatoomine on keerukas, kuna üksteise suhtes tuleb kaaluda erinevat tüüpi infot (nt 

rahaliselt väljendatav, kvantitatiivne ja kvalitatiivne). 

Mitmekriteeriumi analüüsi raamistikku saab täiendada hindamisraamistiku lisamisega. Sellisel juhul 

tehakse kvalitatiivselt väljendatav mõju võrreldavaks, andes igale mõjule hinnangu tähtsuse skaalal. 

Hinde andmine tugineb kvalitatiivse sisuga info eksperthinnangule. 

Mitmekriteeriumi analüüsi eelised on järgmised: 

 arvestab probleemi mitmedimensionaalsust; 

 võimaldab erinevat tüüpi andmete (rahaline, kvantitatiivne, kvalitatiivne) analüüsimist ja 

võrdlemist samas raamistikus, võttes arvesse ka ebakindluse taseme varieeruvust; 

 võimaldab esitada olulised küsimused selgel ja läbipaistval moel ning tuua välja kaalumise 

kohad; 

 võimaldab tõsta esile jaotusküsimusi. 

 

Mitmekriteeriumi analüüs puudused on järgmised: 
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 on subjektiivne, eriti etapis, kus ekspertidel tuleb kriteeriumidele omistada suhteline tähtsus; 

 kuna esitab erinevat tüüpi andmeid samas raamistikus, ei ole alati üheselt selge, kas kasud 

ületavad kahjusid; 

 ei pruugi alati arvesse võtta ajadimensiooni. 

 

Tüüpiline mitmekriteeriumi analüüsi protsess näeb välja järgmine: 

 määratletakse eesmärgid; 

 kirjeldatakse valikud eesmärgi saavutamiseks; 

 lepitakse kokku kriteeriumides, mida kasutada valikute hindamiseks (kriteeriumid peavad 

olema mõõdetavad, vähemalt kvalitatiivselt; peavad olema selged; seotud eesmärgiga). 

Kriteeriumiteks sobivad nt tõhusus, mõjusus, võrdsus vms; 

 igale kriteeriumile omistatakse kaal, mis peegeldab selle suhtelist tähtsust otsuse 

seisukohast. Selleks kasutatakse näiteks huvigruppidega arutelu ja kokkuleppimist, 

ekspertide kaasamist vms; 

 kaalutakse, kui hästi iga valik vastab kriteeriumile. Tulemuseks on skoor, mille alusel saab 

valikud järjestada ja kõrvutada nn nullvalikuga (nt teha mitte midagi); 

 järjestatakse valikud, kombineerides skoore kaaludega; 

 võidakse läbi viia tundlikkusanalüüs, et testida järjestuse paikapidavust; 

 järjestatakse valikud; 

 võidakse analüüsida ka määramatuse mõju otsustusprotsessis (nt stsenaariumide abil). 

 

Mitmekriteeriumi analüüsi läbiviimist on kirjeldatud peatükis Mitmekriteeriumi analüüs. 

4.2. ETTEVÕTJATE ANKEETKÜSITLUSE METOODIKA 

Ettevõtjatele koostatud ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikul 06.06.2012 kuni 15.06.2012. 

Elektronkirja teel edastati kõigile uuringurühma kuuluvatele ettevõtjatele unikaalne internetiviide, 

mille vahendusel oli võimalik vastata küsimustele. Küsimustik, mis koosnes 31 küsimusest, oli 

jagatud kaheksasse küsimuste plokki: 

1. Ettevõtete üldandmed 

 Ettevõtte juriidiline nimetus. 

 Milline oli teie ettevõtte keskmine töötajate arv 2011. aastal? 

 Kui suur oli teie ettevõtte käive eurodes 2011. aastal? 

 Kui suur oli teie ettevõtte kasum/kahjum eurodes 2011. aastal? 

 Mitu eurot on teie ettevõtte töötaja keskmine palk koos maksudega? 

2. Ettevõtete tegevusvaldkond ja käitis 

 Palun määratlege oma ettevõtte tegevusvaldkond. 

 Millises maakonnas asub teie ettevõttele kuuluv käitis? Kus paikneb tootmisüksus ja 

toimub tootmistegevus? 

 Kas teie ettevõttele kuuluva käitise, tootmisüksuse asukoht on linnas? 

 Millises linnas asub teie ettevõttele kuuluv käitis, tootmisüksus? 

3. Ettevõtete majandusnäitajad 

 Kuidas muutub tööstusheite seaduse vastuvõtmisega teie ettevõtte müügitulu? 

 Kui palju hinnanguliselt suureneb või väheneb teie ettevõtte müügitulu tööstusheite 

seaduse rakendumisel? 

 Kuidas muutub tööstusheite seaduse rakendumisel teie ettevõtte kasum? 

 Kui palju hinnanguliselt suureneb või väheneb teie ettevõtte kasum tööstusheite seaduse 

rakendumisel? 
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 Kuidas muutub tööstusheite seaduse rakendamisel teie ettevõtte toodete ja teenuste 

omahind? 

 Kui palju hinnanguliselt suureneb või väheneb teie ettevõtte toodete ja teenuste omahind 

tööstusheite seaduse rakendumisel? 

4. Ettevõtete konkurentsivõime muutus 

 Kuidas muutub tööstusheite seaduse rakendumisega teie ettevõtte konkurentsipositsioon 

Eestis? 

 Kuidas muutub tööstusheite seaduse rakendumisega teie ettevõtte konkurentsipositsioon 

Euroopa Liidus? 

 Kuidas muutub tööstusheite seaduse rakendumisega teie ettevõtte konkurentsipositsioon 

väljaspool Euroopa Liitu? 

 Uus tööstusheite seadus soodustab uute tootmismeetodite, toodete ja teenuste 

väljatöötamist? 

5. Ettevõtete investeeringuvajadus 

 Kui palju on teie ettevõte investeerinud keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks aastatel 

2007-2010 ja kui suured on kavandatavad investeeringud aastatel 2011-2014 selleks, et 

täita tööstusheite seaduse nõudeid (seadmed, teenused jne)? 

 Kas teie ettevõte on valmis investeeringuid tegema selleks, et täita tööstusheite seadusest 

tulenevad nõuded?  

 Kas tööstusheite seaduse nõuete täitmine võib olla teie ettevõttele üle jõu käiv ja seetõttu 

lõpetatakse tegevus? 

6. Ettevõtete halduskoormuse muutus 

 Kui palju kulub teie ettevõttes tööaega keskkonnakompleksloa teenindamiseks? 

 Kui palju kulub hinnanguliselt teie ettevõttes tööaega tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamiseks? 

 Kui palju kulub hinnanguliselt teie ettevõttes tööaega tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete edaspidiseks täitmiseks? 

7. Ettevõtete töökeskkonna muutus 

 Kas tööstusheite seaduse rakendamisel muutub töökeskkond teie ettevõttes paremaks?  

 Kuidas muutub tööstusheite seaduse rakendamisel teie ettevõtte töötajate arv? 

8. Lisaküsimused 

 Kirjeldage palun vajadusel eelpool nimetamata majanduslikke mõjusid seoses 

tööstusheite seaduse vastuvõtmisega.  

 Kirjeldage palun vajadusel eelpool nimetamata sotsiaalseid mõjusid seoses tööstusheite 

seaduse vastuvõtmisega. 

 Kas teie ettevõte kavatseb taotleda eritingimuste rakendamist tööstusheite seaduse 

mõttes? 

 Millistes valdkondades kavatsete eritingimusi taotleda ja kuidas see mõjutab teie 

ettevõtte tegevust? 

 

Küsitlusankeedid läkitati järgmistele 205 ettevõttele, millest vastasid järgmised 51 ettevõtjat: 

 Nitrofert AS 

 Vao Agro AS 

 Paldiski Tsingipada AS 

 Rey AS 

 Vaggen AS 

 Võhmuta PM AS 

 Galv-Est AS 

 AS Ekseko 

 Ecometal AS 

 Anne Soojus AS 

 Norma AS 

 ÖkoSil AS 

 Tallinna Küte AS 

 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 

AS 

 Molycorp Silmet AS 

 Viru Keemia Grupp AS 
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 Eesti Energia AS 

 Tallegg AS 

 Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 

 TAC-Ettevõtted AS 

 Krootuse Agro AS 

 Repo Vabrikud AS 

 Norfolier Baltic OÜ 

 Surju PM OÜ 

 Vastse-Kuuste Põllumajanduse OÜ 

 Linnu Talu OÜ 

 Paju Talu Kaubandus OÜ 

 Vaimastvere Agro OÜ 

 Ranna Farm OÜ 

 Tiku talu 

 Raufarm OÜ 

 Karpo OÜ 

 Peri Põllumajanduslik OÜ 

 Vetiku S.T. OÜ 

 Rebruk Farm OÜ 

 Triigi Farmer OÜ 

 Orgita Põld OÜ 

 Kure Mõis OÜ 

 Saimre Seakasvatuse OÜ 

 Haage Agro OÜ 

 Pae Farmer OÜ 

 OÜ Amestop 

 Estonia OÜ 

 Vändra OÜ 

 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 

 Kirbla OÜ 

 ArcelorMittal Tallinn OÜ 

 Võhmanõmme Põllumajandusühistu 

TÜH 

 TÜ Mereranna Põllumajandusühistu 

 Kuie Põllumajandusühistu TÜH 

 Kaska-Luiga talu 
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5. ANALÜÜSI LEIUD VASTAVALT ÜLESANNETELE 

5.1. MITMEKRITEERIUMI ANALÜÜS 

Kriteeriumite kaalude määramine 

Uurimistöö teises peatükis sõnastati koos kontrollküsimustikule vastamisega mitmekriteeriumi 

analüüsi kriteeriumid: 

 mõju looduskeskkonnale; 

 mõju ettevõtluskeskkonnale; 

 mõju halduskoormusele ettevõtetes; 

 mõju regionaalarengule; 

 mõju ametiasutuste töökorraldusele; 

 mõju rahvusvahelisele koostööle; 

 mõju tööturule. 

 

Variante hindamiseks kaalumise põhimõttel, omistati kriteeriumitele kaalud. Kaalude määramine 

toimus kahendsüsteemi ristmaatriksis, kus paremus märgiti reale positiivse tulemusena (vt Tabel 7). 

