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Kaasaegses maailmas on paljud ettevõtted orienteeritud kasumi maksimeerimisele läbi 

ettevõtte kulude juhtimise, ignoreerides oma tegevuse tegelikke kulusid ühiskonnale. 

Sellega kaasneb suurte koguste saasteainete heitmine välisõhku, vette ning pinnasesse, 

samuti suur hulk jäätmeid. Seetõttu on vajalik rakendada keskkonnakaitse meetmeid, 

tagamaks jätkusuutlik keskkond. Saastetasude puhul on esmane eesmärk vähendada 

keskkonna saastamist, kuid samas on need ka avalikule sektorile tuluallikaks. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kas saastetasude määrade 

dünaamika on vähendanud Eestis saasteainete heitkoguseid või üksnes suurendanud riigile 

laekuvaid keskkonnamaksutulusid aastatel 2008-2013.  

Töös on rakendatud kvantitatiivset uurimismeetodit, kasutades mitmesuguseid teiseseid 

andmeid. Analüüsi läbiviimisel kasutatakse erinevaid Keskkonnatasude seaduse 

redaktsioone ning Statistikaameti keskkonna arvepidamise ning keskkonnasurve statistilisi 

andmeid. Analüüsimeetoditeks on võrdlev analüüs ja korrelatsioon-regressioonanalüüs. 

Analüüsi tulemusena selgus, et nii välisõhku kui veekogusse juhitavate saasteainete 

tasumäärade ning heitkoguste vahel esineb statistiliselt oluline seos. Samas selgitab õhu 

saastetasumäärade ja heitmete koguste vahelise seose mudel ära märkimisväärselt vähem 

saasteaine heitkoguste hajuvusest kui veesaasteainete mudelid. Hoolimata õhu 



 
 

saastatasumäärade suurenemisest, olid õhku paisatavate heitmete kogused kasvava 

trendiga. Samas toimus veesaasteainete koguste puhul üldine trend vähenemise suunas.  

Õhusaastetasudest laekus avalikule sektorile üldiselt aastati järjest rohkem saastetasusid. 

Nii heitvee saastetasude kui ka jäätmete saastetasude laekumine olid jällegi langeva 

trendiga.   

Selleks, et saastetasusid keskkonnakaitse mõttes efektiivsemaks muuta, peaksid kõikide 

saasteainete määrad olema piisavalt kõrged mõjutamaks ettevõtteid vähendama saasteainete 

heitkoguseid. Selleks on Eestis vaja taaskäivitada ökoloogiline maksureform. Selle käigus 

peaks olemasolevate saastetasude ning üldisemalt keskkonnamaksude ja -tasude struktuuri 

ja määrade osas sisse viima vajalikud muudatused ning samas oleks otstarbekas rakendada 

ka täiendavalt muid sobivaid majandushoobasid.  

Märksõnad: keskkonnatasud, keskkonnamaksud, saastemaksud, keskkonnakaitse meetmed 
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In the modern world, countless companies strive toward maximizing their profits, with little 

considerations for the total social cost of their activity. This results in large amounts of 

pollutants being expelled into ambient air, water bodies, ground water, and soil, as well as 

waste generation. That brings the need for environmental policy, in order to create a 

sustainable environment. The main objective of pollution charges is to decrease the levels 

of polluting substances expelled into the environment. At the same time, pollution charges 

are a source of revenue for the government. 

The objective of this Bachelor’s thesis is to determine whether the dynamics of Estonian 

pollution charge rates from 2008 through 2013 led to decreased levels of pollution or if they 

merely acted as a revenue source for the public sector.  

In this thesis, quantitative research methods are used, making use of several different 

secondary data sources. The data was collected from various redactions of the 

Environmental Charges Act, as well as environmental accounts and state of environment 

accounts from Statistics Estonia. Comparative analysis along with correlation-regression 

analysis were used. 

As a result of the analysis, it was determined that there is a statistically relevant correlation 

between the air and water pollution charge rates and the quantities of each expelled into 



 
 

ambient air and water bodies. It was concluded, however, that the econometric model built 

for air pollutants does not fit the data very well. The regression models for water pollutants 

account for remarkably larger portion of the variance of the quantities of pollutants emitted 

into water bodies. Even though the air pollution charge rates increased in the years 

examined, the pollutant quantities expelled into ambient air had an upward trend whereas 

the quantities of expelled water pollutants had a downward trend.  

The environmental charges collected from air pollution charges generally increased from 

one year to the next. The collected pollution charges on waste disposal and water pollutants 

had yet again a downward trend. 

In order to make pollution charges environmentally more effective, the rates of each of the 

pollution charges should be at a level where they motivate companies to reduce pollution. 

In order to achieve that, the ecological tax reform needs to be reinitiated in Estonia. In 

addition to making needed changes in the structure and rates of the existing pollution 

charges as well as environmental taxes and charges as a whole, additional environmental 

policy instruments should be enforced.  

Keywords: environmental charges, environmental taxes, pollution charges, environmental 

policy instruments, effluent charges 
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MÕISTED JA LÜHENDID 

 

Heitvee saastetasu – tasu, mida makstakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse heidetud 

saasteainete eest (KK 35: Mõisted ja metoodika). 

Jäätmete saastetasu – tasu, mida makstakse, kui jäätmed kõrvaldatakse jäätmeseaduse 

tähenduses (nt jäätmete ladestamisel prügilasse) (KK 35: Mõisted ja metoodika). 

Kasvuhoonegaasid (ingl k greenhouse gases ) – infrapunast e soojuskiirgust neelavad 

gaasid; süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), osoon (O3), 

fluorosüsivesinikud (HFC), fluoroklorosüsivesinikud (HCFC), perfluorosüsivesinikud 

(PFC), veeaur jt fotokeemiliselt olulised gaasid. Kasvuhoonegaasid põhjustavad 

kliima soojenemist, kuna takistavad oluliselt Maalt tagasipeegelduva soojuskiirguse 

hajumist. (Säästva…2000: 20) 

Keskkonnakaitse (ingl k environmental protection)  – keskkonna hoidu ja säilitamist 

taotlev tegevus (Mereste 2003a: 356). 

Keskkonnakaitse majandushoovad (1) – rahalised vahendid (trahvid, maksud, 

soodustused, toetused, preemiad), mis mõjutavad majanduse kavandamisel ja 

juhtimisel tehtavaid otsuseid (erinevate tegevuskavade kulukuse ja tulukuse kaudu) 

eesmärgiga suunata tootmis- ja majandustegevust keskkonnasõbralike ja 

loodusvarasid säästvate lahenduste leidmisele (Frey 2006: 26). 

Keskkonnakaitse majandushoovad (2) – on OECD definitsiooni järgi fiskaalvahendid 

(maksud, subsiidiumid, tasud jms.), mis mõjutavad avatud majandusruumis toimijaid, 

määravad nende poolt tehtavate alternatiivsete otsuste (tegevuste kulukust ja tulusust, 

selleks et suunata nende käitumist suunas, mis viib vahendite rakendamisel püstitatud 

eesmärkidele. Ettevõtjale antakse valida, kas ta investeerib keskkonnakaitsesse või ei 

investeeri ning selle asemel maksab rohkem makse. (Kraav, Lüpsik 2006: 71) 

Keskkonnamaksud – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemis käsitletud maksud, 

mille kehtestamise aluseks on tõestatud spetsiifilise negatiivse keskkonnamõju 

füüsiline ühik (või sellega sarnane asendaja) (KK 35: Mõisted ja metoodika). 

Keskkonnapoliitika (ingl k environmental policy) – poliitika, mille eesmärgiks on 

inimestele tervisliku elukeskkonna säilitamine ja majanduse arendamiseks vajalike 
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loodusvarade kasutamise korraldamine, ilma et sellega looduskeskkonda kahjustataks 

(Mereste 2003a: 357). 

Keskkonnapoliitika vahend – (ingl k environmental policy instrument) – 

keskkonnapoliitika rakendamiseks kasutatav seadusandlkik (sundiv), finants-

majanduslik (stimuleeriv) või sotsiaal-kommunikatiivne (õpetav ja veenev) abinõu või 

tegevus (Säästva…2000: 24). 

Keskkonnaökonoomika (ingl k environmental economics) – majandusteaduse haru, mis 

käsitleb looduskeskkonna kaitse ja loodusressursside (nii taastuvate kui taastumatute) 

kasutamisega seotud majandusküsimusi (Mereste 2003a: 357-358). 

KeTS – Keskkonnatasude seadus. 

Majandushoob (1), ka majandusinstrument (ingl k economic intrument (for environmental 

policies)) – majandusmeetod, millega mõjutatakse kasutama loodusvarasid ja 

keskkonnakomponente otstarbekamalt. Arenenud riikides laialt levinud, 

üleminekumajandustes intensiivselt juurutatav majandusmehhanism. 

(Säästva…2000: 36) 

Majandushoob (2) – mõjutamisvahend, mida pädev avalik asutus (s.o. riigi- ja 

omavalitsusasutus) kasutab eramajanduse tingimuste oma suhetes majandusüksustega, 

et suunata viimaste tegevust kaudsete vahenditega riigi või omavalitsuse poolt aetava 

majanduspoliitikaga määratud põhisuunas. Peamiste majandushoobade hulka 

kuuluvad: maksud ja kohustuslikud maksed, maksusoodustused ja majanduslikud 

sanktsioonid, dotatsioonid ja subsiidiumid, valuutakurss jms. (Mereste 2003a: 550)  

Majandushoob (3) – iga abinõu, mille eesmärgiks on mõjutada muutust 

majandussubjektide käitumises, hõlmates nende subjektide ees seisvate stiimulite 

struktuuri muutmise kaudu keskkonnaalaseid kulutusi või (varude) kahandamisega 

seotud kulutusi (Panayotou 1998 ref Klarer et al. 1999: 31). 

Majanduspoliitika vahendid,  ka majanduspoliitika instrumendid, majanduspoliitika 

abinõud (ingl k instruments of economic policy) – vahendid, mida riik saab üldse 

kasutada oma majanduspoliitiliste taotluste teostamiseks ja mille rakendamise 

võimalused sõltuvad riigi osatähtsusest majanduses. Eristatakse otseseid ja kaudseid 

vahendeid. (Mereste 2003a: 565) 

Nähtamatu käsi (ingl k invisible hand) – vabal turul kujunevate hindade ja konkurentsi 

kaudu toimiv automatism, mis tagab kõigi ressursside tõhusa kasutamise, väldib 

raiskamist ja jaotab tulusid nii, nagu see on majanduse arengu seisukohalt kõige 

otstarbekam. Adam Smith’i 1776. aastal ilmunud teoses „Rahvaste rikkus“ kasutatud 
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kunstlik väljend, millega mõeldakse seda, et konkurents ajendab üksikisikut, kes 

taotleb ainult enda huvisid, nagu nähtamatu käega tegutsema samaaegselt ka kogu 

ühiskonna huvides. (Mereste 2003b: 25) 

Paikne saasteallikas – püsiva asukohaga üksik saasteallikas, kaasa arvatud teatud aja tagant 

teisaldatav saasteallikas, või ühel tootmisterritooriumil asuvate saasteallikate grupp 

(Välisõhu kaitse seadus 2015 § 7 lg 2). 

Pakendiaktsiis – aktsiisimaks, millega maksustatakse Eestis turule lastud kauba pakendid 

ning Euroopa Liidu liikmesriikidest soetatud ja imporditud pakendid (KK 35: Mõisted 

ja metoodika). 

Poliitika meede, ka poliitikavahend (ingl k policy instrument, instrument variable) – avaliku 

poliitilise eesmärgi või poliitilise tagamõttega rakendatav otsene või kaudne vahend 

majanduselu korraldamisel; mis tahes toiming, mida saab kasutada majanduspoliitika 

elluviimiseks, nt kohustuslike reservide suuruse ja diskontomäära muutmine. (Mereste 

2003b: 111) 

Saastaja maksab printsiip (ingl k polluter pays principle, PPP)  – kulud, mis tehakse 

saastatuse ennetamiseks, piiramiseks ja vähendamiseks, katab saastaja. Tegelikult 

kannab aga saastekulud tarbija, kuna tootja lülitab need oma toodangu hinna sisse. 

(Säästva…2000: 49) 

Säästev areng (ingl k sustainable development) – sihipäraselt suunatud areng, mis tagab 

inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja ökosüsteemide 

taluvusvõimega. Säästev areng taotleb tasakaalu sotsiaalsfääri, majanduse ja 

keskkonna vahel ning täisväärtuslikku ühiskonnaelu pikaajalist jätkumist praegustele 

ja tulevatele põlvedele. (Säästva…2000: 54) 

Vabatahtlikud keskkonnalepped (ingl k voluntary environmental agreements)– ettevõtete 

ja ametkondade ning riikide vahelised keskkonnaalased vabatahtlikud lepped, millega 

püütakse saavutada üksmeelt oluliste regionaalsete ja globaalsete erimeelsuste 

leevendamiseks. (Säästva…2000: 63) 

Õhusaastetasu – tasu, mida makstakse paiksetest saasteallikatest välisõhku heidetud 

saasteainete eest (KK 35: Mõisted ja metoodika). 
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SISSEJUHATUS 

 

Kaasaegses maailmas on suur osa ettevõtetest orienteeritud kasumi maksimeerimisele, tihti 

arvesse võtmata oma tegevuse tegelikku hinda, mitte ainult ettevõttesiseseid kulusid. 

Intensiivse tootmise puhul toimub tihti mõtlematu ning liigne ressursside kasutamine ning 

sellega kaasneb suurte koguste saasteainete heitmine õhku, vette ning pinnasesse.  

Kliima soojenemine, loodusressursside raiskamine ning elukeskkonna kvaliteedi langus on 

seega jätkuvalt suur probleem kogu maailmas. Maailma riikide liidrid ja teadlased otsivad 

pidevalt lahendusi, kuidas vähendada saastamist, tõstes seeläbi inimeste elukvaliteeti, ning 

tagada jätkusuutlik keskkond ka tulevastele põlvedele. Seetõttu pööratakse seadusandlikul 

tasemel keskkonna säilitamisele ja parendamisele üha enam tähelepanu kogu maailmas, eriti 

terava tähelepanu all on keskkonnaprobleemid arenenud riikides. 

2015. aasta detsembris sõlmiti Pariisis kliimakokkulepe, mille kohaselt võtsid 195 riiki, 

sealhulgas Eesti,  endale õiguslikult siduva kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid, eesmärgiga hoida maailma keskmise temperatuuri tõus pikemas perspektiivis 

alla 2°C võrreldes eelindustriaalse ajajärgu keskmise temperatuuriga (Paris Agreement 

2016; Pariisi kliimakonverents 2016). Kuigi antud kliimakokkulepe puudutab üksnes 

kasvuhoonegaase, mitte kõiki õhku paisatavaid saasteaineid, on see siiski märkimisväärne 

edasiminek rahvusvahelises keskkonnaalases koostöös. Ka Euroopa Liit on kehtestanud 

keskkonnapoliitika aluspõhimõtted1, mida kõik liikmesriigid peavad järgima.  

Keskkonnapoliitika hõlmab mitmeid erinevaid meetmeid, millest igal on olemas oma eelised 

ning ka puudused. Eesmärk on neil siiski ühine: muuta tööstused keskkonnasõbralikumaks 

ning seeläbi parandada meie elukeskkonda. Saastetasude ja -maksude puhul on lisaks 

saastamise vähendamisele ka teine eesmärk – tekitada avalikule sektorile tulu (Oates 1995: 

915; Common, Stagl 2005: 422) . Need kaks sihti on teineteisest täiesti eraldiseisvad ning 

mõneti ka vastandlikud. Keeruline on hinnata, millist eesmärki tegelikkuses saastetasude 

rakendamisega enam täidetakse.    