Tabel 7. Kriteeriumite kaalude määramine 
  Mõju 

loodus-

keskkon-

nale 

Mõju 

ettevõtlus-

keskkon-

nale 

Mõju 

haldus-

koormu-

sele ette-

võtetes 

Mõju 

regionaal-

arengule 

Mõju ameti-

asutuste 

töökorraldu-

sele 

Mõju 

rahvus-

vahelisele 

koostööle 

Mõju töö-

turule 

 

Kritee-

riumi kaal 

Mõju loodus-

keskkonnale 

0 1 1 1 1 1 1 0,86 

Mõju ette-

võtluskesk-

konnale 

0 0 1 1 1 1 1 0,71 

Mõju 

halduskoor-

musele 

ettevõtetes 

0 0 0 0 1 1 1 0,43 

Mõju 

regionaal-

arengule 

0 0 1 0 1 1 0 0,43 

Mõju 

ametiasutuste 

töökorral-

dusele 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Mõju rahvus-

vahelisele 

koostööle 

0 0 0 0 1 0 0 0,14 

Mõju 

tööturule 

0 0 0 1 1 1 0 0,43 

 

Kriteeriumi lõpliku kaalu saamiseks jagati rea summad kriteeriumite arvuga. 

Tähtsaimateks kriteeriumiteks käesolevas analüüsis on mõju loodus- ja ettevõtluskeskkonnale. 

Keskmisi väärtusi omavad mõjud halduskoormusele ettevõtetes, mõju regionaalarengule ja mõju 

tööturule. Vähetähtsaks kriteeriumiks osutus mõju rahvusvahelisele koostööle ja mõju 

ametiasutuste töökorraldusele (vt Joonis 2). 
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Joonis 2. Kriteeriumite kaalud. 

 

Variantide võrdlus 

Järgneva sammuna võrreldi kõiki stsenaariume lähtudes kriteeriumitest. Võrdluse käigus 

moodustati seitse kahendsüsteemi ristmaatriksit, kus sarnaselt kriteeriumite kaalumisele märgiti 

paremus ridadele positiivse tulemusena. Sama tabeli viimases tulbas lisati summaarsele tulemusele 

kriteeriumi kaal selleks, et moodustada stsenaariumite skoorid kriteeriumite lõikes. 

Kaaludes näiteks stsenaariume kriteeriumi mõju looduskeskkonnale lõikes on tegevuskava endaga 

võrdlemisel tulemus alati 0, mis tähistatakse halli värviga. Võrreldes stsenaariumi „Null“ 

„Hilinemisega“ on parem null. Positiivne tulemus märgitakse stsenaariumi „Null“ reale ja arv 0 

lisatakse reale „Hilinemine“ esimese tulba kohale. Sarnaselt võrreldakse kõiki stsenaariume kuni 

tabel on täidetud. Tulemused summeeritakse tulbas „Kaalutud tulemus“ ja korrutatakse läbi 

kriteeriumi kaaluga – saadakse kaalutud tulemus. 

Tabel 8. Kriteerium: MÕJU LOODUSKESKKONNALE 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 0 0 0,86 

Hilinemine 0 0 0 0 0,00 

Erisused 1 1 0 0 1,71 

Tipptase 1 1 1 0 2,57 

* Parima tulemuse looduskeskkonnale annab maksimaalsete piirangute rakendamine, mis on 

stsenaarium „Tipptase“. Sellele järgneb tööstusheite direktiivi paindlik ülevõtmine e stsenaarium 

„Erisused“. 

** Halvima tulemi looduskeskkonnale annab stsenaarium „Hilinemine“, mis kätkeb endas eespool 

nimetatud direktiivi õigeaegsest ülevõtmisest loobumist. Selle stsenaariumi realiseerumise korral 

võib kehtivuse kaotada olemasolev valdkonda käsitlev regulatsioon, mis omakorda loob aluse 

loodusressursside liigkasutusele. 
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Tabel 9. Kriteerium: MÕJU ETTEVÕTLUSKESKKONNALE 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 1 1 2,14 

Hilinemine 0 0 1 1 1,43 

Erisused 0 0 0 1 0,71 

Tipptase 0 0 0 0 0,00 

* Suurimat positiivset mõju ettevõtluskeskkonnale omab stsenaarium „Null“, kus loobutakse 

tööstusheite direktiivist. Järgnevad „Hilinemine“ ja „Erisused“. 

** Halvimaks variandiks ettevõtjate seisukohast vaadatuna on stsenaarium „Tipptase“, kus direktiiv 

võetakse üle ennaktempos ja lisades kohalikke täiendavaid piiranguid ning kohustusi. Selle variandi 

korral rakenduvad suurimad piirangud tööstusettevõtetele. 

Tabel 10. Kriteerium: MÕJU HALDUSKOORMUSELE ETTEVÕTETES 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 1 1 1,29 

Hilinemine 0 0 1 1 0,86 

Erisused 0 0 0 1 0,43 

Tipptase 0 0 0 0 0,00 

* Parima tulemuse halduskoormuse mõjude hindamisel annab stsenaarium „Null“. Sellele järgnevad 

„Hilinemine“ ja „Erisused“. 

** Enim halduskoormuse suurenemist toob kaasa tööstusheite direktiivi ülevõtmine terviktekstina, 

kuna sellisel juhul suureneb piirangute ja aruandluse hulk kõige rohkem. 

Tabel 11. Kriteerium: MÕJU REGIONAALARENGULE 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 1 1 1,29 

Hilinemine 0 0 1 1 0,86 

Erisused 0 0 0 1 0,43 

Tipptase 0 0 0 0 0,00 

* Suurim positiivne mõju regionaalarengule on stsenaariumitel „Null“ ja „Hilinemine“. Selline 

tulemus on tingitud soodsa ettevõtluskeskkonna loomise vajadusest, mis on ühtlasi ka piirkondade 

arengumootoriks. 

Tabel 12. Kriteerium: MÕJU AMETIASUTUSTE TÖÖKORRALDUSELE 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 1 1 0,00 

Hilinemine 0 0 1 1 0,00 

Erisused 0 0 0 0 0,00 

Tipptase 0 0 1 0 0,00 

* Hinnates mõju ametiasutuste töökorraldusele said enim positiivseid tulemusi stsenaariumid 

„Null“ ja „Hilinemine“, kus uuest õigusaktist tulenevate ümberkorralduste hulk puudub. 

** Kriteeriumi vähese tähtsuse tõttu on hinnangu kaalutud tulemused ilma positiivse väärtuseta. 
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Tabel 13. Kriteerium: MÕJU RAHVUSVAHELISELE KOOSTÖÖLE 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 1 0 0,29 

Hilinemine 0 0 0 0 0,00 

Erisused 0 1 0 0 0,14 

Tipptase 1 1 1 0 0,43 

* Suurim positiivne mõju rahvusvahelisele koostööle on tööstusheite direktiivi täielikul ülevõtmisel 

– stsenaarium „Tipptase“. 

** Halvimaks variandiks tööstusheite seaduse kehtestamisest loobumine. Direktiivi piirangute 

mittejõustamise korral jätab Eesti Vabariik täitmata oma kohustused ja eirab sellega rahvusvahelisi 

kokkuleppeid kliima ning looduskaitse valdkonnas. 

Tabel 14. Kriteerium: MÕJU TÖÖTURULE 

  Null Hilinemine Erisused Tipptase Kaalutud tulemus 

Null 0 1 1 1 1,29 

Hilinemine 0 0 1 1 0,86 

Erisused 0 0 0 1 0,43 

Tipptase 0 0 0 0 0,00 

* Mõjude hinnangud muutustele tööjõuturule on sarnased muutustega ettevõtluskeskkonnas. Sellise 

trendi põhjustab nende valdkondade omavaheline seotus. 

** Parimad tulemused tööjõuturu mõjude hindamisel on stsenaariumitel „Null“ ja „Hilinemine“. 

Halvim tulemus on stsenaariumi „Tipptase“ realiseerumisel. 

Stsenaariumite skoorid 

Stsenaariumite skoorid kriteeriumite lõikes summeeriti viimases skooride tabelis, mille alusel oli 

võimalik määratleda nende paremusjärjestus (vt Tabel 15). 

Näiteks stsenaariumi „Null“ lõppskoor saadi kõigi tabelites 8-14 toodud võrdlusmaatriksite 

kaalutud tulemuste summana. 

Tabel 15. Skooride tabel 
  Mõju 

loodus-

kesk-

konnale 

Mõju 

ettevõt-

luskesk-

konnale 

Mõju 

haldus-

koormusele 

ettevõtetes 

Mõju 

regio-

naalaren-

gule 

Mõju 

ametiasutus

te töö-

korral-

dusele 

Mõju 

rahvus-

vahelisele 

koostööle 

Mõju töö-

turule 
SKOOR 

Null 0,86 2,14 1,29 1,29 0,00 0,29 1,29 7,14 

Hilinemine 0,00 1,43 0,86 0,86 0,00 0,00 0,86 4,00 

Erisused 1,71 0,71 0,43 0,43 0,00 0,14 0,43 3,86 

Tipptase 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 3,00 

 

Parima tulemi mitmekriteeriumi analüüsil saavutas stsenaarium „Null“, mis on teoreetiline 

võrdlusbaas teiste stsenaariumide jaoks. Sellele järgnesid stsenaariumid „Hilinemine“, mis ei 

arvesta Euroopa Komisjoni sanktsioone, ja „Erisused“. Nende kahe tegevuskava omavaheline 

erinevus oli vaid 1%-i arvestatuna täisosast, st tegemist on praktiliselt võrdsete valikutega. 

Halvimaks osutus stsenaarium „Tipptase“, mille osakaal täisosast oli vaid 17% (vt Joonis 3). 
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Joonis 3. Stsenaariumite skoorid. 

 

Edasise hinnangu täpsustamiseks ja tundlikkuse määratlemiseks kasutati ankeetküsitlust. Seejuures 

jäeti küsitluses täpsustamata erinevad stsenaariumid. 

5.2. ETTEVÕTJATE ANKEETKÜSITLUS 

Ettevõtete üldandmed, tegevusvaldkond ja käitis 

Üldine vastamisaktiivsus, mis on täidetud ja tagastatud vormide hulk võrrelduna läkitatud 

ankeetidega, oli 25% (vt Joonis 4). 

 
Joonis 4. Vastamisaktiivsus: uuringusse kaasatud ja osalenud ettevõtete arv. 