                                                           
1 Euroopa Liidu keskkonnapoliitika aluspõhimõtteid kirjeldatakse alapeatükis 1.1. 
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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kas saastetasude määrade dünaamika 

on vähendanud Eestis saastamise taset või üksnes suurendanud riigile saastetasudest 

laekuvaid keskkonnamaksutulusid aastatel 2008-2013.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

1) Missugused on keskkonnapoliitika eesmärgid ja selle meetmed? 

2) Millised olid aastatel 2008-2013 kehtestatud saastetasumäärad saasteainete heitmisel 

välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse ning jäätmete kõrvaldamisel?  

3) Millised  olid vaadeldavatel aastatel õhku ja veekogusse paisatavate saasteainete 

kogused ning dünaamika Eestis? 

4) Kuidas on omavahel seotud saastetasumäärad ning saasteainete heitkogused? 

5) Kui suured olid saastetasudest valitsussektorile laekuvad keskkonnamaksud ning 

kuidas need seostuvad saastetasumääradega? 

Kuna Keskkonnatasude seaduse §4 lg 1 sätestab, et keskkonnatasude, sh saastetasu, 

rakendamise eesmärk on vältida või vähendada võimalikku kahju, mis tekib loodusvarade 

kasutamisega, saasteainete heitmisega keskkonda ning jäätmekäitlusega, siis võib käesoleva 

töö eesmärki silmas pidades püstitada järgmised kolm hüpoteesi: 

1) Keskkonda heidetavate saasteainete kogused on aastatel 2008-2013 vähenenud.  

2) Saastetasumäärade ning saasteainete heitkoguste vahel esineb vastassuunaline seos. 

3) Saastetasudest laekunud valitsussektori keskkonnamaksutulu on vaadeldaval 

perioodil vähenenud.  

Bakalaureusetöö fookuses on tulenevalt eesmärgist vaid üks osa keskkonnatasude seadusega 

kehtestatud tasusid, nimelt saastetasud. Sellegipoolest, selleks, et täielikult mõista 

saastetasude olemust, eesmärke ja eripära, antakse töö esimeses osas laiem ülevaade 

keskkonnapoliitikast, sealhulgas keskkonnamaksudest ja -tasudest ning sellest, kuidas 

saastetasud paigutuvad sellesse süsteemi. Töö teises osas on kirjeldatud uurimustöös 

kasutatavaid materjale ja töö metoodikat. Kolmandas osas vaadeldakse kõigepealt 

saastetasude määrade ning saasteainete heitkoguste dünaamikat perioodil 2008-2013. 

Seejärel selgitatakse välja määrade ning saasteainete heitkoguste vaheline seos ning 

viimasena hinnatakse saastetasumäärade dünaamika mõju valitsussektorile laekunud 

keskkonnamaksudele.   
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1. KESKKONNAPOLIITIKA OLEMUS JA EESMÄRGID 

 

1.1. Euroopa Liidu keskkonnapoliitika lühiajalugu, keskkonnapoliitika 

põhimõtted ja meetmed  

 

Tööstusrevolutsiooniga kaasnes maailmas lisaks kiirele majanduskasvule ja -arengule ka 

ennenägematu keskkonna saastamine.  Kui esialgu ei pööratud sellele tähelepanu, kuivõrd 

ei mõistetud olukorra tõsidust, siis eelmise sajandi teisel poolel hakkas kasvama nii 

avalikkuse kui ka valitsuste teadlikkus sellest, et jätkusuutlikkuse tagamiseks on keskkonda 

vaja kaitsta.  

Keskkonnaökonoomikas defineeritakse saastamist kui nähtust, kus on olemas nii mingi 

füüsiline muutus keskkonnas kui ka inimreaktsioon sellele muutusele. Mõju keskkonnale 

võib olla nii bioloogiline (nt halvenenud tervis, liikide muutumine), keemiline (nt 

happevihma mõju hoonetele) või auditiivne (müra). Inimeste reaktsioon nendele muutustele 

on heaolu vähenemine (ingl k loss of welfare), mis väljendub rahulolematuse, mure, 

mittemeeldimise ning ärevusena.  (Pearce, Turner 1990: 61) 

Vahetult enne 1972. aastal Stockholmis toimunud esimest Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni (ÜRO) Keskkonnakonverentsi töötas välja ja defineeris Majandusliku 

Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) (ingl k Organisation for Economic Co-

operation and Development) „saastaja maksab“ põhimõtte (ingl k polluter pays principle 

ehk PPP), mis hiljem kiideti heaks ka Euroopa Ühenduse poolt (Celebrating 40 years…2011: 

12-13). Euroopa Ühenduse (hiljem Euroopa Liit) ühise keskkonnapoliitika alguseks saab 

lugeda Euroopa Ülemkogu kohtumist samal aastal Pariisis, kus Euroopa riigipead ja 

valitsusjuhid otsustasid, et vajatakse majanduskasvu toetavat keskkonnapoliitikat ning 

nõudsid seetõttu tegevuskava koostamist (Ohliger 2015) Euroopa Liidu institutsioonidelt 

(Kaasik 1995: 19). Tulemusena koostatigi ettepanekud Euroopa Liidu ametliku 

keskkonnapoliitika kujundamiseks – see dokument oli aluseks ELi esimesele 

Keskkonnaprogrammile, mille raames formuleeriti ühtse keskkonnapoliitika eesmärgina 

keskkonna ja ümbruse ning elukvaliteedi ja elanikkonna elutingimuste parandamine (Ibid.).  
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Keskkonnakaitse sai ametlikuks Euroopa Liidu poliitikavaldkonnaks Maastrichti lepinguga 

1993. aastal, 1999. aastal kehtestati Amsterdami lepinguga kohustus integreerida 

keskkonnakaitse teistesse ELi poliitikavaldkondadesse, edendamaks säästvat arengut. 

Võitlus kliimamuutuste vastu formuleeriti eraldi sihina 2009. aastal Lissaboni lepinguga. 

(Ohliger 2015) 

Tänaseks on ühtse keskkonnapoliitika eesmärke veidi täpsustatud. Põhieesmärgina tuuakse 

nüüd välja keskkonna kvaliteedi parandamine, inimeste tervise kaitsmine, loodusvarade 

aruka ja otstarbeka kasutamise saavutamine ning rahvusvaheliste meetmete edendamine 

piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks (Keskkond…2015: 3). 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamiseks on sätestatud teatud 

aluspõhimõtted, mida on samuti esialgsetega (Lisa 1) võrreldes korrigeeritud ja täpsustatud 

Need on ettevaatus- ja ennetusprintsiip ning põhimõtted, et saastaja peab maksma ja 

keskkonnasaaste tuleb kõrvaldada selle tekkekohas. Ettevaatusprintsiip toimib riskijuhtimise 

vahendina, mida kohaldatakse teadusliku kahtluse korral, et konkreetne tegevus või poliitika 

võib olla ohtlik keskkonnale või inimeste tervisele. Näiteks kui objektiivse teadusliku 

hindamise käigus ei suudeta ebakindlust kõrvaldada, võib EL anda korralduse teatud toote 

turustamine lõpetada või see toode turult eemaldada. (Ohliger 2015)  

„Saastaja maksab” põhimõtte eesmärk on vältida või mingil viisil heastada teatud kutsealaste 

tegevuste käigus tekitatud keskkonnakahju. Ettevõtjad peavad oma tegevuses vahetu ohu 

korral keskkonnale rakendama ennetavaid abinõusid (ennetusprintsiip). Kui kahju on juba 

tekkinud, on nad kohustatud võtma sobivaid meetmeid kahju kõrvaldamiseks, kandes ise 

kõik sellega seotud kulud. „Saastaja maksab” põhimõtet rakendatakse Euroopa Liidu 

keskkonnavastutuse direktiiviga2.  (Ibid.) 

Keskkonnapoliitika elluviimiseks on valitsustel valida mitmete erinevate meetmete vahel. 

OECD jagab need regulatiivseteks ehk nö „käsu ja kontrolli“, turupõhisteks ja 

informatsioonipõhisteks meetmeteks, poliitilisteks vahenditeks teadus- ja arendustegevuse 

edendamiseks ning vabatahtlikeks läbirääkimiste tulemusena sõlmitud kokkulepeteks. 

(Celebrating 40 years…2011: 18).  

                                                           
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste 

ärahoidmise ja parandamise kohta (Keskkonnavastutuse seadus 2015, allmärkused) (ingl k Environmental 

Liability Directive 2004/35/EC). 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMo4Gm1NbMAhXJkCwKHejgBhMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2004%3A143%3A0056%3A0075%3Aen%3APDF&usg=AFQjCNE5MQgXYON7c1Z1ilt2b4aYyyvMng&sig2=-MnjnN3GercmMPxm7sPcmg
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMo4Gm1NbMAhXJkCwKHejgBhMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2004%3A143%3A0056%3A0075%3Aen%3APDF&usg=AFQjCNE5MQgXYON7c1Z1ilt2b4aYyyvMng&sig2=-MnjnN3GercmMPxm7sPcmg
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Dr. Michael Böcher on keskkonnapoliitika meetmed jaotanud nelja kategooriasse (tabel 1) 

ning illustreerinud seda riigi sekkumise määra skaalaga.  

 

Tabel 1. Keskkonnapoliitika meetmed ning riigi sekkumise määr (Böcher 2012: 15) 

Informeerivad 

meetmed 
Koostöömeetmed 

Turupõhised 

meetmed 

Regulatiivsed 

meetmed 

 Keskkonnaalane         

teave 

 Loodusharidus 

 Sümbolid 

(ökomärgistus) 

 (…) 

 Vabatahtlikud 

kokkulepped 

 Ümarlauad 

 Mediaatorid 

 Metsa 

sertifitseerimine 

 *(…) 

 Keskkonnamaksud 

ja  -tasud 

 Kaubeldavad 

saasteload 

 Subsideerimine 

 Finantseerimine 

 *(…) 

 Otsene kontroll 

 (…) 

  madal                                                                                                                                   kõrge 

Riigi sekkumise määr 

 

Keskkonnakaitse regulatsioon on teoreetiliselt ellu kutsutud selleks, et saavutada sotsiaalselt 

optimaalne saastatuse tase keskkonnas. Kuna reaalses maailmas ei nähta võimalust 

optimaalse taseme saavutamiseks, siis räägitakse praktikas optimaalse taseme asemel 

vastuvõetavast saastamise tasemest. (Pearce, Turner 1990: 84)  

Keskkonnapoliitika vahenditega võivad valitsused taotleda samaaegselt mitme erineva 

eesmärgi täitmist, neid eesmärke saab vaadelda kui meetmete valiku kriteeriumeid 

(Common, Stagl 2005: 403). See, milline keskkonnapoliitika meede on mingi konkreetse 

lõpptulemuse saavutamiseks parim, sõltub olukorrast. Igas konkreetses situatsioonis tuleb 

seadusandjatel järjestada saavutada soovitavad eesmärgid tähtsuse järjekorras ning selle 

järjestuse põhjal langetatakse valik erinevate poliitiliste meetmete vahel. 

Tulemusena asetavad erinevad keskkonnameetmed erinevat rõhku taotletavatele 

eesmärkidele, kuid kõigil neil on kolm põhilist ja ühist eesmärki (Ibid.: 404):  

1) parendada keskkonda (nt eesmärgiks on seatud CO2 heitkoguste kindlaksmääratud 

vähenemine); 

2) tekitada võimalikult madalaid kulutusi osapooltele (nt valitsusele, ettevõtetele või 

majapidamistele); 

3) vältida negatiivseid ning luua positiivseid mõjusid teistele ühiskonna valdkondadele 

(nt tulude jaotusele, töötusele). 
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Lisaks kolmele põhilisele eesmärgile peavad keskkonnameetmed olema tõhusad ja 

usaldusväärsed (st huvitatud osapooltel on kindlus, et seatud eesmärgid saavutatakse), 

kohanduma muutuvate tingimustega ja vältima liigset infokogumise koormust (Common, 

Stagl 2005: 404). Veelgi enam, kasutatavad keskkonnameetmed peavad olema 

kuluefektiivsed, õiglased, teostatavad, kooskõlas üldise moraalsusega ning nad peavad 

motiveerima investeeringuid keskkonnasõbralikesse uuendustesse (Field, Field 2006: 180). 

Järgnevalt on toodud lühikirjeldus iga keskkonnameetme kohta:  

1) Regulatiivsed meetmed. 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses, kui maailmas hakati 

teadvustama keskkonnaga seotud probleeme, reageerisid valitsusorganid sellele rangete 

„käsu ja kontrolli“ meetmetega – võeti vastu piiravad seadused ja regulatsioonid, millele 

heitmeid tekitavad ettevõtted pidid alluma (Celebrating… 2011.: 17).  

„Käsu ja kontrolli“ meetmed on kindlasti asjakohased mõningates olukordades, kuid tihti 

on nende jõustamine liiga keeruline ning nende järgimine ettevõtetele liiga kulukas. 

Samuti ei toeta regulatiivsed meetmed tehnoloogilist innovatsiooni, sest seni, kuni 

ettevõte suudab saasteainete heitkogused hoida allpool lubatavat taset, puudub tal 

motivatsioon keskkonnainvesteeringute tegemiseks. (Ibid.) 

2) Turupõhised meetmed. OECD propageerib keskkonnameetmetest enim just turupõhiseid 

meetmeid ehk majandushoobasid, leides, et need on keskkonnaseisundi parandamise 

mõttes kõige efektiivsemad. Turupõhised meetmed on näiteks keskkonnamaksud ning -

tasud, saastelubadega kauplemise süsteemid ning keskkonna parandamise eesmärgil 

antavad toetused. (Celebrating… 2011.: 18)  

OECD poolt on välja töötatud loodusvarade kasutamise ja saastamise piiramiseks 

rakendatavate majandushoobade klassifikatsioon, kuhu kuuluvad 

saastetasud, -hüvitised, -maksud; kasutamistasud, -hüvitised, -maksud; tootetasud 

ja  -maksud; mittevastavuse hüvitised, tagatisraha- ehk pandisüsteemid; edasimüüdavad 

ehk kaubeldavad loodusvarade kasutamise või saaste heitmise load, õigused ja kvoodid; 

lepingute ja nõuete täitmise tagatised; vastutusmaksed; subsiidiumid; ergutustasud ja  

maksud; kulude katmise  tasud ja -maksud; keskkonnaalased fiskaalmaksud; ning eri 

poliitikameetmete kombinatsioonid (Klarer et al. 1999: 31-33). 
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Majandushoovad ajendavad ettevõtjaid ja eraisikuid muutma oma tegevust 

keskkonnasõbralikumaks ning arendama uusi loodussäästlikumaid tehnoloogiaid, kuna 

ettevõtted eeldavad keskkonna säilitamise eesmärgil tehtud investeeringute tulemusena 

madalamat keskkonnamaksude koormust (Celebrating… 2011.: 18).  

Turupõhistest meetmetest on Euroopa Liidu olulisim vahend heitkogustega kauplemise 

süsteem, millest on saanud maailma suurim süsihappegaasi (CO2) turg 

(Kliimameetmed…2014: 11). 

3) Teavitavad meetmed. Teavitavad meetmed taotlevad füüsiliste ja juriidiliste isikute  

käitumismustrite mõjutamist sobivas suunas informatsiooni kättesaadavaks muutmise 

teel. Üheks teavitava meetme näiteks on toodetele lisatav ökomärgistus, mille eesmärk 

on mõjutada tarbijate ostukäitumist keskkonnasõbralikumaks. (Böcher 2012: 14)  

4) Koostöömeetmed. Koostöömeetmed on vabatahtlikud kokkulepped (ingl k voluntary 

agreement ehk VA), mis sõlmitakse kas erasektori osapoolte vahel või ka erasektori 

organisatsiooni ja riikliku institutsiooni vahel läbirääkimiste tulemusena (Ibid.: 14). Ühe 

näitena koostöömeetmest võib tuua USA, Kanada ja Saksamaa metsade sertifitseerimise 

programmid, mis on turupõhised, vabatahtlikud ning mida reguleerib erasektor ilma 

valitsuse sekkumiseta (Cashore et al. 2005: 54-55). 

Põhiliseks turupõhiseks meetmeks kaubeldavate saastetasude kõrval on keskkonnamaksud 

ja -tasud. Keskkonnamaksud ja -tasud on vajalikud negatiivsete välismõjude tõttu (Poltimäe 

2014: 18). Välismõjud on nähtused, mis kaasnevad ettevõtte tavapärase äritegevusega, need 

võivad olla nii positiivsed (ettevõte ei saa nende eest tasu) kui ka negatiivsed (ettevõte ei 

kompenseeri neid) (Hackett 2005: 56). Välismõjud on oma olemuselt üks turutõrgetest ning 

keskkonna seisukohalt on olulisim turutõrge just negatiivsed välismõjud. Turutõrked 

esinevad sellisel juhul, kui majandusteooriast tuntud „nähtamatu käsi“ ei toimi selliselt, et 

ressursid oleks efektiivselt jaotatud – ühiskondlik ehk sotsiaalne heaolu ei ole 

maksimeeritud, sest ühiskondlikud piirtulud ei võrdu ühiskondlike piirkuludega (Kahn 

2005: 19).  

Negatiivsest välismõjust räägitakse siis, kui on täidetud kaks tingimust: 1) ühe osapoole 

tegevus põhjustab heaolu vähenemist teis(t)ele osapool(t)ele ning 2) nimetatud heaolu 

vähenemist ei kompenseerita kannatajale. Kui aga negatiivsete välismõjude tekitaja hüvitab 
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tekitatud kahju, siis toimub välimõjude internaliseerimine. (Pearce, Turner 1990: 61-62) 

Negatiivsete välismõjude internaliseerimise vahendiks ongi keskkonnamaksud ja -tasud.  

Eurostat (Euroopa Liidu Statistikaamet) käsitleb keskkonnamaksudena kõiki keskkonnaga 

seotud makse, tasusid, aktsiise ja riigilõive (Grüner et al. 2009: 6). Keskkonnamaksude 

mõiste on Eurostat sõnastanud järgmiselt: „keskkonnamaks on selline maks, mille 

kehtestamise aluseks on tõestatud spetsiifilise negatiivse keskkonnamõju füüsiline ühik (või 

sellega sarnane asendaja)“ (Environmental taxes…2013: 9; Grüner et al. 2009: 6; Lahtvee 

et al. 2013: 7). Sageli seostatakse keskkonnamakse ka tarbimismaksudega, kuid kõik 

tarbimismaksud ei kuulu keskkonnamaksude hulka (nt. käibemaks). (Grüner et al. 2009: 6) 

Keskkonnamaksude maksubaas on väga lai ja seetõttu grupeeritakse keskkonnamakse 

analüütiliste eesmärkide täitmiseks valdkondade kaupa. Järgnevas nimistus on iga 

maksukategooria järel välja toodud Eestis kehtivad keskkonnakasutuse tasud ja maksud. 

(Ibid.) 

Keskkonnamaksud (ja -tasud) jaotatakse vastavalt Eurostat’i juhendile neljaks:  

1) saastemaksud – saastetasu saasteainete heitmisel välisõhku, veekogudesse, 

põhjavette ja pinnasesse, saastetasu jäätmete kõrvaldamise eest, pakendiaktsiis;  

2) ressursimaksud – maavara kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutusõiguse tasu, 

kalapüügiõiguse tasu, kasvava metsa raieõiguse tasu, jahipiirkonna kasutusõiguse 

tasu;  

3) energiamaksud – kütuseaktsiis, elektriaktsiis;  

4) transpordimaksud – riigilõiv mootorsõidukite, laevade ning õhusõidukite 

registreerimise eest; raskeveokimaks. (Environmental taxes…2013: 13; Grüner et al. 

2009: 6; Lahtvee et al. 2013: 21) 

Eesti Statistikaamet kasutab Eurostatiga ühesuguseid keskkonnamaksude (ja -tasude) 

kategooriaid (KK 35: Mõisted ja metoodika). Eesti Statistikaameti andmebaasis on kõik 

keskkonnaga seotud tasud ja maksud koondatud keskkonnamaksude kategooriasse ning 

nende alamkategooriatena on eraldi välja toodud ka saaste- ja ressursitasud (KK35). 

Joonisel 1 on selguse saavutamiseks välja toodud Eestis kehtestatud keskkonnamaksude 

ja -tasude olemuslik jaotumine. Jooniselt on näha, kuhu paigutuvad keskkonnamaksude 

ja -tasude süsteemis saastetasud (heitmete eest õhku, vette ja pinnasesse ning jäätmete 

kõrvaldamine) ning kuhu saastemaksud (pakendiaktsiis).  
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Joonis 1. Keskkonnamaksude ja -tasude jaotus Eestis (Poltimäe 2014: 15), autori täiendatud 

andmetega alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest (2016 § 19 lg 1) 

 

Käesolevas bakalaureusetöös vaadeldakse ainult Eestis kehtivaid saastetasusid (joonisel 

märgitud sinisega), jättes kõrvale pakendiaktsiisi – Eestis ainsa kehtiva saastemaksu.  

 

 

1.2. Saastetasud turupõhiste keskkonnapoliitika meetmete süsteemis 

 

Saastetasud on üks mitmetest turupõhistest keskkonnakaitse meetmetest ehk 

keskkonnakaitse majandushoobadest (ingl k economic instruments).  

Saastetasud on oma olemuselt „saastaja maksab“ põhimõttest lähtuv keskkonnakaitse 

majandushoob, mille eesmärgiks on panna ettevõtjaid valima, kas investeerida saasteainete 

heitkoguste vähendamisse ning seeläbi edaspidi vähem saastetasu maksta või jätkata 

tootmist ning saastamist endistviisi. Viimase valiku tulemusena tuleb ettevõttel jätkuvalt 

maksta riigile kõrgemat hüvitist tekitatava keskkonnasaaste eest. Saastetasusid maksavad 

Eestis saasteaineid õhku ja vette paiskavad ja jäätmeid ladestavad ettevõtted. (Saastetasude 

mõju…2008: 1)  

Keskkonnamaksud ja -tasud Eestis 

Keskkonnamaksud Keskkonnatasud 

Elektri-

aktsiis 

Kütuse-

aktsiis 

Pakendi-

aktsiis 

Raske-

veoki-

maks 

Loodusvara 

kasutusõiguse 

tasu: 

maavara 

kaevandamine 

 vee erikasutus 

metsa raie 

 jahipidamine 

 kalapüük 

Saastetasud 

heitmete eest: 

 välisõhku 

 veekogusse, 

põhjavette ja 

pinnasesse 

 jäätmete 

kõrvaldamine 

Mootorikütuse 

aktsiis 

(bensiin, 

diisel) 

Muude kütuste 

aktsiis (kivisüsi, 

põlevkivi, kütteõlid, 

vedelgaas, maagaas 

jm) 
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Majandushoovad jaotuvad oma olemuselt piiravateks ja õhutavateks, saastetasud on selle 

jaotuse järgi piirav keskkonnapoliitika meede (tabel 2). 

 

Tabel 2. Majandushoobade vormid (Frey 2006: 26) 

Piiravad Õhutavad 

Saastetasud 

Energiamaksud 

Toormekasutustasud 

Tootemaksud 

Tegevusloa tasud 

Tarbimismaksed 

Jäätmeladustamistasu 

Maksuvabastused 

Maksusoodustused 

Toetused 

Preemiad 

Sooduslaenud 

Tasaarveldused 

Pandirahad 

 

Paljud ökonomistid väidavad, et saastetasud ja -maksud on saastamise vähendamiseks 

efektiivsemad kui kehtestatavad standardid (Thampapillai 2006: 115). Seetõttu 

propageerivad nad saastajate maksustamist proportsionaalselt nende poolt tekitatud 

kahjuga – selliseid makse nimetatakse Pigou maksudeks, tänapäeval tuntakse neid pigem 

saastetasude nime all (Pearce, Turner 1990: 84).  Ka Eesti majandusteadlased Ulst ja Hanson 

väidavad, et tasusid peaks maksudele eelistama (1996: 15). Saastetasude määrad peavad 

efektiivseks mõjutamiseks olema piisavalt kõrged (Keskkonnatasude arendamise…2009: 6).   

Keskkonnakaitse majandushoobadega püütakse lisaks keskkonna säästmisele saada ka 

riigieelarvelist tulu. Mõned keskkonnamaksud täidavad eriti hästi just mainitud teist 

eesmärki (Poltimäe 2014: 14). Teised autorid rõhutavad jällegi, et valitsuse tulu on kõigest 

saastetasudega kaasnev kõrvalnähtus, sest saastetasu määr on paika seatud selliselt, et ta 

vähendaks või koguni lõpetaks saasteainete heitmed (Fullerton, Metcalf 1998 ref Tideman, 

Plassmann 2015: 204).  

Majandushoobade abil lisatakse sellised kulud, mis on ettevõtja enda seisukohalt väliskulud, 

toote tootmiskuludele. Selliselt muutuvad need kulud sisekuludeks ning paigutuvad ettevõtte 

sisesfääri. Tulemusena kajastuvad väliskulud teenuse või toote kõrgemas hinnas. Seega 

püütakse läbi maksu- ja hinnapoliitika mõjutada tarbijate käitumist, andes nii tootjale kui 

tarbijale stiimul muuta oma tootmis- ja tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks. Samas 

jääb majandushoobade kasutamise puhul ettevõtetele suurem vabadus lahenduste otsimisel 



20 
 

ning ettevõtted on motiveeritud loodusvarade kasutamist ja saastetaset pidevalt vähendama 

ning tegema teadus- ja arendusinvesteeringuid.   (Kraav, Lüpsik 2006: 71) 

Kuna ettevõtete saaste vähendamise piirkulud erinevad suuresti, siis keskkonnatasude 

rakendamisel on enamasti kogukulutused saaste vähendamisel madalamad kui reguleerivate 

keskkonnakaitsehoobade rakendamise korral. (Nõmmann et al. 2003: 71; Kraav, Lüpsik 

2006: 71).  

Keskkonnamaksudel ja -tasudel on makroökonoomilises mõttes valdavalt positiivne mõju. 

Nad elavdavad majandust ning suurendavad ettevõtete efektiivsust, tõstes seeläbi nende 

konkurentsivõimet. Kuna keskkonnatasude eesmärk on loodusvarade kasutuse ja heitmete 

ohjamine, siis pikas perspektiivis väheneb lõpptulemusena ka ettevõtete maksukoormus läbi 

erinevate meetmete rakendamise oma tehnoloogiate säästvamaks ja heitmevähesemaks 

muutmiseks.  (Kraav, Lüpsik 2006: 71)  

Seega, majandushoovad peaksid ideaalis töötama selliselt, et nad sunnivad ettevõtteid oma 

tegevust juhtima sellises suunas, mille tulemusena peaksid nad maksma vähem 

saastetasusid. Keskkonnameetmed on oma eesmärgi saavutanud siis, kui ettevõtted ei pea 

enam üldse saastetasusid maksma. (Klemmensen et al. 2007: 137-138) 

Majandushoobade tõhusus tuleneb sellest, et nad (Frey 2006: 26): 

 võimaldavad märkamatumat ja paindlikumat suunamist kui määruste ja seadustega 

kehtestatud eeskirjad ja normid; 

 ei eelda keerukat ja kulukat riiklikku järelvalvet; 

 avaldavad mõju kõigile toodetele, jaotuskanalitele ja majandusharudele; 

 motiveerivad suurematele muutustele kui seadusaktid kohustavad; 

 võimaldavad rakendada põhimõtet saastaja/tarbija maksab.  

Kuigi ei saa otseselt väita, et just keskkonnatasude ja -maksude määrade tõstmine on Eestis 

viinud keskkonna saastamise vähenemisele (Oras, Salu 2013: 19), siis teiste riikide andmete 

põhjal on läbi viidud uuringuid, mis tõestavad ökoloogiliste maksureformidepositiivset mõju 

keskkonnakvaliteedile (Bosquet 2000). Eriti selgelt avaldub mõju vastavate meetmete 

kasutusele võtmisel süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste vähenemisele (Patuelli et al. 

2005: 577). Sellest tuleneb vajadus selgitada, kas ka Eesti saastetasumäärade ja saasteainete 

heitkoguste vahel esineb usaldusväärne seos, mis on käesoleva töö üheks osaeesmärgiks.  
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Vastupidiselt keskkonnamõjudele, on ökoloogilise maksureformi mõju majandusele vähem 

selge ning kahtlemata on ka mõju ulatus väiksem (Ibid.).  

Saastetasude ja teiste keskkonnatasude rakendamise eesmärgid on (Lahtvee et al. 2013: 19): 

 aidata kaasa loodusvarade säästlikumale kasutamisele; 

 suurendada kesskonnasõbralikuma kütuse ja toorme kasutamist; 

 efektiivistada riigi haldusregulatsioonide kasutamist; 

 mõjutada keskkonna saastajaid ja loodusvarade kasutajaid rakendama 

keskkonnakaitsemeetmeid;  

 aidata kaasa keskkonnakahjulike tööstusprotsesside väliskulude muutmisele 

ettevõtte tootmiskuludeks ning  nende liitmiseks toodete hinna sisse; 

 koguda rahalisi vahendeid keskkonnakaitse, loodusvarade säästlikuma kasutamise 

ning loodusliku mitmekesisuse säilitamise riiklike abinõude rakendamiseks.  

Eestis olid keskkonnatasud kasutusel juba enne Euroopa Liiduga liitumist, alates 1991. 

aastast, mil esmakordselt kehtestati loodusvarade- ja saastemaks, eesmärgiga kallutada 

loodusvarade kasutajaid ja saastajaid tegutsema loodussäästlikumalt (Kraav, Lüpsik 

2006: 72). Euroopa Liitu astumisel võttis Eesti Vabariik kohustuse järgida ELi poolt välja 

antud määruseid ning saavutada direktiividega sätestatud eesmärgid nii keskkonnakaitse 

küsimustes kui ka muudes valdkondades.  

Saastetasu seadus kehtis Eestis alates 2002. aastast kuni 2005. aasta lõpuni. Ökoloogiline 

maksureform (ÖMR) käivitus Eestis 2005. aastal, mil Vabariigi Valitsus kinnitas 

„Ökoloogilise maksureformi alused“ (Lahtvee et al. 2013: 8). Selle idee seisnes tööjõu 

maksustamise vähendamises ning keskkonnakoormuse (loodusvarade kasutamise ja saaste) 

maksustamise suurendamises (Oras, Salu 2013: 19). Sihiks oli see, et keskkonnakahjulikud 

tooted ja teenused oleksid maksustatud kõrgemalt kui nende keskkonnasõbralikumad 

alternatiivid (Lüpsik, Koidu 2006: 105). Teiseks ÖMRi lähtealuseks on see, et üldine 

maksukoormus ei tohi suureneda (Lahtvee 2006: 86). 2006. aasta algusest reguleerib 

saastetasusid ökoloogilise maksureformi raames Keskkonnatasude seadus (KeTS) 

(Nõmmann et al. 2006: 139).  