 

Tegevusvaldkonnad olid küsimustikus määratletud järgmiselt:  

 elektri ja soojuse tootmine (vastanute arv on 6); 

 kütuse ja koksi tootmine, rafineerimine ning tahkekütuse utmine (vastanute arv on 3); 

 metallide tootmine ja töötlemine (vastanute arv on 6); 

 mineraalsete materjalide töötlemine (vastanute arv on 0); 

 keemiatööstus (vastanute arv on 4); 

 jäätmekäitlus (vastanute arv on 7); 

 tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine (vastanute arv on 1); 
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 toiduainetööstus (vastanute arv on 1); 

 sea-, veise- ja linnukasvatus (vastanute arv on 32); 

 muud tegevusvaldkonnad (vastanute arv on 1). 

 

Suurim vastamisaktiivsus oli põllumajandusvaldkonna ettevõtetel, millele järgnesid keskmise 

aktiivsusega jäätmekäitluse, metallurgia ja energeetika ettevõtted. Teised ettevõtjad olid väiksema 

vastamisaktiivsusega. Mõned küsitlusele vastanud ettevõtted tegutsevad mitmes erinevas 

valdkonnas, seetõttu jagunevad hinnangud kõigi nende poolt märgitud valdkondade vahel (vt Joonis 

5). 

 
Joonis 5. Vastanud ettevõtete jagunemine tegevusvaldkonna järgi. 

 

Küsitlusankeedi täitnud ettevõtted jagati käitise paiknemise järgi nelja piirkonda (vt Joonis 6): 

 põhjapiirkond - käitised paiknevad Harju, Järva, Lääne-Viru või Rapla maakonnas; 

 lõunapiirkond - käitised paiknevad Jõgeva, Põlva, Tartu, Viljandi, Võru või Valga 

maakonnas; 

 idapiirkond - käitised paiknevad Ida-Viru maakonnas; 

 läänepiirkond - käitised paiknevad Saare, Pärnu, Lääne või Hiiu maakonnas. 
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Joonis 6. Küsitlusankeedi täitnud ettevõtete jagunemine nelja piirkonda: roheline on põhjapiirkond, 

sinine on lõunapiirkond, kollane on idapiirkond ja roosa on läänepiirkond. 

 

Ligikaudu poolte vastanud ettevõtete käitised paiknesid põhja ja kolmandiku lõunapiirkonnas. 

Põhja-Eesti ettevõtete näol on tegemist peamiselt segatööstusega, kuid Lõuna-Eesti ettevõtjad 

tegelevad põllumajandussaaduste tootmisega. Vaid 15% käitistest paiknes idapiirkonnas, mis 

hõlmas peamiselt monofunktsionaalse tööstusega Ida-Viru maakonda, ja 8% läänepiirkonnas, kus 

tegutsevad taaskord põllumajandusettevõtted (vt Joonis 7). 

 
Joonis 7. Vastanud ettevõtete jagunemine käitise paiknemise järgi. 

 

Küsitlusankeedi täitnud ettevõtted jagati eelmise majandusaasta (2011) käibe järgi nelja gruppi (vt 

Joonis 8): 

 mikrokäibega ettevõtted, mille eelmise majandusaasta käive oli väiksem kui 800 000 eurot; 

 väikese käibega ettevõtted, mille eelmise majandusaasta käive oli 800 001-3 000 000 eurot; 

 keskmise käibega ettevõtted, mille eelmise majandusaasta käive oli 3 000 001-12 000 000 

eurot; 

 suure käibega ettevõtted, mille eelmise majandusaasta käive oli võrdne või suurem kui 

12 000 000 eurot aastas. 
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Joonis 8. Vastanud ettevõtete jagunemine käibe järgi. 

 

Küsitlusankeedi täitnud ettevõtted jagati eelmise majandusaasta (2011) kasumi järgi viide gruppi (vt 

Joonis 9): 

 kahjumit teenivad ettevõtted, mille eelmise majandusaasta kasum oli väiksem kui 0 eurot; 

 mikrokasumit teenivad ettevõtted, mille eelmise majandusaasta kasum oli 1-100 000 eurot; 

 väikest kasumit teenivad ettevõtted, mille eelmise majandusaasta kasum oli 100 001-

350 000 eurot; 

 keskmist kasumit teenivad ettevõtted, mille eelmise majandusaasta kasum oli 350 001-

2 000 000 eurot; 

 suurt kasumit teenivad ettevõtted, mille eelmise majandusaasta kasum oli suurem kui 

2 000 001 eurot. 

 

 
Joonis 9. Vastanud ettevõtete jagunemine kasumi järgi. 

 

Küsitlusankeedi täitnud ettevõtted jagati töötajate arvu järgi nelja gruppi (vt Joonis 10): 

 mikroettevõtted, kus on hõivatud 0-9 töötajat; 

 väikeettevõtted, kus on hõivatud 10-49 töötajat; 

 keskmise suurusega ettevõtted, kus on hõivatud 50-249 töötajat; 

 suurettevõtted, kus on hõivatud enam kui 250 töötajat. 

 

 
Joonis 10. Vastanud ettevõtete jagunemine töötajate arvu järgi. 
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Keskmine küsitlusele vastanud ettevõte tegutseb sea-, veise- või linnukasvatuse valdkonnas. 

Ettevõtte käitised paiknevad Harju, Järva, Lääne-Viru või Rapla maakonnas. Üldiselt on tegemist 

edukate ettevõtetega, mille käive ületab 3 000 000 eurot aastas ja eelmise majandusaasta kasum on 

suurem kui 351 000 eurot. Sellises ettevõttes on hõivatud keskmiselt 10-49 töötajat. 

Ettevõtete majandusnäitajad 

Tööstusheite direktiivi ülevõtmine Eesti Vabariigi õigusesse seab heidete osas suuremad piirangut 

emiteerijatele ja seetõttu suureneb ettevõtetel vajadus teha investeeringuid tehnoloogia 

parendamisse. Investeeringuvajadust ja selle hulka kajastab otseselt toodete ja teenuste omahinna 

muutus. 

Küsitlusele vastanud ettevõtted hindasid tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna suurenemist keskmiselt kuni 8% võrra (vt Joonis 11). 

 
Joonis 11. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna muutumisele. Omahinna muutuse prognoos on kajastatud protsentides 

võrrelduna käesoleva hetkega. 

 

Koos omahinna muutumisega suureneb reeglina ka toodete või teenuste müügihind, mis omakorda 

vähendab nende atraktiivsust võrrelduna konkurentide toodanguga. Hinnatundlikud kliendid teevad 

müügihinna suurenemisel ostuotsuse teiste samaväärsete või asendustoodete kasuks, mis pikemas 

perspektiivis vähendab müügitulu. 

Küsitlusele vastanud ettevõtete hinnangul väheneb tööstusheite seaduse rakendumisel müügitulu 

keskmiselt 9% (vt Joonis 12). 

 
Joonis 12. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu 

muutumisele. Müügitulu muutuse prognoos on kajastatud protsentides võrrelduna käesoleva 

hetkega. 
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Tehnoloogia parendamiseks tehtavad investeeringud ja müügitulu vähenemine avalduvad ettevõtete 

kasumlikkuse vähenemisena. Üllatavalt on mõlemad muutused samaväärse suurusega ja avaldavad 

nö kahekordset mõju ettevõtetele. 

Küsitlusele vastanud ettevõtted hindasid tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse 

vähenemist keskmiselt kuni 21% võrra (vt Joonis 13). 

 
Joonis 13. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse 

muutumisele. Kasumlikkuse muutuse prognoos on kajastatud protsentides võrrelduna käesoleva 

hetkega. 

 

Tööstusheite seadusel on suurim mõju omahinna suurenemisele metallide tootmise ja töötlemise 

valdkonnas. Selle põhjustab ühest küljest vajadus investeerida tehnoloogia täiustamisse ja teisalt 

energia kallinemine, mida osaliselt põhjustab sama õigusakt. Positiivne muutus omahinna 

vähenemise suunas toimub seevastu jäätmekäitluse valdkonnas (vt Joonis 14). 

 
Joonis 14. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna muutumisele, tegevusvaldkondade järgi 

 

Ettevõtjate hinnangul muutub äriüksuste müügitulu enim negatiivses suunas sea-, veise- ja 

linnukasvatuse valdkonnas, mida põhjustavad samaväärsed piirangud ja otsetoetuste suhteliselt 

väike hulk võrrelduna teiste Euroopa Liidu tootjatega. 

Märgatav positiivne trend, st müügitulu suurenemine, on metallide tootmise ja töötlemise 

tööstusharus (vt Joonis 15). Keskkonnanõuete karmistumine Euroopa Liidus mõjutab kõigi 

liikmesriikide tootjaid, mille tootmisüksused ei vasta kehtestatavatele nõuetele. Eesti käitiste 

suhteliselt kõrgem keskkonnaohutuse tase võimaldab teha vähem toodete omahinda suurendavaid 

investeeringuid ja seeläbi saavutada konkurentsieelis, mis pikemas perspektiivis suurendab 

müügitulu. 
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Joonis 15. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkondade järgi. 

 

Suurim tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse vähenemine on elektri ja soojuse 

tootmise tööstusharus, mis võib langeda ligi neljandiku võrra (vt Joonis 16). 

 
Joonis 16. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkondade järgi. 

 

Suurim investeerimisvajadus tootmistehnoloogia parendamisse on Ida-Viru maakonna käitistel. 

Selle piirkonna põlevkivi töötlevad ettevõtted edestavad teiste piirkondade ettevõtjaid vähemalt 

kaks korda suurema toodete või teenuste omahinna suurenemisega (vt Joonis 17). 

 

 
Joonis 17. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna muutumisele. Ettevõtted on liigitatud käitise paiknemise järgi. 
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Sarnaselt omahinna suurenemisega on prognoositavalt suurim müügitulu vähenemine Ida-Virumaa 

ettevõtetel. Märgatav müügitulu langus on ka Lõuna- ja Lääne-Eesti ettevõtetel. Selline trend 

kajastab selgelt kavandatava tööstusheite seaduse suuremat mõju perifeersete piirkondade 

ettevõtetele. Negatiivne mõju on 8-14% suurem võrrelduna Tallinna ja selle lähialadega (vt Joonis 

18). 

 
Joonis 18. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud käitise paiknemise järgi. 

 

Ettevõtete kasumlikkuse vähenemine tööstusheite seaduse rakendumise tõttu on suurim Ida-

Virumaal ja Lõuna-Eestis (vt Joonis 19). Vähemalt kaks korda suurem kasumi langus on tingitud 

ennekõike piirkonna tööstuse monofunktsionaalsest suunitlusest: põlevkivitööstus või 

põllumajandus. 

 
Joonis 19. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud käitise paiknemise järgi. 

 

Väiksemat omahinna tõusu prognoosivad mikrokäibega ettevõtted. Suhteliselt suurema 

tootmismahu, käibe ja emissioonidega ettevõtted peavad kulutama enam investeeringutele, mis 

tulenevad keskkonnakaitseliste nõuete karmistumisest. Selle tulemusena suureneb ka omahind 

rohkem võrreldes väiksemate ettevõtetega (vt Joonis 20). 
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Joonis 20. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna muutumisele. Ettevõtted on liigitatud ettevõtte käibe järgi. 

 

Müügitulu muutus mõjutab enim suure ja väikese käibega ettevõtteid, mille jaoks on piisava 

müügimahu säilitamiseks vajalik konkurentsivõime säilitamine. Keskmise käibega ettevõtted, mis 

omavad reeglina piisavas koguses varusid ja on paindliku hinnakujundusega, hindavad seaduse 

mõju müügitulu kahanemisele teistega võrreldes väiksemaks (vt Joonis 21). 

 
Joonis 21. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud käibe suuruse järgi. 

 

Kasumlikkuse muutumine on võrdelises seoses ettevõtete käibe suurusega. Mikro- ja suure käibega 

ettevõtete kasumi muutuse vahe on enam kui kahekordne, mis viitab põlevkivi töötlevate 

suurettevõtete suhteliselt kehvematele väljavaadetele (vt Joonis 22). 

 
Joonis 22. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud käibe järgi. 

 

Tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud omahinna muutuste valguses eraldub kolm erineva 

kasumlikkusega ettevõtete gruppi. Kasumlike suurkäitiste omanikud peavad tegema teistest ligi 

kaks korda suuremaid investeeringuid, mis tuleneb seadmestiku keerukusest. Lisaks eelnevale on 

kahjumlikel või mikrokasumiga ettevõtetel suhteliselt suur investeerimise vajadus, mille tingib 

väiketootjatele kehtestatavate nõuete karmistumine (vt Joonis 23). 
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Joonis 23. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna muutumisele. Ettevõtted on liigitatud kasumi järgi. 

 

Uute nõuete rakendamine kahandab kõigi kasumlike ettevõtete müügitulu. Vaid kahjumlikud 

ettevõtjad näevad võimalusi müügitulu kasvatamiseks (vt Joonis 24). 

 
Joonis 24. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud kasumi järgi. 

 

Suurimat mõju avaldab keskkonnanõuete karmistumine keskmise ja suure töötajate arvuga 

ettevõtete omahinnale (vt Joonis 25). Peamiselt puudutab see põlevkivi töötlemise ja 

põllumajanduse valdkonna ettevõtteid. 

 

 
Joonis 25. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või 

teenuste omahinna muutumisele. Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. 

 

Teistest suuremat müügitulu langust prognoosivad mõne töötajaga mikroettevõtted, mille 

konkurentsivõime on ohustatud tööstusheite seadusest tulenevatest nõuetest (vt Joonis 26). 
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Joonis 26. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. 

 

Suurimat kasumlikkuse langust näevad ette keskmise ja suure töötajate arvuga ettevõtted, mis on 

peamiselt põlevkivitööstused (vt Joonis 27). 

 
Joonis 27. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. 

 

Ettevõtete konkurentsivõime muutus 

Küsimustikule vastanud ettevõtted hindasid tööstusheite direktiivi Eesti õigusruumi ülevõtmise 

järgselt konkurentsivõime muutumist peamiselt kahetiselt (vt Tabel 16). Ligikaudu pooled 

ettevõtjad prognoosivad praeguse olukorra püsimist Eesti kohalikul turul ja mujal maailmas, mis 

viitab heale konkurentsipositsioonile. Teine pool vastustest jaguneb suhtes 1/6 positiivse ja 

negatiivse muutuse vahel, mis väljendab pessimistlikku hoiakut ettevõtjate hulgas. 

Suurimat positiivset mõju konkurentsivõime kasvamise näol on oodata elektri ja soojuse tootmise 

ning jäätmekäitluse valdkondades, kus seda prognoosivad keskmiselt 30-35% vastanutest.  

Konkurentsivõime muutumist negatiivses suunas nägid ette kõige enam kütuse ja koksi tootmise, 

rafineerimine ning tahkekütuse utmise, metallide tootmise ja töötlemise ning keemiatööstuse 

ettevõtted. Sellise hinnangu andsid enam kui pooled küsitlusele vastanud ettevõtjad. 

Ettevõtluskeskkonna muutuste mitteilmnemist ja konkurentsipositsiooni säilimist, mis omab 

keskkonnaseisundi parendamise valguses positiivset suunda, prognoosisid toiduainetööstuse, 

tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimise valdkonna ettevõtted. 

Käitiste paiknemise järgi liigitades oli suurim hulk konkurentsivõimele negatiivse hinnangu andnud 

ettevõtteid Lääne- ja Lõuna-Eestist, kus paiknevad peaasjalikult põllumajandusega tegelevad 

ettevõtted. Ida-Virumaa ettevõtted hindasid suurimaks ohuks konkurentsipositsiooni halvenemist 

väljaspool Eestit ja Euroopa Liitu, mis viitab põlevkivi töötlemise ettevõtete väljavaadete 

halvenemisele direktiivi ülevõtvates riikides võrrelduna teiste piirkondadega. Vaid Põhja-Eesti 
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piirkonnas hinnati tööstusheite seaduse kehtestamisega kaasnevate piirangute mõju ettevõtete 

konkurentsivõimele neutraalseks või isegi positiivseks. 

Enim mõjutatavaks grupiks on küsitlusele vastanute hinnangu keskmised ja suured ettevõtted 

liigitatuna käibe ning töötajate arvu järgi. Seejuures võivad olla ohustatud ka keskmisest 

efektiivsema töökorraldusega ettevõtted, kus väikese töötajate arvuga suudetakse tagada keskmisi 

või suuri käibeid. Sellistest ettevõtetest keskmiselt pooled prognoosisid konkurentsivõime 

alanemist. 

Kasumlikkuse järgi liigitades on vähim mõjutatud ettevõtete grupiks kahjumlikult töötavad 

ettevõtted, mis näevad tööstusheite seaduse kehtestamises uusi võimalusi või isegi põhjust tegevuse 

lõpetamiseks. Kõik teised kasumlikud ettevõtted hindavad konkurentsivõime muutust halvenemise 

suunas. 

Kokkuvõtvalt hindavad Eesti ettevõtjad oma konkurentsipositsiooni peale tööstusheite seaduse 

kehtestamist kergelt halvenevaks või püsivaks. Suuremaid kaotusi turuvõitluses nähakse väljaspool 

Euroopa Liitu, seejuures on suurimateks kaotajateks monofunktsionaalsetel perifeersetel aladel 

tegutsevad ettevõtjad. 
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Tabel 16. Hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud ettevõtete konkurentsivõime 

muutumisele 

Hinnangute jaotumine 

kriteeriumite järgi 

Hinnangud konkurentsivõime muutumisele Eestis, Euroopa Liidus 

ja maailmas 

KOKKU 

 
 

TEGEVUSVALDKONNA 

JÄRGI 
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KÄITISE PAIKNEMISE 

JÄRGI 

 

 
KÄIBE JÄRGI 

 

 
KASUMI JÄRGI 
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TÖÖTAJATE ARVU 

JÄRGI 

 

 
 

Ettevõtete investeeringuvajadus 

Küsitluse käigus on võetud arvesse kõik need investeeringud, mis on hädavajalikud tööstusheite 

seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Arvestamata on jäetud ettevõtte uute toodete või teenuste 

arendamisega seotud tegevused. Lisaks sellele pole arvestatud rahapaigutusi, mis seonduvad 

otseselt tootmismahtude suurendamisega. Tulenevalt Eesti raamatupidamise ja juhtimise tavadest ei 

arvestata reeglina arenduskulude hulka tööjõukulusid, mis tekivad siseprojektides. Seetõttu pole 

investeeringukuludena arvestatud ettevõtte tööjõukulusid, mis on vajalikud tööstusheite seaduse 

nõuete tuvastamiseks, vajalike tehnoloogiate väljatöötamiseks ja nende rakendamiseks – selle kohta 

on loodud eraldi küsimuste grupp. 

Uuritavate investeeringute aeg on jagatud kahte võrdse pikkusega perioodi: 

 tööstusheite direktiivi kehtestamisele eelnenud periood, 2007-2010 (neli aastat); 

 tööstusheite direktiivi kehtestamise järgne periood, 2011-2014 (neli aastat). 

 

Hinnanguliselt on tehtud tööstusheite direktiivi kehtestamisele eelnenud perioodil investeeringuid 

1,7 mln eurot iga küsitlusele vastanud ettevõtte kohta (vt Joonis 28). Tööstusheite seadusega 

kaasnevate nõuete täitmiseks tehtavate investeeringute hulk on 3,2 mln eurot ettevõtja kohta. 

 

Joonis 28. Vastanud ettevõtete keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks tehtud investeeringud 

aastatel 2007-2010 ja kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014. Keskmine investeeritav 

summa ühe ettevõtte kohta. 

 

Enim investeeringuid aastatel 2011-2014 on küsitlusele vastanud ettevõtjate hinnangul tarvis teha 

kütuse ja koksi tootmise, rafineerimise ning tahkekütuse utmise valdkonnas (vt Joonis 29). Samas 
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olid põlevkivi käitlemise ja keemiatööstuse ettevõtted suurima investeerijad ka perioodil 2007-

2010. 

 
Joonis 29. Vastanud ettevõtete keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks tehtud investeeringud 

aastatel 2007-2010 ja kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014. Ettevõtted on liigitatud 

tegevusvaldkonna järgi. 

 

Piirkondade lõikes on suurimad kavandatavad investeeringud Ida-Virumaal, kus nende keskmine 

maht ületab kuni seitsmekordselt teisi piirkondasid. Sellise suure tööstusheite seaduse kehtestamise 

järgse investeeringuvajaduse prognoosi üheks põhjuseks on põlevkivi töötlemisega tegelevate 

käitiste koondumine Kirde-Eestisse (vt Joonis 30). 
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Joonis 30. Vastanud ettevõtete keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks tehtud investeeringud 

aastatel 2007-2010 ja kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014. Ettevõtted on liigitatud 

käitise paiknemise järgi. 