Keskkonnatasude seadus „sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 
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riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe (§ 1 lg 1).“  KeTSi 

vastuvõtmisega suurendati nii saaste- kui ka ressursitasusid (Nõmmann et al. 2006: 139).  

Eesti ÖMRi raames pidi toimuma nii kehtivate keskkonnatasude ja kütuseaktsiiside tõus kui 

ka uute transpordimaksude kehtestamine. Siiski on valitsuskoosseisud tegelenud vaid 

olemasolevate keskkonnaalaste maksumäärade tõstmisega ning uusi keskkonnamakse ei ole 

1990. aastate esimesest poolest alates kehtestatud. Kuigi vajadus keskkonnamaksude 

tõstmise järele on kahtlemata olemas, siis on sellegipoolest jätkuvalt probleemiks see, et 

Eesti ökoloogiline maksureform on pidurdunud. (Võrk, Poltimäe 2011) 

Enamikes ELi liikmesriikides on automaks üks olulisemaid meetmeid kliimapoliitika 

eesmärkide saavutamiseks. Eesti ja Leedu olid 2014. aastal ainsad liikmesriigid, kellel 

automaksu ei olnud kehtestatud. (Kurtinaitytė-Venediktovienė et al. 2014: 335). Siiski, 

Leedu valitsusel oli plaanis mootorsõiduki maks samal aastal kehtestada, mis jõustuski 2014. 

aasta oktoobris. (Ibid.: 338).  Tulemusena on Eesti nüüd ainus liikmesriik, mis automaksu ei 

rakenda (Poltimäe 2014: 64). Seda hoolimata Euroopa Komisjoni soovitusest Eestil 

automaks kehtestada, et vähendada riigi transpordist tulenevaid CO2 heitkoguseid 

(Kurtinaitytė-Venediktovienė et al. 2014: 335). Samuti on Rahvusvaheline Valuutafond 

(IMF) korduvalt Eestil soovitanud automaks kasutusele võtta (Ibid.: 338).  

Mootorsõidukiaktsiis kehtis Eestis kuni 2002. aastani, mil see asendati raskeveokimaksuga, 

kuid riigile laekunud maksud ei ole nende kahe vahel võrreldavad. Näiteks 2011. aastal 

laekus riigituludesse raskeveokimaksu 3,7 miljonit eurot, mis moodustas 1% laekunud 

keskkonnamaksudest. Mootorsõidukiaktsiisist laekus 2002. aastal 11,2 miljonit eurot. 

(Poltimäe 2014: 64) Mootorsõidukiaktsiisi laekus 2002. aastal 8,7% keskkonnamaksudest 

ning 0,5% riigi kõigist laekunud maksudest (autori arvutatud RR01 põhjal).  

Samuti on ühe probleemina Eesti ökoloogilise maksureformi juures välja toodud asjaolu, et 

suur osa Eesti keskkonnamaksudest laekuvast tulust on sihtotstarbeline, seda ei saa kasutada 

riigi erinevate kulude katteks. Riigi eelarvetulusse laekuvad ressursi- ning saastetasud 

suunatakse keskkonnainvesteeringute keskusele keskkonnaprojektide rahastamiseks. 

Lahendusena pakutakse välja sihtotstarbelise laekumise osakaalu vähendamist üheaegselt 

tööjõumaksude osakaalu vähenemisega riigi eelarves. (Võrk, Poltimäe 2011) 

Keskkonnatasusid nimetatakse Eestis sageli ka keskkonnamaksudeks (Lahtvee et al. 

2013: 21), millega maksustatakse saasteainete heitkoguseid  välisõhku, pinnasesse, 
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veekogusse, või põhjavette, loodusressursi kasutamist ning jäätmete kõrvaldamist. Samas on 

oluline mõista, et (keskkonna)tasud ei ole oma olemuselt maksud, kuna tasud annavad nende 

maksjatele võimaluse saada riigilt vastuteene, st otsese võimaluse saada mingit hüvist – 

väärtust omavat kaupa või teenust (Ulst, Hanson 1996: 15).  

Näiteks antakse maavara kaevandamise õiguse tasu maksjatele luba teatud mahus 

kaevandada mingit maavara või kui ettevõte maksab jäätmete kõrvaldamisel saastetasu, siis 

on tal lubatud jäätmeid tekitada ja keskkonda viia. Maksude puhul aga maksjatele selliseid 

otseseid hüvesid ei pakuta – maksutuludega rahastatakse üldistel alustel  kõiki avaliku 

sektori poolt pakutavaid teenuseid, riigi toimimiseks vajalikke tegevusi ning taristute 

rajamist ja hooldamist. (Lahtvee et al. 2013: 21) 

Euroopa Komisjon on koostanud lihtsa skeemi (joonis 2), mille järgi otsustada, kas 

keskkonnakaitse majandushoova puhul on tegemist maksu või tasuga.  

 

Joonis 2. Maksud, tasud ja lõivud Eurostati klassifikatsiooni järgi (Environmental 

Taxes…2013: 21) 

 

Samuti seisneb maksude ja tasude oluline sisuline erinevus selles, et maksud laekuvad 

riigieelarvesse kõigi riigi vajaduste katteks, kuid kuigi keskkonnatasud laekuvad samuti 

riigieelarvesse, siis on tasud sihtotstarbelised, st neid kasutatakse keskkonnakaitse 

finantseerimiseks (Kraav, Lüpsik 2006: 71).  
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vastuteene 
Maksjale ei osutata 
vastuteenet 
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Eestis on aga saastetasude kehtestamisel ja rakendamisel mitmeid probleeme. Riigikontroll 

tõi juba 2008. aastal oma aruandes Riigikogule välja mitmed saastetasude süsteemi 

puudused (Saastetasude mõju…2008: 2-3): 

 Saastetasumäärade kehtestamisel ei arvestata alati „saastaja maksab“ põhimõttega. 

Erineva ohtlikkusega saasteained on koondatud ühesuguse tasumäära alla, suurtes 

kogustes tekkivatele heitmetele on kehtestatud madalamad määrad ning osa 

saasteainetest on koguni maksustamata. Sellega ei aita riik kaasa välismõjude 

internaliseerimisele, et tootmisvälised kulud lülitataks toodete ja teenuste hinna sisse. 

Samuti arvas valitsus, et osade madalate tasumäärade korral teevad ettevõtted 

keskkonnainvesteeringuid nö „säästetud“ raha arvelt. Seega on tulemusena keskkonna 

arvelt toetatud suuri tööstusettevõtteid.  

 Ettevõtted investeerivad keskkonnakaitsesse eelkõige juhul, kui uue tehnoloogia 

rakendamist on lisaks saastetasudele hakatud nõudma ka regulatiivsete meetmetega. 

Märgatav on olnud saastetasude mõju ka nendel üksikutel juhtudel, kui tasumäärad 

tõusevad mitmekordselt. Enamasti pole siiski keskkonnainvesteeringud 

saastetasumäärade kasvuga tõusnud samas proportsioonis.  

 Keskkonna saastamise piiranguid eiranud ettevõtetele ei ole enamasti järgnenud mingeid 

sanktsioone. Ilma saaste- või jäätmeloata tegutsevatelt ettevõtetelt ei ole nõutud seaduses 

ettenähtud kõrgendatud määraga saastetasu maksmist. Selle põhjuseks on riigiorganite 

küündimatus saastajate avastamisel, keskkonnateenistuste ja Keskkonnainspektsiooni 

vaheline puudulik suhtlus, seadusega sätestatud vastutus on ebaselge või ei suudeta 

kindlaks määrata saasteaineid. Tihti ka antakse ettevõttele lihtsalt korraldus hankida 

saasteluba ilma sanktsioonide määramiseta.  

 Keskkonnaload ei motiveeri ettevõtteid saastamist vähendama. Välisõhu saastelubade 

väljastamisel antakse ettevõtetele õigus emiteerida ettevõttel tegelikkuses tekkivatest 

heitmetest kaks kuni kolm korda rohkem. Sellega saadetakse ettevõtetele justkui signaal, 

et nad võivad saastekoguseid vähendamise asemel hoopis suurendada.  

 Kontroll tegelike emissioonide ja  saastamise aruannete õigsuse üle on ebapiisav. Sellist 

kontrolli peaks läbi viima Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused. Kuigi enne 

saastetasu arve esitamist peaksid keskkonnateenistused tulenevalt KeTSist 

saastekoguseid ka kontrollima, siis enamasti piirdutakse ettevõtte juhi allkirjastatud 
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aruandega ning ei nõua ettevõttelt tooraine koguseid tõendavaid dokumente. Vaid 

suuremate ettevõtete puhul tehakse ka kontrollmõõtmisi.  

 Saastetasude asendamise meede ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektipõhine 

rahastamine ei ole motiveerinud saastajaid rakendama keskkonnasäästlikumat 

tehnoloogiat. Põhjuseks peetakse seda, et toetusi on antud väga vähestele ettevõtetele 

ning toetussummad (eriti välisõhu valdkonnas) on võrreldes vajalike investeeringutega 

liiga väikesed. Saastetasude asendamise meedet on ka jäätmete valdkonnas kasutatud 

väga vähe. Need ettevõtted, kes seda kasutasid, on eranditult eesmärgiks seadnud 

saastetaseme normidega kooskõlla viimise, mitte nõuetest parema tulemuse saavutamise.  

 

Heitmeid tekitavatel ettevõtetel on, nagu eelnevast loetelu viimasest punktist selgus, pakutud 

võimalus asendada saastetasud keskkonnainvesteeringutega. Saastetasu asendamine on 

KeTSi alusel rakendatav meede, mis võimaldab saastetasu maksmise kohustuse asendada 

keskkonnakaitsemeetmete rahastamise kohustusega (Saastetasu asendamine 2016). Seega 

on ettevõtetel selle meetme kaudu teoreetiliselt võimalik vältida keskkonnatasude maksmist 

ning investeerida keskkonnasäästlikematesse tehnoloogiatesse, hoides selle tulemusena 

madalad (või ideaalis olematud) ka järgnevate perioodide keskkonnamaksud. KeTS 

võimaldab saastetasusid asendada vaid teatud tingimustel (Lisa 2). 

Säästva Eesti Instituudi ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse 

RAKE poolt läbiviidud uurimus näitas aga, et saastetasude asendamine on ettevõtete jaoks 

ebamugav ja keeruline meede ning seetõttu kasutavad seda väga väike osa ettevõtetest. 

Uurimuse käigus viidi läbi selleteemaline küsitlus ning tulemusena selgus, et enamik 

küsitletud ettevõtetest ei ole saastetasude asendamise meedet üldse kaalunudki. Nendest 

juriidilistest isikutest, kes olid saastetasude asendamist kaalunud, hindas suurem osa meetme 

enda jaoks kättesaamatuks. Põhjusena toodi välja seda, et investeeringu maksumus ületas 

märkimisväärselt keskkonnatasu suuruse ning tulemusena ettevõte kas ei vastanud toetuse 

tingimustele või oli meetme kasutamine ettevõttele kahjumlik. (Lahtvee et al. 2013: 49)  

Muutmaks saastetasude asendamist laialdasemalt kasutatavaks meetmeks, esitasid uuringu 

läbiviijad mitmeid ettepanekuid, nt muuta saastetasude asendamine 

keskkonnainvesteeringutega paindlikumaks, suurendada keskkonnasäästlikumasse 

tehnoloogiasse investeeringute toetusi ning suurendada toetusi ja muid finantsinstrumente 
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kompetentsi tõstmiseks ning nutikate ärimudelite rakendamiseks. Seni on saastetasude 

asendamise meedet kõige enam kasutanud vee-ettevõtted (Ibid.: 153, 218) 

Saastetasude, ja ka laiemalt keskkonnatasude, eesmärk arenenud riikides on seega mitte 

niivõrd riigile sissetuleku tekitamine kui heitmete ja saastatuse vähendamine ning seeläbi 

meie elukeskkonna säilitamine ja parendamine. Seda aga, kas ja millist eesmärki saastetasud 

Eestis täidavad, selgitatakse välja käesoleva bakalaureusetöö empiirilises osas.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolevas bakalaureusetöös on kasutatud mitmeid erinevaid sekundaarseid kvantitatiivsete 

andmete allikaid. Empiirilises osas on analüüsi aluseks võetud keskkonnatasude seaduse 

erinevad redaktsioonid ning Statistikaameti andmebaasist pärit statistilised näitajad.  

Empiirilise peatüki esimeses ning teises alapeatükis kasutatakse keskkonnatasude seaduse 

redaktsioonidest pärit andmeid ning Statistikaameti andmebaase. Aastatel 2008-2013 kehtis 

Eestis 17 erinevat keskkonnaseaduse redaktsiooni, 2016. aasta maiks on lisandunud veel 

üheksa. Vaatluse all olevast 17 redaktsioonist on saastetasude informatsiooni koondamise 

teel koostatud vajalik andmestik saastetasumäärade dünaamika analüüsiks. 

Saastetasumäärade dünaamika võrdlemiseks saasteainete heitkoguste dünaamikaga on 

kasutatud statistikat välisõhku ning pinnaveekogudesse viidud saasteainete heitkoguste 

kohta. Saastetasude määrade ning saasteainete heitkoguste vahelise seose analüüsis on 

kasutatud mitmeid tabeleid keskkonnaseisundi surve kohta (KK027: Õhu saastamine 

paiksetest saasteallikatest tegevusala (EMTAK 2008) ja maakonna järgi (2008-2012), 

KK261: Õhu saastamine paiksetest saasteallikatest maakonna järgi ning KK25: 

Pinnaveekogudesse juhitud puhastamist vajava vee reostuskoormus maakonna järgi). 

Empiirilise peatüki kolmanda alapeatüki kirjutamisel on lisaks eelnevalt mainitud 

saastetasumäärade andmestikule kasutatud Statistikaameti andmebaasis olevaid andmeid 

keskkonnamaksude laekumise kohta. Saastetasumäärade ja valitsussektorile laekunud 

keskkonnamaksutulude vahelise sõltuvuse analüüsis kasutatakse Statistikaameti 

andmebaasist keskkonna arvepidamise teema alt andmetabelit KK35: Keskkonnamaksud 

liigi ja maksja/tegevusala järgi.  

Helen Poltimäe on kirjutanud, et seni on avaldatud keskkonnatasude teemalisi uurimusi vaid 

kõrgelt arenenud riikide kohta, kus sissetulekute tasemed ja maksusüsteemid ei ole nii kiires 

muutumises kui Eestis. Riigid, mille kohta on uuringuid läbi viidud, on näiteks Taani, 

Saksamaa, Ühendkuningriigid, Itaalia, Hispaania, Iirimaa ning Holland. Eesti tingimustesse 

ei saa nende tulemusi üheselt kohandada, sest Eestis on keskkonnatasud väga kiiresti 

viimastel aastatel seoses Euroopa Liitu astumisega kasvanud. Samuti on enamik uurimusi 

keskendunud ex-ante analüüsile hüpoteetiliste keskkonnamaksude ja -tasude kohta. Selliseid 
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uurimusi, kus on analüüsitud juba kasutuselolevaid makse ja tasusid, on vaid mõned üksikud.  

(Poltimäe 2014: 11-12)  

Poltimäe ise keskendus oma doktoridissertatsioonis Eesti keskkonnamaksude jaotuslikele ja 

käitumuslikele efektidele ning ei analüüsinud otseselt saastetasumäärade mõju saastamise 

tasemele ja riigi maksutuludele.  