 

Enim investeerivad suure käibega ettevõtted, kus keskmine investeeritav summa on ca 10 mln eurot 

ühe ettevõtte kohta (vt Joonis 31). Keskmise käibega ettevõtted investeerivad tööstusheite seaduse 

nõuete täitmiseks keskmisel 2 mln eurot ühe ettevõtte kohta, mis on vähem kui möödunud 

vaatlusperioodil. Sarnaselt suure käibega ettevõtetele, mille investeeringumaht ületab ligi 

kolmekordselt eelmist perioodi, peavad ligi kahekordse keskkonnainvesteeringute kasvuga 

lähitulevikus arvestama ka mikrokäibega ettevõtjad. 

 
Joonis 31. Vastanud ettevõtete keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks tehtud investeeringud 

aastatel 2007-2010 ja kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014. Ettevõtted on liigitatud 

eelmise majandusaasta käibe suuruse järgi. 

 

Suurimaid investeeringuid peavad küsitlusele vastanute hinnangul tegema suure kasumlikkusega 

ettevõtjad, mille keskmine rahapaigutuse summa on ca 12 mln eurot ühe ettevõtte kohta (vt Joonis 

32). Üllatavalt on prognoositava investeeringu suuruse järgi teisel positsioonil kahjumlikult 

töötavad äriüksused, mille keskmine tehnoloogia parendamise maksumus on ligikaudu ca 3 mln 

eurot ühe ettevõtte kohta. 
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Joonis 32. Vastanud ettevõtete keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks tehtud investeeringud 

aastatel 2007-2010 ja kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014. Ettevõtted on liigitatud 

eelmise majandusaasta kasumi suuruse järgi. 

 

Suurimad investeeringud tööstusheite seaduse nõuete täitmiseks ootavad ees suure töötajate arvu ja 

suure käibega ettevõtteid, milleks on Ida-Virumaa põlevkivi töötlejad (vt Joonis 33). 

 
Joonis 33. Vastanud ettevõtete keskkonnakaitseliste nõuete täitmiseks tehtud investeeringud 

aastatel 2007-2010 ja kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014. Ettevõtted on liigitatud 

töötajate arvu järgi. 

 

Reeglina on kõigi tegevusvaldkondade ettevõtjad valmis tegema investeeringuid tööstusheite 

seaduse nõuete täitmiseks. Vaid ca 80% põllumajandusvaldkonna tootjatest hindavad oma 

valmisolekut mitterahuldavaks (vt Joonis 34). Seejuures on sea-, veise- ja linnukasvatajate hulgas 

väga suur teadmatus kavandavatest nõuetest, kuna ca 80% (16) vastanutest ei osanud küsimusele 

täpset vastust anda. 
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Joonis 34. Ettevõtete valmisolek teha investeeringuid selleks, et täita tööstusheite seadusest 

tulenevad nõudeid. Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkonna järgi. N-tähega on märgitud 

küsimusele vastanute arv. 

 

Sarnaselt valmidusega teha rahapaigutusi tehnoloogia parendamiseks hindavad 

põllumajandustootjad madalaks ettevõtete jätkusuutlikkust karmistuvate keskkonnanõuete 

tingimustes (vt Joonis 35). 

 
Joonis 35. Vastus küsimusele: kas tööstusheite seaduse nõuete täitmine võib olla teie ettevõttele üle 

jõu käiv ja seetõttu lõpetatakse tegevus? Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkonna järgi. N-tähega 

on märgitud küsimusele vastanute arv. 

 

Pessimistlikuma hinnangu investeerimisvõimekusele  on andnud Lääne- ja Lõuna-Eesti ettevõtjad, 

kus vastavalt ca 100% ja 70% ettevõtetest pole valmis vajalikke investeeringuid tegema (vt Joonis 

36). Lääne-Eesti vastanuid oli ainult 2, seega on siin valim täpsete järelduste tegemiseks liiga väike, 

kuid Lõuna–Eesti kohta vastas 10 ettevõtet. Põhja-Eesti ettevõtjate valmisolek tehnoloogia 

parendamiseks on kõrgem ja ainult 40% vastanutest ei saaks sellega hakkama. Enim on arvestanud 

tulevaste rahapaigutuste vajadusega Ida-Virumaa ettevõtjad. 
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Joonis 36. Ettevõtete valmisolek teha investeeringuid selleks, et täita tööstusheite seadusest 

tulenevad nõudeid. Ettevõtted on liigitatud käitise paiknemise järgi. N-tähega on märgitud 

küsimusele vastanute arv. 

 

Samuti on ettevõtete tegevuse lõpetamise risk tööstusheite direktiivi rakendamise mõjul suurem 

Lõuna- ja Lääne-Eestis (vt Joonis 37). Tegevuse lõpetamise tõenäosus on siiski pisut madalam 

võrreldes investeerimisraskustega. Tegevuse lõpetamise riski pole mainitud Ida-Virumaa ettevõtete 

hulgas.  

 

Joonis 37. Vastus küsimusele: kas tööstusheite seaduse nõuete täitmine võib olla teie ettevõttele üle 

jõu käiv ja seetõttu lõpetatakse tegevus? Ettevõtted on liigitatud käitise paiknemise järgi. N-tähega 

on märgitud küsimusele vastanute arv. 

 

Käibe järgi liigitades on vähem valmis investeerima kuni keskmise rahavoogude hulgaga ettevõtted. 

Suure käibega ettevõtted hindavad oma investeerimise valmisolekut kõrgelt, kuna tunnevad endid 

rohkem ohustatuna karmistuvate keskkonnanõuete tõttu (vt Joonis 38 ja Joonis 39). 

 
Joonis 38. Ettevõtete valmisolek teha investeeringuid selleks, et täita tööstusheite seadusest 

tulenevad nõudeid. Ettevõtted on liigitatud eelmise majandusaasta käibe suuruse järgi. N-tähega on 

märgitud küsimusele vastanute arv. 
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Joonis 39. Vastus küsimusele: kas tööstusheite seaduse nõuete täitmine võib olla teie ettevõttele üle 

jõu käiv ja seetõttu lõpetatakse tegevus? Ettevõtted on liigitatud eelmise majandusaasta käibe 

suuruse järgi. N-tähega on märgitud küsimusele vastanute arv. 

 

Selgelt eristuvad teistest mikro- kuni keskmise kasumiga ettevõtted, mis on teadlikud 

investeerimise vajadusest, kuid hindavad kõrgeks üle jõu käivatest rahapaigutustest tingitud 

tegevuse lõpetamise ohtu. Kahjumlikud ja suure kasumiga ettevõtted seevastu on valmis tegema 

investeeringuid ning suhtuvad optimistlikult ettevõtete jätkusuutlikkusse (vt Joonis 40 ja Joonis 41). 

 
Joonis 40. Ettevõtete valmisolek teha investeeringuid selleks, et täita tööstusheite seadusest 

tulenevad nõudeid. Ettevõtted on liigitatud eelmise majandusaasta kasumi suuruse järgi. N-tähega 

on märgitud küsimusele vastanute arv. 

 

 
Joonis 41. Vastus küsimusele: kas tööstusheite seaduse nõuete täitmine võib olla teie ettevõttele üle 

jõu käiv ja seetõttu lõpetatakse tegevus? Ettevõtted on liigitatud eelmise majandusaasta kasumi 

suuruse järgi. N-tähega on märgitud küsimusele vastanute arv. 

 

Suurettevõtted tunnetavad selgelt vajadust investeerida tehnoloogia parendamisse. Selgelt paistab 

silma samade ettevõtete kõrge kompetentsuse tase ehk kavandatavate keskkonnanõuete tundmine, 

mistõttu hinnatakse üle jõu käivate investeeringute ohtu madalaks (vt Joonis 42 ja Joonis 43). 
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Joonis 42. Ettevõtete valmisolek teha investeeringuid selleks, et täita tööstusheite seadusest 

tulenevad nõudeid. Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. N-tähega on märgitud küsimusele 

vastanute arv. 

 

 
Joonis 43. Vastus küsimusele: kas tööstusheite seaduse nõuete täitmine võib olla teie ettevõttele üle 

jõu käiv ja seetõttu lõpetatakse tegevus? Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. N-tähega on 

märgitud küsimusele vastanute arv. 

 

Ettevõtete halduskoormuse muutus 

Tööstusheite direktiivi ülevõtmisega Eesti keskkonnaõigusesse kaasneb lisaks 

investeeringuvajadusega suurenev töökoormus, mida põhjustab uute nõuete väljaselgitamine, 

võimaluste leidmine tehnoloogia parendamiseks ja parendusprotsesside elluviimine. Lisaks sellele 

suureneb hinnanguliselt keskkonnainfo kogumisega ja järelevalveasutustele edastamisega seotud 

töökoormus. Selliselt moodustub eespool nimetatud õigusakti kehtestamisega kaasnevate 

investeeringute kolmas komponent – tööjõukulu. 

Küsitluses liigitati tööjõukulu kahte erinevasse osasse, mis on: 

 tööaeg, mis kulub tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks; 

 tööaeg, mis kulub tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidiseks täitmiseks. 

 

Lisaks sellele selgitati välja võrdlustase ehk tööaeg, mis praegu kulub keskkonnakompleksloa 

teenindamiseks – status quo. 

Küsitlusele vastanud ettevõtjate hinnangul kulub tööstusheite seaduse nõuete rakendamiseks 

keskmiselt 125 inimtööpäeva, mis on võrdub ühe töötaja kuue kuu täistööajaga (vt Joonis 44). 

Tööaeg, mis praegu kulub keskkonnakompleksloa teenindamiseks, on 204 päeva (vt Joonis 45). 

Küsitlusele vastanud ettevõtjate hinnangul kulub tööstusheite seadusest tulenevate nõuete 

edaspidiseks täitmiseks 243 tööpäeva. Seega suureneb keskkonnanõuete täitmiseks kuluv jätkuv 

töökoormus 39 päeva, mis võrreldes eelmise perioodiga (2007-2010) annab ca 19%-lise 

juurdekasvu. 
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Suurenev töökoormus kaetakse tööstusettevõtetes enamasti uute töötajate palkamisega, 

põllumajandussaaduste tootjad seevastu loobuvad lisapersonali hankimisest. 

 
Joonis 44. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamisega. 

 

 
Joonis 45. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud keskkonnakompleksloa 

teenindamise ja tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidise täitmisega. 