Keskkonnatasud, sh saastetasud, on võetud põhjalikuma vaatluse alla Riigikantselei ja 

Keskkonnaministeeriumi tellitud ning Säästva Eesti Instituudi (Stockholmi 

Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SA SEI Tallinn) ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike 

rakendusuuringute keskuse (RAKE) läbi viidud „Keskkonnatasude mõjuanalüüsis“ 

(Lahtvee et al. 2013). Antud uurimuses on välja toodud mitmete keskkonnatasude määrad 

ning saasteainete heitkogused. Seejärel on esitatud soovitused määrade suuruste kohta 

vahemikuks 2016-2020. Ka Poliitikauuringute Keskus Praxis on läbi viinud mõju-uuringu  

„Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs“, milles analüüsitakse mitmeid 

keskkonnamaksudega seotud probleeme ning pakutakse neile võimalikke lahendusi 

erinevate tasumäärade kehtestamise stsenaariumitega (2014).  

Andmete piiratud ligipääsetavuse tõttu võetakse käesolevas töös tasumäärade ja heitkoguste 

vahelise seose analüüsimisel vaatluse alla vaid üks osa välisõhku ning pinnaveekogudesse 

juhitavatest saasteainetest. Statistikaameti andmebaasis ei ole kättesaadavad andmed, mille 

järgi saaks analüüsida määrade ja koguste seoseid saasteainete heitmisel põhjavette ja 

pinnasesse ning jäätmete kõrvaldamisel. Sel põhjusel on õhusaasteainetest vaatluse all viis 

peamist heitgaasi ning veekogudesse juhitavatest heitmetest neli erinevat kemikaali ja 

kemikaaligruppi.  

Eesti keskkonnaökonomistid Kaia Oras ja Kersti Salu on väitnud, et seda, kas Eestis on 

keskkonnasaaste vähendamisele viinud just keskkonnatasude määrade suurenemine, ei saa 

nii üheselt väita (2013: 19).  

Eelnevast tulenevalt kasutatakse käesoleva bakalaureusetöö peatükis 3.2. korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi, selgitamaks välja, kas saastetasumäärade ja saasteainete heitkoguste 

vahel esineb statistiliselt oluline seos. Toetudes saastetasumäärade kohta koostatud 

andmestikule, viiakse läbi korrelatsioonanalüüs saastetasumäärade ning saasteinete 

heitkoguste vahelise lineaarse seose, selle suuna, tugevuse ning usaldusväärsuse 

tuvastamiseks, kasutades Pearsoni lineaarset paariskorrelatsioonikordajat ehk lihtsat 
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korrelatsioonikordajat (edaspidi korrelatsioonikordaja) (lisa 3). Selleks kasutatakse 

Microsoft Exceli andmeanalüüsi tööriista Correlation. Saasteainete heitkoguste andmed 

paiksetest saasteallikates pärinevad saastelubasid omavate ettevõtete esitatud saasteainete 

heitkoguste statistilistest aruannetest (KK027: Mõisted ja metoodika).  

Korrelatsioonikordaja rxy väärtus on vahemikus -1 kuni 1, kus kordaja märk näitab sõltuvuse 

suunda. -1 näitab vastassuunalist funktsionaalset sõltuvust ning 1 näitab samasuunalist 

funktsionaalset sõltuvust (st igale ühe muutuja väärtusele vastab üks kindel teise muutuja 

väärtus) (Vainu 2006: 11). Mida lähemal on korrelatsioonikordaja absoluutväärtus │rxy│ 

ühele, seda tugevam on lineaarne seos kahe juhusliku suuruse vahel (Paas 1995: 182). Seega, 

kui  korrelatsioonikordaja on 0, siis seos kahe muutuja vahel puudub. Ühtsed kriteeriumid 

seose tugevusele hinnangu andmiseks puuduvad, kuid tavaliselt loetakse seos tugevaks siis, 

kui korrelatsioonikordaja absoluutväärtus on suurem kui 0,5, keskmise tugevusega seos 

esineb, kui see on 0,3-0,5 ning seos on nõrk, kui regressioonikordaja absoluutväärtus on 

väiksem kui 0,3 (Statistical Correlation 2016).  

Korrelatsioonikordaja ruut r2 näitab seda osa nähtuse Y koguhajuvusest, mis on tingitud 

sõltumatu muutuja X hajuvusest, ülejäänud osa Y hajuvusest on põhjustatud teistest 

asjaoludest, milleks on sageli juhus (Paas 1995: 183). Lineaarse korrelatsioonikordaja rxy ja 

mitmese korrelatsioonikordaja R absoluutväärtused langevad lihtsa lineaarse 

regressioonimudeli korral kokku (Ibid.: 181).  

Korrelatsioonikordaja usaldusväärsuse ehk statistilise olulisuse hindamiseks kasutatakse ühe 

võimalusena t-kriteeriumit. Kui t-kriteeriumi arvutuslik absoluutväärtusväärtus (lisa 3) on 

suurem kui t-kriitilise väärtus (│tr│> t), siis on korrelatsioonikordaja statistiliselt oluline. 

Korrelatsioonanalüüsi järel viiakse läbi lihtne regressioonanalüüs vähimruutude meetodil 

saastetasumäärade ja saasteainete heitkoguste vahel, kinnitamaks veelkord saadud tulemust 

seose, selle suuna ning tugevuse osas. Lisaks leitakse, kui suure osa saasteainete heitkoguste 

varieeruvusest saab selgitada saastetasude määrade varieeruvusega. Regressioonanalüüs 

viiakse läbi Exceli andmeanalüüsi tööriistaga Regression, mille tulemusena saadakse 

muuhulgas regressioonimudeli parameetrite hinnangud (Coeficcients), parameetrite 

hinnangute standardvead (Standard Error) ning nende olulisuse tõenäosused p (P-value). 

Samuti saadakse parameetrite hindamise tulemusena nii mudeli regressioonikordaja R 

(Multiple R) kui ka determinatsioonikordaja D = R2 (R Square) väärtused, mudeli 
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standardviga ehk jääkstandardhälve Sjääk (Standard Error) ja mudeli olulisuse tõenäosus p 

(Significance F). Regressioonivõrrandi ja selle parameetrite hinnangute statistilist olulisust 

hinnatakse, võrreldes nende olulisuse tõenäosuseid p olulisuse nivooga Kui 

olulisuse tõenäosus on väiksem kui olulisuse nivoo, siis on parameetrite hinnangud ja mudel 

tervikuna usaldusväärsed. Kuna lihtsa regressioonimudeli korral võrdub sõltumatu muutuja 

parameetri hinnangu olulisuse tõenäosus mudeli olulisuse tõenäosusega, siis kasutatakse 

tulemuste tõlgendamisel ainult parameetri hinnangu olulisuse tõenäosust p.  

Analüüsi läbiviimiseks kasutatakse Microsoft Exceli andmeanalüüsi tööriistu Correlation ja 

Regression.  Teoreetilise t-kriteeriumi leidmiseks kasutatakse funktsiooni T.INV.2T.  

Viimase sammuna analüüsitakse lühidalt empiirilises peatükis saastetasumäärade mõju 

valitsussektori keskkonnamaksutulude laekumisele. Selleks vaadeldakse kõigi Eestis 

keskkonnatasude seadusega kehtestatud saastetasumäärade dünaamikat aastatel 2008-2013 

võrdluses riigi saastetasudest laekunud keskkonnamaksude dünaamikaga. Riigi 

maksutuludele avaldab mõju kahtlemata lisaks määrade dünaamikale ka heitkoguste 

dünaamika, kuid kuna  saasteainete heitkoguste kohta on kättesaadav ainult üks osa andmeid, 

siis ei uurita selles töös määrade ja koguste koosmõju laekunud maksudele. Valitsussektorile 

laekunud keskkonnamaksude ja -tasude kohta on statistika andmebaasist saada andmeid 

erinevate saastetasude kategooriate, mitte iga saasteaine lõikes. Seetõttu uuritakse võrdleva 

analüüsiga konkreetselt vaid maksumäärade dünaamika ning keskkonnamaksude 

saastetasudest laekuva osa seost.  
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3. SAASTETASUMÄÄRADE, SAASTEAINETE 

HEITKOGUSTE NING VALITSUSSEKTORI  

KESKKONNAMAKSUDE LAEKUMISE DÜNAAMIKA  

 

3.1. Saastetasumäärade ning saasteainete heitkoguste dünaamika  

 

Keskkonnatasude seadus § 14 sätestab, et „saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid 

heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid“, 

välja arvatud juhul, kui seda tehakse kogustes ja viisil, mille jaoks ei nõuta luba ning muudel 

juhtudel, mis on seadusega sätestatud.  

Saastetasude määrad on Eestis peale Euroopa Liiduga liitumist pidevalt kasvanud. Igal 

saasteainel, mida on peetud vajalikuks maksustada, on olemas kindlaksmääratud „hind“, 

mida saastaja kohustub maksma. Samuti on paika pandud koefitsiendid saastetasude 

suurendamiseks. Neid rakendatakse erinevatel juhtudel, näiteks kui saasteallikas asub 

tiheasustusalal (KeTS). 

Lisaks on seaduserikkujatele kehtestatud kõrgendatud tasumäärad, mis algavad viiekordsest 

ning küündivad kuni tuhandekordse määrani. Keskkonnatasusid arvestatakse kõrgendatud 

määra järgi, kui saasteaineid heidetakse välisõhku lubatust suuremas koguses;  saasteaineid 

heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid lubatust 

suuremas koguses või kontsentratsioonis; saasteaineid heidetakse merevette; kemikaalide 

või jäätmete transportimise käigus viiakse keskkonda saasteaineid või jäätmeid ning kui 

loodusvara kasutataks ilma loata või lubatust suuremas mahus. (KeTS §22) 

Aastal 2008 tõi Riigikontroll ühe saastetasude süsteemi puudusena välja selle, et enamasti 

ei rakendata seaduserikkujatele seadusega lubatud kuni 1000-kordset kõrgendatud määra 

(Saastetasude mõju…2008: 2). Hilisem analüüs näitas, et kuigi keskkonda heideti ilma loata 

mitmeid saasteineid (orgaanilisi aineid, fenoole, hõljuvaineid, lämmastikuühendeid ning 

naftasaadusi), siis nende kogus jäi alla 0,1% lubade kogustest. Sellest tulenevalt järeldati, et 

kõrgendatud määrad loata saasteainete keskkonda heitmisel või loa koguste ületamisel on 

ettevõtteid motiveerivad ning seega põhjendatud kahjuliku keskkonnamõju ärahoidmiseks. 
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Seda järeldust kinnitasid ka läbiviidud ettevõtete küsitluste ja intervjuude tulemused. 

(Lahtvee et al. 2013: 152) 

Õhusaastetasu rakendatakse siis, kui paiksetest saasteallikatest heidetakse välisõhku 

järgmisi heitgaase: vääveldioksiidi või muid anorgaanilisi väävliühendeid, süsinikoksiidi, 

süsinikdioksiidi, tahkeid osakesi, lämmastikoksiide või muid anorgaanilisi 

lämmastikuühendeid ning lenduvaid orgaanilisi ühendeid (va metaani), merkaptaane ning 

raskmetalle või nende ühendeid (KeTS § 16).   

Järgnevalt on välja toodud aastatel 2008-2013 kehtinud saastetasumäärad saasteainete 

heitmisel välisõhku (tabel 3).   

Tabelis 3 kasutatavad lühendid ja märksõnad tähistavad järgmisi saasteainete gruppe:  

1) SO2 – vääveldioksiid ja muud anorgaanilised väävliühendid; 

2) CO – süsinikoksiid; 

3) PM – tahked osakesed, va raskmetallid või nende ühendid; 

4) NOx – lämmastikoksiidid ümberarvestatuna lämmastikdioksiidiks ja muud 

anorgaanilised lämmastikuühendid; 

5) VOC – lenduvad orgaanilised ühendid, va merkaptaanid ja metaan (CH4); 

6) merkaptaanid – vees lahustumatu orgaaniline ühend, mida kasutatakse tarbegaasile 

lõhna andmiseks, värvainete tootmisel jm. (ka tiool); 

7) raskmetallid – raskmetallid ja nende ühendid; 

8) CO2 – süsinikdioksiid. (KeTS § 16; Eesti keele seletav sõnaraamat 2016) 

 

Tabel 3. Aastatel 2008-2015 Eestis kehtinud saastetasumäärad saasteainete heitmisel 

välisõhku, eurot tonni kohta (autori koostatud keskkonnatasude seaduse 2008, § 19; 2010, § 

19; 2011, § 19 alusel) 

Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SO2 25,25 30,29 39,37 51,00 66,21 86,08 

CO 3,64 4,35 4,78 5,25 5,78 6,35 

PM  25,25 30,29 39,37 51,19 66,53 86,47 

NOx  57,90 69,47 76,37 83,53 91,90 101,10 

VOC 57,90 69,47 76,37 83,53 91,90 101,10 

Merkaptaanid 22528,03 24780,85 26019,90 27320,00 28686,00 28830,00 

Raskmetallid  921,29 1105,48 1216,05 1228,00 1240,00 1252,00 

CO2 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 



33 
 

Tabelis 3 toodud saastetasumäärasid suurendatakse juhul, kui paiksed saasteallikad asuvad 

teatud omavalitsusüksuste haldusterritooriumide piires. Saastetasumäära suurendamiseks 

kasutatakse erinevaid koefitsiente (KeTS § 19 lg 2): 

1) 1,2 korda, kui välisõhku juhitakse heitgaase Narva jõega piirnevates 

omavalitsusüksustes asuvatest paiksetest saasteallikatest, juhul kui heitmete 

väljumiskõrgus on rohkem kui 100 meetrit maapinnast; 

2) 1,5 korda, kui välisõhku heidetakse saasteaineid Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, 

Sillamäe ning Tartu linna haldusterritooriumil asuvatest paiksetest saasteallikatest; 

3) 2 korda, kui välisõhku heidetakse saasteaineid Tallinna linna haldusterritooriumil 

asuvates paiksetest saasteallikatest; 

4) 2,5 korda, kui välisõhku heidetakse saasteaineid Haapsalu, Kuressaare, Narva-

Jõesuu ja Pärnu  linna haldusterritooriumil asuvatest paiksetest saasteallikatest. 

Õhusaastetasude määrade dünaamika analüüsis kasutatakse kõiki Keskkonnatasude 

seadusega kehtestatud õhusaastetasude määrasid. Seevastu õhku paisatud heitmete koguste 

dünaamika analüüsis kasutatakse andmete piiratud kättesaadavuse tõttu vaid viite erinevat 

saasteainet: lämmastikoksiidid (NOx), vääveldioksiid (SO2), süsinikoksiid (CO), tahked 

osakesed (PM) ning lenduvad orgaanilised ühendid (VOC). Need saasteained koos 

süsihappegaasiga (CO2) moodustavad põhilise osa Eestis õhku paisatavate saasteainete 

heitkogustest (Lahtvee et al. 2013: 136). Kuna teiste välisõhku paisatavate heitgaaside 

kogused on marginaalsed (Ibid.) ning nende heitkoguste kohta ei ole ka andmed statistika 

andmebaasis vajalikul kujul kättesaadavad, siis neid analüüsis ei kasutata. Samuti ei kasutata 

süsihappegaasi (CO2) heitkoguste andmeid, sest paiksetest saasteallikatest õhku paisatud 

CO2  kogused pole samuti kättesaadavad.  

Kuna saastetasude eesmärk on vähendada saasteainete heitkoguseid, ning seda peaks 

saavutatama suurenevate määradega, siis analüüsitakse koos saastetasude määrade 

dünaamikaga õhku paisatavate saasteainete heitkoguste dünaamikat. Selleks on võimalik 

kasutada eelnevalt mainitud viie saasteaine heitkoguseid.  