 

Töötleva tööstuse ettevõtete eelmise aasta keskmine kulu ühe töötaja kohta oli 7,22 eurot tunnis (vt 

Joonis 46). Keskmiseks tööjõukuluks ühe kaheksatunnise inimtööpäeva kohta on seega 

8*7,22=57,76 eurot. Sellisel juhul kulub tööstusheite seaduse nõuete rakendamisele igal mõjustatud 

ettevõttel ligikaudu 7 220 eurot. Tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidisel täitmisel 

suureneb iga-aastane palgakulu 2 250 euro võrra ulatudes 14 040 euroni. 
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Joonis 46. Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu tunnis 2011. aastal. 

Allikas: Statistikaamet, www.stat.ee 

 

Suurim tööjõukulude suurenemine küsitlusele vastanud ettevõtete hinnangul on kütuse ja koksi 

tootmise, rafineerimise ning tahkekütuse utmise valdkonna ettevõtetel, mille töötajate koormus 

tööstusheite seaduse nõuete rakendamisel on minimaalselt ca 1,5 korda ja keskkonnakompleksloa 

edasisel haldamisel ca 2 korda suurem võrrelduna teiste ettevõtetega (elektri ja soojuse tootmine, 

keemiatööstus jne). Lisaks eelnevale näevad väga suurt lisatöö hulka veel keemiatööstuse, elektri ja 

soojuse tootmise ning jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtjad (vt Joonis 47 ja Joonis 48). 

 
Joonis 47. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamisega. Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkonna järgi. 
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Joonis 48. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud keskkonnakompleksloa 

teenindamise ja tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidise täitmisega. Ettevõtted on 

liigitatud tegevusvaldkonna järgi. 

 

Tulenevalt ettevõtete spetsiifilisest tegevusvaldkonnast eristub selgelt teistest küsitlusele vastanud 

piirkondadest Ida-Virumaa, kus ainuüksi käitiste uutele keskkonnanõuetele vastavusse viimiseks 

kulub keskmiselt 639 tööpäeva iga vastanud tööstusettevõtte kohta. Lisaks sellele suureneb ühe 

tootmisettevõtte keskkonnanõuete jätkuvaks täitmiseks kuluv tööaeg ca 24% kuni 1 343 

inimtööpäevani majandusaasta vältel. 

Suurimaid investeeringud tööjõukulude näol peavad tegema Ida-Virumaa ettevõtted. Selle piikonna 

käitiste omanikud peavad hinnanguliselt kulutama ligikaudu kuus korda enam aega tööstusheite 

seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks ja kümme korda rohkem aega keskkonnakompleksloa 

haldamisele kui teiste piirkondade ettevõtjad (vt Joonis 49 ja Joonis 50). 
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Joonis 49. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamisega. Ettevõtted on liigitatud käitise paiknemise järgi. 

 

 
Joonis 50. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud keskkonnakompleksloa 

teenindamise ja tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidise täitmisega. Ettevõtted on 

liigitatud käitise paiknemise järgi. 

 

Vastanud ettevõtete hinnangul on suurim tööjõukulude kasv suure käibe ja kasumlikkusega 

ettevõtetel, mille tootmismahud on suuremad. See ettevõtete grupp eristub teistest ligikaudu neli 

korda suurema tööajakuluga, mis kulub keskkonnanõuete täitmiseks. Sellise muutuse peamiseks 

põhjuseks on tootmisprotsesside hulk ja keerukus, mistõttu on igasuguste muutuste elluviimine ning 

hilisem haldamine komplitseeritud ja töömahukas (vt Joonis 51, Joonis 52, Joonis 53 ja Joonis 54). 
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Joonis 51. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamisega. Ettevõtted on liigitatud eelmise majandusaasta käibe suuruse järgi. 

 

 
Joonis 52. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud keskkonnakompleksloa 

teenindamise ja tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidise täitmisega. Ettevõtted on 

liigitatud eelmise majandusaasta käibe suuruse järgi. 

 

 
Joonis 53. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamisega. Ettevõtted on liigitatud eelmise majandusaasta kasumi suuruse järgi. 
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Joonis 54. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud keskkonnakompleksloa 

teenindamise ja tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidise täitmisega. Ettevõtted on 

liigitatud eelmise majandusaasta kasumi suuruse järgi. 

 

Selgelt eristub teistest ettevõtjatest mikro- ja väikeettevõtete grupp, mille tööjõukulud tööstusheite 

seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks ja keskkonnakompleksloa hilisemaks haldamiseks 

jäävad 35 päeva piiresse. Keskmistes ja suurtes ettevõtetes keskkonnanõuete täitmiseks kulutatav 

tööpäevade hulk kasvab eksponentsiaalselt ulatudes 518-ni uue õigusakti nõuete rakendamise ja ligi 

1 300 päevani hilisema täitmise etappides (vt Joonis 55 ja Joonis 56). 

 
Joonis 55. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete rakendamisega. Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. 

 



© Cleantech Estonia     2012.06.15 Tööstusheite direktiivi mõjude analüüs  57 

 
Joonis 56. Vastanud ettevõtete hinnang ajakulule, mis on seotud keskkonnakompleksloa 

teenindamise ja tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidise täitmisega. Ettevõtted on 

liigitatud töötajate arvu järgi. 

 

Ettevõtete töökeskkonna muutus 

Küsitlusele vastanud tööstusettevõtted hindasid tööstusheite seadusest tulenevate töötajate arvu 

muutumist vähetähtsaks (vt Joonis 57). Kaks kolmandikku vastanutest prognoosis töötajate arvu 

jäämist samale tasemele. Ligikaudu veerand vastanud ettevõtjatest nägi ette töölepingute arvu 

suurenemist ja 11% vähenemist. 

 
Joonis 57. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seadusest tulenevale töötajate arvu 

muutumisele. 

 

Töötajate arvu vähenemist nägid ette vaid elektri ja soojuse tootmise ning sea-, veise- ja 

linnukasvatusega tegelevad ettevõtted (vt Joonis 58). Kõrge teadmatus mõjudest oli 

põllumajandussaaduste tootjatel, kus 12 ettevõtjat jättis küsimusele vastamata prognoosi puutumise 

tõttu. 
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Joonis 58. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seadusest tulenevale töötajate arvu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkonna järgi. N-tähega on märgitud küsimusele 

vastanute arv. 

 

Töötajate arvu muutusi prognoosisid muutumatu või suurenevana vaid suurettevõtted. Keskmised, 

väikesed või mikroettevõtted pidasid võimalikuks kõiki stsenaariume (vt Joonis 59). 

 
Joonis 59. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seadusest tulenevale töötajate arvu 

muutumisele. Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi. N-tähega on märgitud küsimusele 

vastanute arv. 

 

Töökeskkonna osas arvas 74% ettevõtjaist, et mingit paranemist uue õigusakti kehtestamine endaga 

kaasa ei too (vt Joonis 60). 
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Joonis 60. Vastanud ettevõtete hinnang tööstusheite seadusest tulenevale töökeskkonna 

parenemisele. 

 

Lisaküsimused. Eritingimuste taotlemine 

Tööstusheite direktiivi ülevõtmisel Eesti keskkonnaõigusesse soovivad eritingimusi taotleda 67% 

ettevõtjatest (vt Joonis 61). 

 
Joonis 61. Vastus küsimusele: kas teie ettevõte kavatseb taotleda eritingimuste rakendamist 

tööstusheite seaduse mõttes? 

 

Küsitlusele vastanud ettevõtetest kõik peale metallide tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtete 

kavatsevad teha ettepanekuid erisuste rakendamiseks. Eritingimuste taotlused puudutavad järgmisi 

teemasid: 

 kirjeldada ja taotleda põlevkiviõli tootmise eritingimused võrreldes konventsionaalse nafta 

pumpamise ning rafineerimise tegevusega. Põlevkiviõli tootmine on energia- ja 

töömahukam, mistõttu on sellega tegelevad ettevõtted kergemini mõjutatavad. Vastanud 

ettevõtetel on kavatsus algatada siseriikliku põlevkiviõli tootmise PVT väljatöötamine. 

Protsessi käigus on võimalik tõestada valdkonna iseärasusi, ennekõike eristumist 

naftatöötlemisest. Selliselt paraneb keskkonna kvaliteet ilma Eesti ettevõtete 

jätkusuutlikkust ohustamata; 

 eritingimused kateldele, mis töötavad vähem kui 17 500 tundi ajavahemikus 01.01.2016 - 

31.12.2023; 
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 vähendada erisusi, mis tulenevad lüpsikarja suurusest. Käesoleval hetkel on oluliselt enam 

piiranguid ja keskkonnatasusid farmidel, kus peetakse enam kui 300 lüpsilehma. Seevastu 

paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides peaaegu puuduvad lüpsikarjadel Eestiga 

võrreldavad piirangud. 

 

Taotletavate tingimuste kirjeldused esitasid kütuse ja koksi tootmise, rafineerimise ning tahkekütuse 

utmise ettevõtted, elektri ja soojuse tootmise ettevõtted ning sea-, veise- ja linnukasvatuse 

ettevõtted. Teised küsitlusele vastanud ettevõtjad jätsid täpsustamata oma kavatsused eritingimuste 

taotlemise kohta (vt Joonis 62). 

 
Joonis 62. Vastus küsimusele: kas teie ettevõte kavatseb taotleda eritingimuste rakendamist 

tööstusheite seaduse mõttes? Ettevõtted on liigitatud tegevusvaldkonna järgi. N-tähega on märgitud 

küsimusele vastanute arv. 

5.3. TULEMUSTE SÜNTEES 

Mitmekriteeriumi analüüs 

Käesolevas uurimistöös käsitletakse kolme keskkonnakomponenti: 

 looduskeskkond ehk elukeskkond; 

 majanduskeskkond ehk majandusruum; 

 sotsiaalkeskkond ehk inimeste heaolu. 

 

Tööstusheite direktiivi ja samanimelise seaduse mõttes on kavandatava tegevuse eesmärgiks 

looduskeskkonna seisundi parendamine läbi heidete vähendamise. Majanduskeskkonna ja 

sotsiaalkeskkonna mõjutused on omavahel tihedalt seotud, kuna inimeste heaolu on paljudel 

juhtudel sõltuvuses nende sissetulekutest. 