Järgnevas tabelis 4 on näidatud paiksetest saasteallikatest välisõhku paisatud saasteainete 

heitkogused. Heitkoguste andmed on saadud saastelubasid omavate ettevõtete statistilistest 

aruannetest (KK027: Mõisted ja metoodika).  
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Tabel 4. Paiksetest saasteallikatest välisõhku heidetud saasteainete kogused aastatel 2008-

2013, tonni (KK027; KK261) 

Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vääveldioksiid SO2 67866,32 53587,04 82183,65 71835,42 39771,71 35817,34 

Süsinikoksiid CO 26857,13 29202,18 31608,91 27169,55 38058,67 36560,64 

Tahked osakesed PM 12756,79 10200,43 18940,81 33115,79 11176,78 20453,86 

Lämmastikoksiidid 

NOx 
14852,90 12089,69 17044,81 17795,61 14312,27 13237,82 

Lenduvad orgaanilised 

ühendid VOC 
11245,76 13320,10 6193,34 6002,99 4120,37 4165,26 

 

Õhusaastetasude määrad on vaadeldaval perioodil pidevalt suurenenud. Protsentuaalselt 

kõige enam kasvas vaadeldava perioodi jooksul tahkete osakeste saastetasumäär (lisa 10), 

olles 2013. aastaks kasvanud 242,5% võrreldes baasaastaga 2008. Protsentuaalselt kõige 

vähem suurenes merkaptaanide saastetasumäär (28,0%), mis aga absoluutsummas kasvas 

enim – 6301,97 eurot. Tahkete osakeste saastetasumäär kasvas absoluutsummana 61,22 

eurot. Kõige väiksem kasv eurodes oli süsihappegaasil CO2, so 0,50 eurot, mis esialgse 

määraga võrreldes oli 33,3 protsendiline kasv. Süsihappegaasi määra tõsteti vaid ühel aastal. 

2009. aastal suurendati see senise 1,50 euro pealt 2,00 euroni ning sellest alates on 

süsinikdioksiidi tasumäär jäetud kuni tänaseni samale tasemele. Kui CO2 kõrvale jätta, siis 

on õhusaastetasud kasvanud igal aastal, kuid kasv on toimunud alanevalt. Ülenevalt on 

kasvanud vaid vääveldioksiidi ning tahkete osakeste tasumäärad.  

Kuigi tahkete osakeste tasumäärade protsentuaalne kasv oli suurim, oli protsentuaalselt 

suurim ka nende heitmete koguste kasv perioodi jooksul. Tahkete osakeste heitmed kasvasid 

60,3%, mis oli 7691,1 tonni. Süsinikoksiidi heitmed kasvasid 36,1% ehk 9703,5 tonni. 

Ülejäänud kolme saasteaine heitkogused vähenesid, mis on ka saastetasude eesmärk. Suurim 

vähenemine toimus lenduvate orgaaniliste ühendite osas, mille heitkogused vähenesid 

63,0% (7697,1 tonni). Järgmine oli vääveldioksiid, mille saastetasumäära 241 protsendilise 

kasvu tulemusena vähenes  SO2 heitmete kogused vahemikus 2008.-2013. a ligi poole võrra 

(47,2% ehk 32 049 tonni). Protsentuaalselt kõige vähem langes 10,9 protsendiga (1615,1 

tonni) lämmastikdioksiidide heitkogus. 

Kuigi kõigi analüüsitud õhusaasteainete, va süsinikdioksiidi, tasumäärades toimus iga-

aastane kasv, ei avaldunud sama tendents õhku paisatavate saasteainete heitkogustes. 

Süsinikoksiidi ning tahkete osakeste heitkogused suurenesid märgatavalt hoolimata 
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tasumäärade võrdselt märgatavast kasvust. Seega, tasumäärade suurenemine ei ole viinud 

saasteainete heitkoguste vähenemisele, vaid need on vastupidiselt soovitule jätkanud 

kasvamist.  

Veesaastetasu rakendatakse sellisel juhul, kui veekogusse, põhjavette ja pinnasesse 

heidetakse orgaanilisi aineid; fosforiühendeid; lämmastikuühendeid; heljumit; sulfaate; 

ühealuselisi fenoole; naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise 

aine termilise töötlemise vedelsaadusi; heitvett, mille vesinikeksponent (pH) on suurem kui 

9,0 või väiksem kui 6,0; muid veekeskkonnale ohtlikke aineid veeseaduse tähenduses. 

(KeTS § 17 lg 1) 

Saastetasu ei nõuta, kui orgaanilisi aineid, fosforiühendeid ning lämmastikuühendeid  

kasutatakse väetisena, järgides veeseaduses (ja selle alusel) kehtestatud nõudeid. Samuti ei 

nõuta saastetasu juhul, kui reovesi juhitakse koos sademeveega sademeveekanalisatsiooni 

tingimusel, et saasteainete kontsentratsioon heitvees ei ületa sademevee kohta kehtestatud 

kemikaalide piirväärtuseid. (KeTS § 17 lg 2-3) 

Saastetasumäärad saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse on toodud 

alljärgnevas tabelis 5. Tabelis kasutatud tähised ja lühendite selgitused on alljärgnevad: 

1) BHT7 – orgaanilised ained (va ühealuselised fenoolid ja nafta, naftasaaduse, 

mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise töötlemise 

vedelsaadused), mis on ümberarvestatud nende lagundamise biokeemiliseks 

hapnikutarbeks seitsme ööpäeva jooksul; 

2) Püld – fosforiühendid ümberarvestatuna üldfosforiks; 

3) Nüld – lämmastikuühendid ümberarvestatuna üldlämmastikuks; 

4) heljum – vedelikus heljuv tahke aines; 

5) SO4
2- – sulfaadid, ümberarvestatuna sulfaatiooniks;  

6) fenoolid – ühealuselised fenoolid; 

7) nafta – nafta ja naftasaadused, mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine 

termilise töötlemise vedelsaadused; 

8) muud ained – eelmistes punktides nimetamata muud ohtlikud ained veeseaduse 

tähenduses;  

9) pH – ärajuhitav heitvesi, mille pH on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0.  (KeTS § 

17; Eesti õigekeelsussõnaraamat 2016) 
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Tabel 5. Aastatel 2008-2013 Eestis kehtinud saastetasumäärad saasteainete heitmisel 

veekogusse, põhjavette ja pinnasesse, eurot tonni kohta (autori koostatud keskkonnatasude 

seaduse 2008, § 20; 2010, § 20; 2011, § 20 alusel) 

 Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BHT7 1034,35 1241,23 1365,34 1379,00 1392,00 1406,00 

Püld 1558,04 1869,61 2804,38 4206,00 5468,00 7109,00 

Nüld 975,93 1171,12 1405,29 1616,00 1858,00 2137,00 

Heljum 261,46 313,74 345,06 377,65 415,42 456,96 

SO4
2- 4,41 5,30 5,56 5,81 6,13 6,45 

Fenoolid 6936,97 8324,49 9989,33 11731,00 14077,00 16893,00 

Nafta 1651,48 1981,26 2278,45 2620,00 3013,00 3465,00 

Muud ained 8308,51 9970,22 11465,75 12039,00 13844,00 15921,00 

pH 0,13 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Märkus. Saastetasu normist kõrgema või madalama pH-ga heitveele arvestatakse igas kuupmeetris heitvees 

väärtust 9,0 ületava või väärtusest 6,0 väiksema pH ühikukümnendiku kohta.  

 

Sarnaselt välisõhu saastetasudele, suurendatakse ka veekogusse, põhjavette ja pinnasesse 

viidavate saastetasude määrasid kindlaksmääratud koefitsientidega järgmistel 

keskkonnatasude seaduses (§ 20 lg 2) ettenähtud juhtudel: 

1) 2,5 korda saasteainete heitmisel kaitsmata põhjaveega pinnasesse; 

2) 1,5 korda, kui heitekoht paikneb linna, alevi või supelranna piirides (või lähemal kui 

200 meetrit supelrannale) või kui heitekohaks on meri, piiriveekogu või kaitstav 

veekogu (karpkalaliste või lõheliste kudemis- või elupaik); 

3) 1,2 korda, kui heitvee merre juhtimiseks kasutatakse süvamerelasku. 

 

Heitvee saastasumäärade dünaamikat vaadeldakse käesolevas töös koos pinnavette viidud 

saastainete heitkoguste andmetega. Analüüsiks on kasutada Statistikaameti andmebaasist 

saadud nelja erineva saasteaine heitkoguste andmed. Need on orgaanilised ained (BHT7), 

fosforiühendid (Püld), lämmastikuühendid (Nüld) ning heljum. Saasteainete heitkogused 

aastatel 2008-2013 on toodud tabelis 6.   
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Tabel 6. Saasteainete heitkogused pinnaveekogudesse perioodil 2008-2013, tonni (KK25) 

 Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BHT7 – orgaanilised ained 1199,0 1137,1 1213,5 937,2 719,7 814,1 

Püld - fosforiühendid 146,0 145,7 114,4 109,8 100,2 66,4 

Nüld - lämmastikuühendid 1858,6 1750,7 1769,9 1890,3 1611,9 1228,3 

Heljum 4959,1 3779,7 3402,4 3382,9 2894,9 2461,3 

 

Pinnaveekogusse, põhjavette ja pinnasesse viidavate saasteainete tasumäärad perioodil 

2008-2013 küll kasvasid iga-aastaselt (va pH), kuid valdavalt toimus määrade kasv alanevalt 

(lisa 11). Kõige suurem protsentuaalne kasv aastaks 2013 baasaasta 2008 suhtes toimus 

fosforiühendite saastetasumäärades (356,3%). Absoluutarvudes suurenes fosforiühendite 

saastetasumäär 5550,96 eurot. Eurodes mõõdetuna kasvasid veelgi enam fenoolide ning 

muude veeseaduse mõistes ohtlike ainete tasumäärad, vastavalt 9956,03 eurot (143,5%) ning 

7612,49 eurot (91,6%). Märkimisväärne tasumäärade kasv toimus ka lämmastikuühendite 

(119%, 1161,07 eurot) ning nafta- ja naftasaaduste määrades (109,8%, 1813,52 eurot). 

Pinnaveekogudesse viidud heitvee saastetasumäärade mõju heitvee kogustele on tulenevalt 

andmetest võimalik analüüsida nelja eelnevalt välja toodud saasteaine lõikes. Vastupidiselt 

õhku paisatavatest saasteainetest, on vette juhitavate ainete puhul selgelt märgata, et 

tasumäärade kasv on endaga kaasa toonud heitkoguste vähenemise. Kõigi nelja saasteaine 

kogused on perioodil 2008-2013 langenud märgatavalt. Väikseim koguse vähenemine 

toimus orgaaniliste ainete heitkogusest, see oli 32,1% ehk 384,9 tonni. Lämmastikuühendite 

heitkogus pinnaveekogudesse vähenes 33,9% ehk 630,3 tonni ja heljumi heitkogus vähenes 

mainitud perioodil 50,4% ehk 2497,8 tonni. Protsentuaalselt enim vähenes fosforiühendite 

heitkogus – 54,6% ehk 79,7 tonni. Nagu eelnevalt mainitud, siis ka fosfori tasumäära 

suurenemine oli kõige suurem. Neljast vaadeldavast heitmest oli saastetasumäära 

protsentuaalne suurenemine madalaim orgaanilistel ainetel ning ka heitekoguste vähenemine 

oli sellel saasteainel protsentuaalselt madalaim.  

Saastetasu jäätmete kõrvaldamisel rakendatakse, kui jäätmed kõrvaldatakse 

jäätmeseaduse tähenduses3, välja arvatud: 1) selliste toimingute puhul, mida tehakse 

jäätmete viimiseks keskkonda; 2) ettenähtud jäätmekäitluskohtades jäätmete ajutine 

                                                           
3 Jäätmete kõrvaldamine on „nende ladestamine prügilasse, põletamine ilma energiakasutuseta või muu 

samaväärne toiming, mis ei ole taaskasutamine, kaasa arvatud jäätmete ettevalmistamine kõrvaldamiseks, 

isegi kui toimingul on osaliselt teisene tagajärg ainete või energia taasväärtustamise näol“ (Jäätmeseadus 

2016, § 17 lg 1). 



38 
 

keskkonda viimine nende pinnastöötlemise või bioloogilise lagundamise eesmärgil; 3) kui 

jäätmete põletamise korral juba nõutakse välisõhku heidetavate saasteainete eest tasu 

(Keskkonnatasude seadus § 18).  

Saastetasu ei rakendata jäätmete keskkonda viimise korral nende taaskasutamise eesmärgil 

jäätmeseaduse tähenduses (Keskkonnatasude seadus § 18 lg 2), mille järgi jäätmete 

taaskasutamine on „jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine 

kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel 

otstarbel kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil 

kasutamiseks kas tootmises või majanduses laiemalt.“ (Jäätmeseadus § 15 lg 1) 

Jäätmete kõrvaldamisel rakendatavate saastetasumäärade dünaamika nähtub tabelis 7. 

Tabelis kasutatavate lühendite ja märksõnade selgitused on alljärgnevad: 

1) tava- ja ohtlikud jäätmed – prügila valdaja jäätmeloa või keskkonnakompleksloa 

alusel tavajäätmete prügilasse ladestada lubatud tava- ja ohtlikud jäätmed, välja 

arvatud käesoleva nimistu punktides 5–9 nimetatud jäätmed; 

2) olmejäätmed – kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal 

tekkinud koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed; 

3) püsijäätmed – Tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega 

bioloogilisi muutusi, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid 

nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist 

või kahju inimese tervisele; 

4) asbesti- ning ehitusjäätmed – asbesti sisaldavad ehitusmaterjalide jäätmed ning 

ehitus- ja lammutuspraht; 

5) põlevkivi aheraine – välispuistangutesse ladestatav põlevkivi aheraine, sealhulgas 

rikastusjäätmed; 

6) puidukaitseaine jm – puidukaitseained, anorgaanilisi pestitsiide, asbesti, arseeni ja 

pliid sisaldavad jäätmed, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud jäätmed, 

kivisöe- ja põlevkivitõrv ning nende saadused, samuti neid sisaldavad 

bituumenitaolised segud ja põlevkivi töötlemise pigijäätmed; 

7) PCB-d, PCT-d ja orgaanilised pestitsiidid – elavhõbedat, kaadmiumi, tsüaniide, 

polüklooritud bifenüüle ja terfenüüle (PCB-d, PCT-d) ning orgaanilisi pestitsiide 

sisaldavad jäätmed; 
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8) põlevkivi tuhk ning tsemendi tolm – põlevkivi lend- ja koldetuhk ning tsemendi 

klinkritolm; 

9) põlevkivi poolkoks – põlevkivi utmisel saadav tahke jääk; 

10) nafta- jm produktid – naftat, naftasaadusi, mineraalõli ning tahke kütuse või muu 

orgaanilise aine termilise töötlemise vedelprodukte, orgaanilisi lahusteid, 

raskmetalle (välja arvatud käesoleva nimekirja punktides 6 ja 7 nimetatud), 

orgaanilisi halogeenühendeid, värvaineid ja pigmente sisaldavad jäätmed, värvi- ja 

lakijäätmed, nakkusohtlikud haigla- või tervishoiujäätmed ning ravimijäätmed. 