Eespool nimetatud neljast variandist ehk stsenaariumist kolm kajastavad muutusi, mis avalduvad 

loodus-, majandus- või sotsiaalkeskkonna seisundis (vt Joonis 63): 

 stsenaarium „Null“ ei avalda olulist halvendamise või parendamise mõju. Tegemist on 

teoreetilise võrdlusbaasiga teiste stsenaariumide jaoks; 

 stsenaarium „Hilinemine“ mõjub looduskeskkonna suhtes neutraalselt, kuna kehtivate 

keskkonnapiirangute tingimustes ei toimu muutusi. Positiivne mõju avaldub ajutiselt 

sotsiaalmajanduslikus mõttes, kuna selliselt saavutatakse viibeaja kestel väiksemate 

piirangute tingimustes Eesti ettevõtetele konkurentsivõime tõus; 
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 stsenaarium „Erisused“ mõjutab looduskeskkonna seisundi muutust paranemise suunas, kuid 

mõnevõrra aeglustatud tempos. Mõistlike ja põhjendatud eritingimuste rakendamine tagab 

jätkusuutliku keskkonnatingimuste parendamise koos Eesti ettevõtete püsiva 

konkurentsivõime säilimise või isegi tõusuga; 

 stsenaarium „Tipptase“ mõjutab enim loodus- ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda, kus 

saavutatakse ja ületatakse kõik Euroopa Liidu poolt seatud eesmärgid ennaktempos. Samas 

on sellel stsenaariumil suurim negatiivne sotsiaalmajanduslik mõju, mille korral väheneb 

Eesti spetsiifilise põlevkivitööstuse sektori konkurentsivõime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 63. Stsenaariumite paiknemine väärtustelgedel. 

 

Küsitluse tulemused 

Tööstusheite seaduse kehtestamine ilma erisuste rakendamiseta toob endaga kaasa olulise 

ettevõtluskeskkonna halvenemise, mis väljendub: 

 majandusnäitajate halvenemises; 

 töökoormuse suurenemises. 

 

Ettevõtete majandusnäitajate esmane muutus toimub toodete või teenuste omahinna kallinemisena 

(keskmine: 8%), mis kajastab otseselt investeeringute mahtu nende tasuvusperioodi vältel. Reeglina 

kasutatakse suuremate investeeringute tegemiseks võõrkapitali, mille makseperiood on 5-10 aastat, 

mistõttu on optimaalne arvestada vähemalt seitsmeaastase tasuvusajaga. Lisaks omahinna 

kallinemisele muutub konkurentsivõime vähenemisest tingitud müügitulu. Müügitulu langus 

(keskmine: 9%) on samas suurusjärgus omahinna kallinemisega. 
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Küsitluse käigus vastas investeeringute suuruse kohta 47 ettevõtjat 51-st. Nende andmete alusel oli 

võimalik arvutada hinnanguline koguinvesteeringu suurus ekstrapoleerides andmeid kõigile 

keskkonnakompleksloa omanikele. 

Küsitlusele jätsid vastamata mineraalsete materjalide töötlemise valdkonna ettevõtjad ning üks 

toiduainetööstusega tegelev ettevõte määratles investeeringuvajaduse ettevõtte teisel sea-, veise- ja 

linnukasvatuse tegevusalal. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt on Eesti 

keskkonnakompleksloa omanike investeeringute koguhulk ca 895 mln eurot (vt Võrrand 1 ja 

Joonis 64). 

Võrrand 1. Ettevõtete poolt tehtavate investeeringute lihtsustatud arvutuskäik 

 

                    

 

A - vastanud ettevõtete kavandatav investeerimisvajadus aastatel 2011-2014; 

B - investeeringute suuruse kohta vastanud ettevõtete arv; 

C - keskkonnakompleksluba omavate ettevõtete koguhulk. 

 

Joonis 64. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt mõjustatud ettevõtete poolt tehtavad 

investeeringud. 

 

Tehtavatele investeeringutele lisandub müügitulu vähenemine. Muutuse põhjustab asjaolu, et koos 

omahinna muutumisega võib suureneda ka toodete või teenuste müügihind, mis omakorda 

vähendab nende atraktiivsust võrrelduna konkurentide toodanguga. Hinnatundlikud kliendid teevad 

müügihinna suurenemisel ostuotsuse teiste samaväärse või asendustoodete kasuks, mis pikemas 

perspektiivis vähendab müügitulu. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt on Eesti 

keskkonnakompleksloa omanike müügitulu vähenemine ca 263 mln eurot igal aastal (vt Võrrand 2 

ja Joonis 65). Seitsmeaastase perioodi vältel on see ca 1,84 mld eurot (vt Võrrand 2). 

Teistest erinev suund on metallide tootmise ja töötlemise tööstusharus. Keskkonnanõuete 

karmistumine Euroopa Liidus mõjutab kõigi liikmesriikide tootjaid, mille tootmisüksused ei vasta 

8 

8 

30 

44 

45 

91 

219 

450 

0 100 200 300 400 500 

Jäätmekäitlus 

Metallide tootmine ja töötlemine 

Tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus 

ning nahaparkimine 

Elektri ja soojuse tootmine 

Muud tegevusvaldkonnad 

Keemiatööstus 

Sea-, veise- ja linnukasvatus 

Kütuse ja koksi tootmine, rafineerimine 

ning tahkekütuse utmine 

mln EUR 



© Cleantech Estonia     2012.06.15 Tööstusheite direktiivi mõjude analüüs  63 

kehtestatavatele nõuetele. Eesti käitiste suhteliselt kõrgem keskkonnaohutuse tase võimaldab teha 

vähem toodete omahinda suurendavaid investeeringuid ja seeläbi saavutada konkurentsieelis, mis 

pikemas perspektiivis suurendab müügitulu. 

Võrrand 2. Ettevõtete aastase müügitulu vähenemise lihtsustatud arvutuskäik 

 

                                            

                                        

 

A - vastanud ettevõtete käive möödunud majandusaastal (2011); 

B - müügitulu muutumise kohta vastanud ettevõtete arv; 

C - keskkonnakompleksluba omavate ettevõtete koguhulk; 

D - ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud müügitulu muutumisele. 

 

 

Joonis 65. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt mõjustatud ettevõtete aastase müügitulu 

vähenemine 

 

Investeeringukuludele lisandub töökoormuse suurenemine, mis koosneb kahest komponendist: 

 tööaeg, mis kulub tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks; 

 tööaeg, mis kulub tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidiseks täitmiseks. 

 

Mõistlik on arvestada, et esimesel aastal peale tööstusheite seaduse kehtestamist tegelevad 

ettevõtted peamiselt nõuete rakendamise ja järgnevatel aastatel nende täitmisega. Eespool nimetatud 

seitsme aasta pikkuse vaatlusperioodi jooksul on arvestatavateks kuludeks seega tööjõukulu 

tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks (125 tööpäeva), mis on 7 220 eurot, ja 

muutus (39 tööpäeva) tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidiseks täitmiseks 2 250 eurot. 

Ettevõtete kogukulu seitsmeaastase perioodi vältel on ca 2,4 mln eurot (vt Võrrand 3 ja Joonis 66). 
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Võrrand 3. Ettevõtete tööjõukulu suurenemise lihtsustatud arvutuskäik 

 

I Tööjõukulu tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks (viimases võrrandis X) 

 

                        

 

II Tööjõukulu suurenemine tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidiseks täitmiseks 

(viimases võrrandis Y) 

 

                            

 

III Tööjõukulu suurenemine seitsmeaastase perioodi vältel 

 

                    

 

A - töötleva tööstuse ettevõtete eelmise aasta (2011) keskmine kulu ühe töötaja kohta, mis oli 7,22 

EUR/h; 

B - tööajakulu muutumise kohta vastanud ettevõtete arv; 

C - keskkonnakompleksluba omavate ettevõtete koguhulk; 

D - ettevõtete hinnang keskkonnakompleksloa teenindamiseks kuluvate inimtööpäevade hulgale; 

E - ettevõtete hinnang keskkonnakompleksloa teenindamiseks ja tööstusheite seadusest tulenevate 

nõuete edaspidiseks täitmiseks kuluvate inimtööpäevade hulgale; 

F - ettevõtete hinnang tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks kuluvate 

inimtööpäevade hulgale. 
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Joonis 66. Ettevõtete tööjõukulu suurenemine tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt. 

 

Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt väheneb mõjustatud ettevõtete kasum iga-aastaselt ca 

124 mln euro võrra. Seitsmeaastase perioodi vältel on see ca 868 mln eurot (vt Võrrand 4 ja Joonis 

67). 

Võrrand 4. Ettevõtete aastase kasumi vähenemise lihtsustatud arvutuskäik 

 

                                            

                                       

 

A - vastanud ettevõtete kasum möödunud majandusaastal (2011); 

B - kasumi muutumise kohta vastanud ettevõtete arv; 

C - keskkonnakompleksluba omavate ettevõtete koguhulk; 

D - ettevõtete hinnang tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumi muutumisele. 
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Joonis 67. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt ettevõtete aastase kasumi vähenemine. 

 

Tööstusheite seaduse kehtestamine mõjutab tööstusettevõtteid selliselt, et seitsmeaastase perioodi 

vältel on majandusliku mõju suuruseks ca 2,74 mld eurot (vt Võrrand 5). Suurim mõju on 

põllumajandustootjatele ja põlevkivitöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele (vt Joonis 68). Teise 

suurema grupi moodustavad keemiatööstuse, elektri ja soojuse tootmise ning jäätmekäitluse 

ettevõtted. Teistes valdkondades on keskkonnanõuete karmistumisega seonduv kulu 

märkimisväärselt väiksem. 

Võrrand 5. Ettevõtetes avalduva summaarse majandusliku mõju arvutuskäik 

 

                               

 

A - ettevõtete poolt tehtavad investeeringud; 

B - ettevõtete aastane müügitulu vähenemine; 

C - ettevõtete tööjõukulu tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks; 

D - ettevõtete tööjõukulu suurenemine tööstusheite seadusest tulenevate nõuete edaspidiseks 

täitmiseks. 
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Joonis 68. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgne summaarne majanduslik mõju Eesti 

ettevõtetele. 
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Keskkonnakompleksluba omavate ettevõtete kulude hinnanguline ajaline jagunemine on toodud 

alljärgneval joonisel (vt Joonis 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 69. Tööstusheite seaduse kehtestamise järgselt ettevõtete poolt tehtavad kulutused. 

 

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta 6. aasta 7. aasta 
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895 mln EUR 
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Tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud 
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(9%) 
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868 mln EUR 

      (21%) 
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6. JÄRELDUSED 

6.1. KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 

2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksse vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) 

õigeaegse ning puudusteta ülevõtmisega Eesti Vabariigi keskkonnaõigusesse kaasnevad 

majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud. Töö teostamisel konsulteeriti Eesti tööstusettevõtjate ja 

Keskkonnaministeeriumiga. Uurimistöö peamisteks tulemusteks olid mitmekriteeriumi analüüsi ja 

küsitluse läbiviimine. 