(Keskkonnatasude seadus § 21; Jäätmed: Selgituseks 2016) 

 

Tabel 7. Aastatel 2008-2015 Eestis kehtinud saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel, 

eurot tonni kohta (autori koostatud keskkonnatasude seaduse 2008, § 21; 2010, § 21; 2011, 

§ 21 alusel) 

Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tava- ja ohtlikud jäätmed 8,50 10,00 12,02 14,38 17,25 20,77 

Olmejäätmed 8,50 10,00 12,02 14,38 17,25 20,77 

Püsijäätmed 8,50 10,00 12,02 14,38 17,25 20,77 

Asbesti- ning ehitusjäätmed 8,50 10,00 0,64 0,63 0,63 0,63 

Põlevkivi aheraine 0,64 0,77 0,77 0,91 0,91 0,91 

Puidukaitseaine jm 43,46 52,15 62,57 62,56 62,56 62,56 

PCB-d, PCT-d ja orgaanilised 

pestitsiidid 
434,47 521,33 625,57 625,56 625,56 625,56 

Põlevkivi tuhk ning tsemendi 

tolm 
0,64 1,00 1,20 1,44 1,72 2,07 

Põlevkivi poolkoks 1,00 1,00 1,20 1,44 1,72 2,07 

Nafta- jm produktid 0,00 0,00 12,02 14,38 17,25 20,77 

 

Kindlasti võib öelda, et jäätmete kõrvaldamise saastetasumäärad ei ole suurenenud samas 

mahus, kui seda on teinud õhu ja vee saastetasud. Kuigi enamik määrasid on 2013. aastaks 

võrreldes 2008. aastaga kasvanud, siis jäätmete tasumäärades on ka ainus määr, mida on 

kahel erineval aastal langetatud. Asbesti- ning ehitusjäätmete saastetasu langetati 2010. 

aastal võrreldes 2009. aastaga 10 eurolt 0,64 euroni tonni kohta. See on koguni 93,6 

protsendiline langus (lisa 12). Seda määra langetati veel veidi ka järgmisel aastal seoses euro 

kasutuselevõtuga  0,64 eurolt 0,63 euroni (1,6%). Ülejäänud saastetasumäärade suurenemine 

perioodi vältel ulatus 42,2 protsendilt põlevkivil 223,4 protsendini põlevkivi tuhal ja 



40 
 

tsemendi klinkritolmul. Eurodes oli väikseim kasv nende aastate jooksul 0,27 eurot põlevkivi 

aherainel ning suurim 191,09 eurot tonni kohta PCB-l, PCT-l ja orgaanilistel pestitsiididel.  

Saastetasude määrade dünaamika mõju jäätmete kõrvaldamisele käesolevas töös andmete 

kättesaamatuse tõttu ei analüüsita.  

Eksperdid soovitasid „Keskkonnatasude mõjuanalüüsis“ jätkata saastetasumäärade tõstmist 

kõigi saasteainete kategooriate lõikes perioodil 2016-2020 iga-aastaselt (Lahtvee et al. 

2013.) Eraldiseisvas uuringus aasta hiljem korrati antud soovitust õhu- ja veesaastetasude 

osas (Keskkonnatasude seaduse muutmise…2014: 45, 60-61). Hoolimata sellest, on kõik 

2016. aasta saastetasumäärad jäänud samale tasemele 2015. aasta määradega (KeTS 2016). 

Ka käesolevas töös vaatluse all olevatel aastatel on mitmete saastetasude määrade puhul on 

toimunud marginaalsed muutused ning eriti just jäätmete kõrvaldamise saastetasudes ei ole 

mitme saasteaine osas toimunud mingeid muutusi mitmete aastate jooksul. Lisaks on ühes 

jäätmete kategoorias (asbesti sisaldavad- ning ehitusjäätmed) lausa toimunud drastiline 

saastetasumäära langus.  

 

 

3.2. Saastetasumäärade ja saasteainete heitkoguste vaheline seos ning 

ökonomeetrilised mudelid 

 

3.2.1. Õhusaastetasude määrad ja saasteainete heitkogused välisõhku  

 

Õhusaastetasude määrade ning õhku paisatud saasteainete heitkoguste vahelise 

ökonomeetrilise mudeli koostamisel on kasutatud andmeid tabelitest 3 ja 4.  

Õhusaastetasude määrade ning välisõhku paisatud saasteainete heitkoguste vahelist seost 

väljendav teoreetiline ökonomeetriline mudel on järgmine:  

Yõ = a0 - a1Xõ,  

kus Yõ – õhku paisatud saasteainete kogus, tonni 

Xõ – õhusaastetasu määr, eurot/tonn 

a0, a1 > 0 – võrrandi parameetrid 
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Teoreetilises mudelis on sõltumatu muutuja Xõ regressioonikordaja negatiivne, sest 

saastetasude olemusest lähtuvalt peavad saastetasumäära suurenedes saasteainete 

heitkogused vähenema.  

Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi läbiviimiseks kasutati 30 andmerida (lisa 4).  

Korrigeeritud variatsioonikordajad olid nende andmete puhul 65,8% ning 92,9%. 

Korrelatsioonanalüüsi läbiviimisel saadi korrelatsioonikordaja väärtuseks rxy = -0,4368. 

Korrelatsioonikordaja märk vastab teooriale ning kuna tr =│-2,5694│> t = 2,0484, siis on 

kordaja ka usaldusväärne. Korrelatiivne seos on aga regressioonikordaja järgi keskmise 

tugevusega ( 0,3 < R < 0,5). Õhu saastetasumäärade ning õhku paisatavate saasteainete 

heitkoguste vahelise seose visualiseerimiseks on joonisel 3 toodud kasutatud andmete 

hajuvusdiagramm koos regressioonisirgega 

 

 

Joonis 3. Õhku paisatavate heitgaaside saastetasumäärade (eurot/tonn) ja heitkoguste (tonn) 

andmete hajuvusdiagramm koos regressioonisirgega  

 

Regressioonanalüüsi läbiviimise tulemusena saadi järgmine mudel (lisa 5): 

Ŷõ = 40764 - 283,12Xõ 

Saj                  (106,7) 

D = R2 = 0,2009 

Seega selgitab saastetasumäärade varieerumine välisõhku paisatavate saasteainete 

heitkoguste varieeruvusest ära 20,09%, mis on suhteliselt madal näitaja. Samas on Xõ 
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parameetri hinnangu olulisuse tõenäosus p = 0,01298 <  = 0,05, mis tähendab, et 

parameetri hinnang ning ka mudel tervikuna on 95 protsendilise tõenäosusega 

usaldusväärsed.  

Kui saastetasumäära tõsta üks eurot tonni kohta, siis mudeli järgi vähenevad heitkogused 

koguni 283,12 tonni. Samuti võib majandusliku sisu anda vabaliikme väärtusele – kui 

saastetasumäärasid üldse ei rakendataks ehk saastetasumäärad oleksid null, siis heidetaks 

välisõhku erinevaid saasteaineid 40 764 tonni.  

 

Analüüsi tulemusena selgus, et kuigi saadud regressioonimudel on statistiliselt oluline, siis 

lineaarne korrelatiivne seos õhku paisatavate saasteainete tasumäärade ning heitkoguste 

vahel on nõrgemapoolne. Samuti selgitab saadud mudel ära vaid veidi üle viiendiku 

saasteainete heitkoguste varieeruvusest.  

 

 

3.2.2. Veesaastetasude määrad ning saasteainete heitkogused pinnaveekogudesse 

 

Veesaastetasude määrade ja heitkoguste vahelise korrelatiivse seose analüüsiks on kasutada 

nelja erineva saasteaine heitkoguste andmed. Need on orgaanilised ained (BHT7), 

fosforiühendid (Püld), lämmastikuühendid (Nüld) ning heljum.  

Kui kõikide saasteainete (4 tk) määrad ning heitkogused kaasata, siis saadakse 

saastetasumäärade korrigeeritud variatsioonikordajaks 111%, mis tähendab, et algandmed ei 

ole sobilikud regressioonanalüüsi läbiviimiseks (vkorr = 111% > 100%).  

Üldfosfori saastetasumäärad on läbi aastate olnud märkimisväärselt kõrgemad kui teistel 

heitmetel. 2008. aastal ületas üldfosfori tasumäär neljast analüüsitavast saasteainest 

suuruselt järgmise saasteaine määra (BHT7) oma 1,5 korda (vt. tabel 5). Madalaim 

saastetasumäär oli 2008. aastal heljumil ning üldfosfori saastetasu määr ületas heljumi oma 

kuuekordselt.   

2013. aastal oli üldfosfori saastetasumäär endiselt kõrgeim, kuid suuruselt järgmiseks oli 

saanud lämmastikuühendite saastetasumäär ning üldfosfori määr ületas lämmastikuühendite 

määra 3,3 korda. Madalaimat tasumäära (heljum) ületas fosfori oma 15,6 korda.  
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Kui eemaldada üldfosfori andmeread, siis saame ülejäänud kolme saasteaine (BHT7, Nüld, 

heljum) tasumäärade korrigeeritud variatsioonikordajaks 71,9% ning saasteainete 

heitkogustel 88,6%. Nendes andmetes esineb oluline asümmeetria, kuid neid saab siiski 

korrelatsioon- ja regressioonanalüüsis kasutada. Seega viidi korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüs läbi eraldi fosfori saastetasumäärade ning heitkoguste kohta ning 

ülejäänud kolme saasteaine kohta. Korrelatsioon-regressioonanalüüsis kasutatakse 

veesaastetasude määrasid tabelist 5  ning andmeid saasteainete heitkoguste kohta pinnavette 

tabelist 6.  

Veesaastetasude määrade (kolm saasteainet) ning pinnaveekogusse juhitud saasteainete 

heitkoguste vahelist seost väljendav teoreetiline ökonomeetriline mudel on järgmine:  

Yv = a0 - a1Xv,  

kus Yv – vette viidud saasteainete kogus, tonni 

Xv – veesaastetasu määr, eurot/tonn 

a0, a1 > 0 – võrrandi parameetrid 

Sõltuvaks muutujaks Y on pinnaveekogusse juhitud saasteainete heitkogus ning sõltumatuks 

muutujaks X on saastetasumäär.  

Analüüsi läbiviimiseks kasutati 18 andmerida (lisa 6). Pinnaveekogudesse juhitavate 

lämmastikuühendite (Nüld), orgaaniliste ainete (BHT7) ning heljumi saastetasumäärade ja 

heitkoguste seose visualiseerimiseks on joonisel 4 esitatud kasutatud andmete 

hajuvusdiagramm koos regressioonisirgega. 
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Joonis 4. Hajuvusdiagramm koos regressioonisirgega pinnaveekogudesse juhitavate 

lämmastikuühendite (Nüld), orgaaniliste ainete (BHT7) ning heljumi saastetasumäärade 

(eurot/tonn) ja heitkoguste (tonn) andmete visualiseerimiseks  

 

Korrelatsioonanalüüsi läbiviimisel saadi korrelatsioonikordaja väärtuseks rxy = -0,8050. 

Korrelatsioonikordaja märk vastab teooriale ning on statistiliselt oluline, sest 

tr =│-5,4274│> t = 2,1199. Veesaastetasude ja pinnavette heidetud saasteainete vahel esinev 

lineaarne korrelatiivne seos on tugev (R > 0,5).  

Regressioonanalüüsi tulemusena saadi järgmine mudel (lisa 7): 

Ŷv= 3815 – 1,65Xv 

Saj               (0,3)  

D = R2 = 0,6480 

Regressioonikordaja märk vastab teooriale – saastetasu määra suurenedes peavad teooria 

kohaselt saasteainete heitkogused langema ning seda ka regressioonivõrrand näitab.  

Regressioonanalüüsi tulemusena saadud mudel selgitab BHT7, Püld ning heljumi 

saastetasumäärade varieerumine 64,8% pinnaveekogudesse paisatavate saasteainete 

heitkoguste varieeruvusest. See on suhteliselt hea mudel kirjeldamaks veesaasteainete 

heitkoguste varieeruvust. Samuti on Xv parameetri hinnangu a1 olulisuse tõenäosus 

p = 5,59E-0,5 <  = 0,05. See tähendab, et parameetri hinnang ning ka mudel tervikuna on 

95% tõenäosusega usaldusväärsed. Ka vabaliikme parameetri hinnang a0 on statistiliselt 

oluline (p = 1,55E-08 <  = 0,05). 
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Regressioonimudeli põhjal võib väita, et kolme saastaine tasumäära tõstmine ühe euro võrra 

tonni kohta toob endaga kaasa nende heitkoguste vähenemise 1,65 tonni. Kui BHT7, Püld 

ning heljumile poleks saastetasusid kehtestatud, oleks nende heitkogus pinnaveekogusse 

mudeli järgi 3815 tonni. 

Fosforiühenditele kehtestatud saastetasumäära ning pinnavette juhitud fosforiühendite 

vahelise sõltuvuse tuvastamiseks viidi ka nende andetega läbi korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüs. Kasutada oli vaid kuus andmerida (lisa 8) tulenevalt asjaolust, et 

vaatluse all olev periood on kuus aastat. Sõltuvaks muutujaks Y on pinnaveekogusse juhitud 

fosforiühendite heitkogus tonnides ning sõltumatuks muutujaks X on veekogusse, põhjavette 

ning maapinda viidava fosfori saastetasumäär eurot tonni kohta. Nendevahelise seose 

illustreerimiseks on joonisel 5 esitatud fosfori saastetasumäära ja heitkoguste vahelise seose  

korrelatsiooniväli ja regressioonisirge.  

 

 

Joonis 5. Pinnaveekogudesse juhitava fosfori saastetasumäära  (eurot/tonn) ja heitkoguste 

(tonn) vaheline  korrelatsiooniväli ja regressioonisirge  

 

Pinnaveekogusse, põhjavette ning maapinda viidud fosfori saastetasumäärade ning 

pinnaveekogusse juhitud fosfori heitkoguste vahelist seost väljendav teoreetiline 

ökonomeetriline mudel on järgmine:  

Yf = a0 - a1Xf,  

kus Yv – vette viidud fosfori kogus, tonni 
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Xv – fosforile kehtestatud saastetasumäär, eurot/tonn 

a0, a1 > 0 – võrrandi parameetrid 

Korrelatsioonanalüüsi läbiviimisel saadi korrelatsioonikordaja väärtuseks rxy = -0,9673, mis 

läheneb funktsionaalsele seosele. Seega selgus, et kolmest koostatud mudelist on kõige 

tugevam korrelatiivne seos fosforiühendite saastetasumäärade ja heitkoguste vahel. 

Korrelatsioonikordaja märk vastab teooriale – avaldub vastassuunaline seos. Kuna 

tr =│-7,6247│> t = 2,7764, siis on korrelatiivne seos statistiliselt oluline.  

Kindlasti võib kõrge korrelatsioonikordaja ühe olulise põhjusena välja tuua selle, et 

üldfosfori saastetasumäär on võrreldes teiste veekogudesse juhitavate saasteainete 

määradega märkimisväärselt kõrgem. Tulemusena mõjutab tasumäära suurenemine tugevalt 

fosforiühendite heitkoguseid pinnavette.  

Siin võib leida ka ühe põhjuse, miks saastetasude asendamist keskkonnainvesteeringutega 

on just kõige enam kasutanud vee-ettevõtted.  

Regressioonanalüüsi tulemusena saadi järgmine mudel: 

Ŷf= 3815 – 1,65Xf 

Saj            (0,0018)  

D = R2 = 0,9356 

Seega selgitab saastetasumäärade varieerumine pinnaveekogudesse paisatavate saasteainete 

heitkoguste varieeruvusest ära 93,56% See on väga hea mudel kirjeldamaks 

pinnaveekogudesse juhitavate fosforiühendite heitkoguste varieeruvust. Samuti on Xf 

parameetri hinnangu olulisuse tõenäosus p = 0,0016 <  = 0,05, mis tähendab, et parameetri 

hinnang a1 ning ka mudel tervikuna on 95 protsendilise tõenäosusega usaldusväärsed. 