Mitmekriteeriumi analüüsi tulemus näitas selgelt stsenaariumite „Null“ ja „Hilinemine“ neutraalset 

mõju keskkonnaseisundile ning viimase tegevuskava ajutist positiivset mõju sotsiaalmajanduslikule 

situatsioonile. Stsenaariumid „Erisused“ ja „Tipptase“ toovad endaga kaasa ümbritseva keskkonna 

parendamise koos ettevõtluskliima halvenemisega Eestis. 

Küsitluse käigus selgitati välja Tööstusheite seaduse mõju 205 Eesti ettevõttele. Küsimustikus 

paluti ettevõtetel edastada andmeid käitise, majandusnäitajate, investeeringuvajaduse, 

halduskoormuse muutuse ja töökeskkonna kohta. Vastanud 51 ettevõtte andmetest selgus 

alljärgnev: 

A. Ettevõtete majandusnäitajad: 

 tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud toodete või teenuste omahinna suurenemine on 

keskmiselt kuni 8%; 

 tööstusheite seaduse rakendumisel väheneb müügitulu keskmiselt 9%; 

 tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse vähenemine on keskmiselt kuni 

21%; 

 tööstusheite seadusel on suurim mõju omahinna suurenemisele metallide tootmise ja 

töötlemise valdkonnas (10%); 

 äriüksuste müügitulu muutub enim negatiivses suunas sea-, veise- ja linnukasvatuse 

valdkonnas (11%); 

 suurim tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse vähenemine on elektri ja 

soojuse tootmise tööstusharus (24%); 

 suurim investeerimisvajadus tootmistehnoloogia parendamisse on Ida-Viru maakonna 

käitistel (18%); 

 suurim müügitulu vähenemine on Ida-Virumaa ettevõtetel (17%); 

 tööstusheite seaduse rakendumisest tingitud kasumlikkuse vähenemine on suurim Ida-

Virumaal ja Lõuna-Eestis (32% ja 28%); 

 suurimat mõju toodete omahinnale avaldab keskkonnanõuete karmistumine keskmise ja 

suure töötajate arvuga ettevõtetes (13% ja 18%). 

 

B. Ettevõtete konkurentsivõime muutus: 

 Eesti ettevõtjad hindavad oma konkurentsipositsiooni peale tööstusheite seaduse 

kehtestamist kergelt halvenevaks. Suuremaid kaotusi turul nähakse väljaspool Euroopa 

Liitu, seejuures on suurimateks kaotajateks monofunktsionaalsetel perifeersetel aladel 

tegutsevad ettevõtjad; 

 ligikaudu pooled ettevõtjad prognoosivad praeguse konkurentsivõime püsimist Eesti 

kohalikul turul ja mujal maailmas, mis viitab heale konkurentsipositsioonile. Teine pool 

vastustest jaguneb suhtes 1/6 positiivse ja negatiivse muutuse vahel, mis väljendab pigem 

pessimistlikku hoiakut ettevõtjate hulgas; 
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 käitiste paiknemise järgi liigitades oli suurim hulk konkurentsivõimele negatiivse hinnangu 

andnud ettevõtteid Lääne- ja Lõuna-Eestist, kus paiknevad peaasjalikult põllumajandusega 

tegelevad ettevõtted. 

 

C. Ettevõtete investeeringuvajadus: 

 hinnanguliselt on tehtud tööstusheite direktiivi kehtestamisele eelnenud perioodil 

investeeringuid 1,7 mln eurot iga küsitlusele vastanud ettevõtte kohta. Tööstusheite 

seadusega kaasnevate nõuete täitmiseks tehtavate investeeringute hulk on 3,2 mln eurot 

ettevõtja kohta; 

 enim investeeringuid peale tööstusheite seaduse kehtestamist on küsitlusele vastanud 

ettevõtjate hinnangul tarvis teha kütuse ja koksi tootmise, rafineerimise ning tahkekütuse 

utmise (90 mln eurot), tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstuse ning nahaparkimise (10 mln 

eurot) ja keemiatööstuse (7,6 mln eurot) valdkondades; 

 piirkondade lõikes on suurimad kavandatavad investeeringud Ida-Virumaal (13,9 mln 

eurot), kus nende keskmine maht ületab kuni seitsmekordselt teisi piirkondasid; 

 reeglina on kõigi tegevusvaldkondade ettevõtjad valmis tegema investeeringuid tööstusheite 

seaduse nõuete täitmiseks. Vaid ca 80% põllumajandusvaldkonna tootjatest hindavad oma 

valmisolekut mitterahuldavaks. Seejuures on sea-, veise- ja linnukasvatajate hulgas väga 

suur teadmatus kavandavatest nõuetest, kuna ca 80% (n=16) vastanutest ei osanud 

küsimusele täpset vastust anda. 

 

D. Ettevõtete halduskoormuse muutus: 

 tööstusheite seaduse nõuete rakendamiseks kulub keskmiselt 125 inimtööpäeva ettevõtte 

kohta; 

 lisaks sellele hinnatakse keskkonnakompleksloa haldamisele kuluva töökoormuse 

suurenemist sellises mahus, kus käesoleva hetke 204 asemel peab üks töötaja olema 

hõivatud 243 tööpäeva (ca 19%-line tööaja juurdekasv); 

 suurim tööjõukulude suurenemine on kütuse ja koksi tootmise, rafineerimise ning 

tahkekütuse utmise valdkonna ettevõtetes, mille töötajate koormus tööstusheite seaduse 

nõuete rakendamisel on minimaalselt ca 1,5 korda ja keskkonnakompleksloa edasisel 

haldamisel ca 2 korda suurem võrrelduna teiste ettevõtetega (elektri ja soojuse tootmine, 

keemiatööstus jne); 

 suurimaid investeeringud tööjõukulude näol peavad tegema Ida-Virumaa ettevõtted. Selle 

piikonna käitised peavad kulutama tööstusheite seadusest tulenevate nõuete rakendamiseks 

tööjõule ligikaudu 6 korda enam ja keskkonnakompleksloa haldamisele 10 korda rohkem 

kui teiste piirkondade ettevõtjad. 

 

E. Ettevõtete töökeskkonna muutus: 

 töökeskkonna osas arvasid 74% ettevõtjaist, et mingit paranemist uue õigusakti 

kehtestamine endaga kaasa ei too. 

 

F. Lisaküsimused. Eritingimuste taotlemine: 

 tööstusheite direktiivi ülevõtmisel Eesti keskkonnaõigusesse soovivad eritingimusi taotleda 

67% ettevõtjatest. Eritingimuste taotlused puudutavad põlevkiviõli tootmise, energeetika ja 

põllumajanduse valdkondasid. 

 

Tööstusheite seaduse kehtestamine ilma erisuste rakendamiseta toob endaga kaasa olulise 

ettevõtluskeskkonna halvenemise, mis väljendub: 

 ettevõtete majandusnäitajate halvenemises; 

 töökoormuse suurenemises. 
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Tööstusheite seaduse kehtestamine mõjutab tööstusettevõtteid selliselt, et seitsmeaastase perioodi 

vältel on majandusliku mõju suuruseks ca 2,74 mld eurot. Suurim mõju on põllumajandustootjatele 

(668 mln eurot) ja põlevkivi töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele (653 mln eurot). Teise suurema 

grupi moodustavad keemiatööstuse (504 mln eurot), elektri ja soojuse tootmise (422 mln eurot) 

ning jäätmekäitluse (407 mln eurot) ettevõtted. Teistes valdkondades on keskkonnanõuete 

karmistumisega seonduv kulu märkimisväärselt väiksem. 

6.2. EDASINE TEGEVUSKAVA 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksse 

vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ülevõtmisel Eesti Vabariigi keskkonnaõigusesse on 

otsustajatel tarvis kaaluda erinevate stsenaariumite mõjusid. 

Stsenaarium „Null“ kajastab olukorda, kus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiv 

2010/75/EL tööstusheidete kohta tunnistatakse kehtetuks enne selle ülevõtmist Eesti õigusruumi. 

Hoolimata „Null“ stsenaariumi olulisest paremusest, pole selle edasine käsitlemine vajalik. 

Tegemist on vaid teoreetilise võrdlusbaasiga teiste stsenaariumide jaoks. 

Lähtudes Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse seisukohalt on parimaks 

stsenaariumiks „Hilinemine“, kus Eesti Vabariigi Riigikogu jätab õigeaegselt kehtestamata 

Tööstusheite seaduse. Selle tulemusena jääb ülevõtmata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu 

direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta, mis pole rahvusvaheliste kokkulepete täitmisel kohane 

ja võib endaga kaasa tuua sanktsioonid. 

Võttes arvesse tasakaalustatud keskkonna- ja majandusmõjusid on parimaks stsenaariumiks 

„Erisused“, kus Eesti Vabariigi Valitsus taotleb Euroopa Komisjonilt eritingimusi tulenevalt 

tööstuse piirkondlikust eripärast. Enne selle stsenaariumi rakendamist on väga oluline selgitada 

välja kaasnevad mõjud kohalikule loodus- ja ettevõtluskeskkonnale. Võrrelduna stsenaariumiga 

„Tipptase“ on erisuste rakendamisel võimalik saavutada kodumaiste ettevõtete suurem 

konkurentsiedu või vähemalt võrdne kohtlemine siseriiklike PVT-de rakendamisega. 

Viimase kahe stsenaariumi kaalumisel on vajalik koostada tasuvusanalüüs, mille käigus hinnatakse: 

 siseriiklike PVT dokumentide koostamise kulusid; 

 tulusid kohalike ettevõtete konkurentsivõime tõusus või kulusid selle langemisest; 

 lisakulusid, mis tulenevad sotsiaalkeskkonna halvenemisest perifeersetes ja 

monofunktsionaalsetes piirkondades; 

 lisakulusid, mis tulenevad riigiasutuste töökoormuse suurenemisest; 

 kõiki teisi kulusid, mis kaasnevad erisuste väljatöötamise ja elluviimisega. 

 

Tööstusheite seadusele kehtestamisele eelneval perioodil ja hiljem on vajalik viia läbi 

teavituskampaaniad, mis aitavad kohalikel ettevõtjatel paremini mõista kaasnevaid piiranguid ning 

nendega kohanemise võimalusi. 