Samuti on usaldusväärne vabaliikme parameetri hinnang a0 (2,62E-05). Mudeli vabaliiget 

võib tõlgendada selliselt, et kui vette viidava fosforiühenditele ei oleks saastetasu 

kehtestatud, siis aastane vette heidetav kogus oleks 165 tonni.  

Vee saastetasude määrade varieerumine selgitab vette heidetavate saasteainete heitkoguste 

varieeruvust märgatavalt paremini kui õhku paisatavate saasteainete andmetega koostatud 

ökonomeetriline mudel. Kuna veesaastetasude määrad on tähelepanuväärselt kõrgemad, kui 

õhku paisatavate saasteainete tasumäärad, siis võib järeldada, et seetõttu on vette juhitavate 

ainete heitkogused ka tundlikumad tasumäära muutuste suhtes. Seega on oma tegevuses vett 
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saastavad ettevõtted rohkem motiveeritud saasteainete heitkoguseid vähendama ning 

investeerima keskkonnasõbralikematesse tehnoloogiatesse kui õhku saasteaineid heitvad 

ettevõtted.  

 

 

3.3. Saastetasumäärade dünaamika mõju valitsussektorile laekunud 

keskkonnamaksudele 

 

Statistikaameti keskkonnamaksude statistikas moodustavad saastemaksude alamkategoorias 

enamiku laekunud maksudest siiski saastetasud (õhu-, vee- ja jäätmetasud), mitte -maksud 

(pakendiaktsiis) (lisa 9). Aastal 2013 moodustasid õhu-, heitvee- ja jäätmete saastetasud 

98,99% saastemaksudest ning ülejäänud 1,01% laekus pakendiaktsiisist. Kõikide 

keskkonnamaksude laekumisest moodustas saastetasude laekumine 7,7%. (autori arvutatud 

KK35 andmete põhjal) 

Kuna saasteainete heitkoguste kohta on kõigi kategooriate (õhu, heitvee ja jäätmete) lõikes 

andmed mitmete erinevate saasteainete kohta (samas siiski mitte kõigi) ning laekunud 

saastetasud on kättesaadavad vaid iga kategooria summana, siis kasutatakse analüüsis kõiki 

keskkonnatasude seadusega sätestatud saastetasude määrasid, mida võrreldakse laekunud 

saastetasude summadega. Seda on tehtud eesmärgiga kajastada võimalikult täpselt tegelikku 

saastetasumäärade suurenemise (või ka vähenemise) mõju keskkonnamaksutulude 

laekumisele aastati.  

Laekunud saastetasudest on läbi aastate suurima osakaaluga olnud jäätmete saastetasu, 

järgmine on õhusaastetasu ning kõige vähem maksutulu on laekunud heitvee saastetasudest 

(joonis 6).  
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Joonis 6. Aastatel 2008-2013 valitsussektorile laekunud saastetasude osakaalud, protsenti 

(autori koostatud KK35 andmete põhjal) 

 

Kuigi jäätmete saastetasu laekumine moodustab suurima osa saastetasude laekumisest, on 

selle osakaal siiski langeva trendiga. Olenevalt aastast on kasvanud nii heitvee kui ka 

õhusaastetasude laekumine. Viimasel analüüsitaval aastal aga on toimunud jällegi jäätmete 

saastetasu laekumises suurenemine ning õhu ja heitvee saastetasude laekumises mõningane 

osakaalu vähenemine. Aastatel 2008-2013 oli jäätmete saastetasu laekumise keskmine 

vähenemine neli protsenti aastas (tabel 8), samas kui heitvee saastetasu laekumises toimus 

aastate keskmisena vaid 0,1 protsendiline langus. Õhusaastetasude laekumine suurenes 

keskmiselt 7,5 protsenti aastas.  

Saastetasumäärade andmeid kasutatakse võrdlevas analüüsis laekunud saastetasude 

summadega tabelis 8.  
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Tabel 8. Aastatel 2008-2013 laekunud saastetasud (tuhat eurot) ning saastetasude laekumise 

suurenemised ja vähenemised eelneva perioodi suhtes ning aastate keskmisena (protsenti) 

(KK35, autori täiendatud) 

Saastetasude 

laekumine 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2008-

2013 

Perioodi 

keskmine 

muutus 

Õhusaastetasu  8237,1 8981,6 9765,6 11746,7 9916,4 11411,8 - - 

Muutus  - 9,0% 8,7% 20,3% -15,6% 15,1% 38,5% 7,5% 

Heitvee saastetasu  5314,4 5682,7 5970,7 5285,2 4578,9 5150,5 - - 

Muutus - 6,9% 5,1% -11,5% -13,4% 12,5% -3,1% -0,1% 

Jäätmete saaste-

tasu  
29361 26593 15165 16950 16735 20131 - - 

Muutus  - -9,4% -43,0% 11,8% -1,3% 20,3% -31,4% -4,3% 

Saastetasude 

laekumine kokku 
42912,9 41257,3 30901,7 33981,5 31230,5 36693,7 - - 

Muutus  - -3,9% -25,1% 10,0% -8,1% 17,5% -14,5% -1,9% 

Märkus. Eelviimases veerus „2008-2013“ on näidatud laekunud saastetasude muutus baasaasta 2008 suhtes,  

viimases veerus „Perioodi keskmine muutus“ on arvutatud muutus aastate keskmisena.  

 

Eelnevast analüüsist alapeatükis 3.1. selgus, et enamik saastetasumäärasid suurenes aastati 

või kui ka mitte aastati, siis nii aastate keskmisena kui ka aastaks 2013 võrrelduna 2008. 

aastaga, suurenesid kõik saastetasud, va asbesti- ning ehitusjäätmete saastetasu.  

Samas on ülalolevast tabelist näha, et õhusaastetasu laekumine keskkonnamaksutuludesse 

suurenes kõigil aastatel, välja arvatud 2012. aastal. Eelnevast analüüsist selgus ka, et seos 

õhusaastetasude ning heitkoguste vahel on suhteliselt nõrk ning saastetasumäärade hajuvus 

selgitab ära vaid umbes viiendiku saasteainete heitkoguste hajuvusest. Samuti selgus, et 

kuigi saastetasud suurenesid, siis suurenesid ka süsinikoksiidi ning tahkete osakeste 

heitkogused. Vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ning lenduvate orgaaniliste ühendite 

heitkogused vaadeldaval perioodil langesid. Kuna andmed võrdlemaks kõigi tasutatud ainete 

tasumäärasid nende heitkogustega puuduvad, siis ei saa analüüsida kõigi tasustatud 

õhuheitmete määrade, heitkoguste ning laekunud tasude seoseid. Samas võib olemasolevate 

andmete põhjal siiski järeldada, et summaarne õhusaastetasude määrade suurenemine on 

olnud väiksem kui summaarne heitkoguste suurenemine, sest samaaegselt 

saastetasumääradega on suurenenud ka avalikule sektorile laekunud saastetasude 

maksutulud.   
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Heitvee ja jäätmete saastetasude laekumised valitsussektorile on perioodi lõpuks 

baasaastaga võrreldes vähenenud. Heitvee saastetasu laekumise vähenemine toimus kahel 

aastal ning suurenemine kolmel aastal, kuid aastate keskmine laekumine vähenes vaid -

0,1%. Jäätmete saastetasu laekumine vähenes kolmel ning suurenes kahel aastal. Aastate 

keskmine vähenemine oli 4,3%. Seega, võib järeldada, et heitvee ning jäätmete saastetasud 

on toiminud saastamise vähendamise mõttes efektiivsemalt kui õhusaastetasud, mille 

laekumises toimus vastupidiselt eeldatavale langusele hoopis kasv. Ka eelnevast analüüsist 

selgus, et nelja analüüsitava vette viidava saasteaine kogused on vaadeldavatel aastatel 

märkimisväärselt vähenenud.  

Kõigi kolme saastetasu kategooria vaates toimus saastetasude laekumise suurenemine 

üheksal juhul (60% juhtudest) ning vähenemine kuuel juhul (40%). Perioodide keskmine 

saastetasude laekumine kõigi saastetasude summana langes kõigest 1,9% protsenti aastas. 

Sellest võib järeldada, et Eestis ei ole saastetasude määrad kehtestatud nö õige suurusega, 

kuna ideaalsel juhul peaksid saastetasumäärad olema piisavalt kõrged mõjutamaks 

saastetasude maksmist järjest vähenema selle kaudu, et saastamine väheneb rohkemas 

määras kui saastetasumäärade suurenemine. Eestis ei ole seda veel saavutatud. Käesolevas 

bakalaureusetöös on mainitud mitmeid erinevaid keskkonnaökonomistide soovitusi 

keskkonnakaitse majandushoobade tõhusaks muutmiseks ning keskkonnakaitse 

parandamiseks üldiselt.  

Suureks probleemiks Eesti keskkonnakaitses on see, et ökoloogiline maksureform on 

pidurdunud. Kriitiliselt tuleks üle vaadata praegu kehtestatud saastetasud ning nende 

määrad. Mitmete saasteainete puhul selgus läbiviidud analüüsi tulemusena, et 

saastetasumäärad ei ole piisavalt efektiivsed motiveerimaks ettevõtteid saastamist 

vähendama. Mitme saasteaine puhul oli koguni näha heitkoguste märkimisväärset 

suurenemist, hoolimata faktist, et samaaegselt kõrgendati ka saastetasumäärasid.  

Lahendusena võib näha ökoloogilise maksureformi taaskäivitamist. Kuna uusi saastetasusid  

ja -makse ei ole juba pikka aega kehtestatud ning analüüsist selgus ka, et olemasolevad 

saastetasud ning nende määrade dünaamika ei vii soovitava tulemuseni, siis peaks 

valitsussektor kindlasti rohkem kuulda võtma ekspertide soovitusi ökoloogilise 

maksureformi jätkamise osas. Võimalusi, kuidas soovitud tulemusteni jõuda, on mitmeid. 

Üheks variandiks on kehtestada regulatsioonid, millega saavutataks kiiresti vajalik tulemus. 
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Samas on regulatsioonidel ka mitmeid puudusi, mida kirjeldati ka käesolevas töös. Kuna 

paljud keskkonnaökonomistid on arvamusel, et majandushoovad on saastamise 

vähendamisel efektiivsemad kui regulatsioonid, siis peakski Eestis ÖMRi taaskäivitades  

suunduma pigem täiendavate majandushoobade rakendamise suunas. Kuna saastetasud ning 

keskkonnamaksud üldiselt ei ole viinud märgatavale vähenemisele eriti just õhusaastetasude 

heitkogustes, siis oleks vajalik lisaks piiravatele majandushoobadele rakendada ka mitmeid 

motiveerivaid majandushoobasid. Näiteks suurendama toetuste andmist tootmise 

muutmiseks keskkonnasõbralikumaks. Samuti lihtsustama saastetasude asendamise meetme 

kasutamist ettevõtete jaoks ning kindlasti tegema ka rohkem teavitustööd selle meetme osas.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, kas saastetasude määrade dünaamika 

on viinud saastamise taseme vähendamisele Eestis või on pelgalt suurendanud 

valitsussektorile laekunud keskkonnamakse aastatel 2008-2013.  

Bakalaureusetöö teoreetilises osas anti ülevaade keskkonnamaksudest ja -tasudest ning 

saastetasude paigutumisest keskkonnakaitse majandushoobade süsteemi. Keskkonnakaitse 

poliitika kujundamisel on seaduseandjatel valida mitmete erinevate meetmete vahel. Paljud 

keskkonnaökonomistid on veendunud, et majandushoovad, mille hulka kuuluvad ka 

saastetasud ja -maksud, on keskkonnakaitse mõttes efektiivsemad kui regulatiivsed 

meetmed. Samal arvamusel on ka mitmed Eesti teadlased, kelle seisukohti antud töös ka 

kajastati. 

Empiirilises osas viidi läbi võrdlev analüüs saastetasumäärade dünaamika mõju kohta 

saasteainete heitkogustele aastatel 2008-2013. Selleks kasutati välisõhu ja vette viidavate 

saastetasumäärade ning saasteainete heitkoguste andmeid. Seejärel viidi läbi korrelatsioon- 

ja regressioonanalüüs samade andmetega, tuvastamaks, kas saastetasumäärade ning 

saasteainete heitkoguste vahel esineb statistiliselt oluline korrelatiivne seos. 

Regressioonanalüüsi tulemusena koostati kolm ökonomeetrilist mudelit. Empiirilise peatüki 

viimases osas viidi läbi võrdlev analüüs keskkonnatasude seadustega kehtestatud 

saastetasumäärade mõju kohta v aastatel 2008-2013 saastetasudest valitsussektorile 

laekunud keskkonnamaksudele.  

Õhu saastetasumäärade suurenemine ei viinud märkimisväärsele saasteainete heitkoguste 

vähenemisele. Mõningate saasteainete heitkogused suurenesid samaaegselt 

saastetasumäärade tõusuga. Veekogusse viidavate saasteainete tasumäärade ja heitkoguste 

vahel oli tugevam seos – kui tasumäärad suurenesid, siis heitkogused vähenesid.  

Samad tulemused kinnitati veelkord ka korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi tulemusena, 

mille resultaadina selgus, et õhu saastetasumäärade varieeruvus selgitab ära õhku 

heidetavate saasteainete koguste varieeruvusest kõigest veidi üle viiendiku (20,09%). 

Samuti näitas korrelatsioonikordaja nende näitajate vahel nõrka kuni keskmist seost 
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(R = 0,4368). Veesaasteainete tasumäärade ja heitkoguste vahel avaldusid korrelatsioon-

regressioonanalüüsi tulemusena märgatavalt tugevamad seosed. Esimene analüüs 

veesaasteainete kohta viidi läbi lämmastikuühendite (Nüld), orgaaniliste ainete (BHT7) ning 

heljumi saastetasumäärade ja heitkoguste vaheliste seoste tuvastamiseks. Teine analüüs 

teostati fosforiühendite tasumäärade ja heitkoguste vahelise seose tuvastamiseks. 

Lämmastikuühendite, orgaaniliste ainete ning heljumi tasumäärade ja heitkoguste vahel 

esineb tugev korrelatiivne seos (R = 0,8050), mida kirjeldav regressioonimudel selgitab ära 

üle poole ehk 64,80% antud kolme saasteaine heitkoguste varieeruvusest. Kõige parem 

mudel kolmest koostatud mudelist oli aga fosforiühendite saastetasumäärade ning 

heitkoguste vahelise seose mudel. Seos nende näitajate vahel on väga tugev (R = 0,9673) 

ning mudel kirjeldab ära 93,56% fosforiühendite heitkoguste hajuvusest.  

Analüüsi tulemusena selgus, et saastetasumäärade poolt avaldatav mõju on erinevate 

saastetasude lõikes erinev. Õhusaastetasud tervikuna ei ole saasteainete heitkoguste 

märkimisväärsele langusele viinud ning nende arvelt on valitsussektorile aastati järjest 

rohkem keskkonnamakse laekunud. Veesaastetasude osas võib jällegi teha täiesti vastupidise 

järelduse: saasteainete heitkogused on  tasumäärade suurenedes vähenenud ning laekunud 

keskkonnamaksud on samuti vähenenud. See tähendab, et vee saastetasumäärade kasv on 

toimunud aeglasemas tempos kui saasteainete heitkoguste vähenemine. Kuigi kõrvaldatud 

jäätmete koguste kohta ei olnud andmeid saada, siis analüüsiti neid saastetasumäärade ja 

laekunud saastetasude põhjal. Kuna jäätmete saastetasud üldiselt suurenesid ning 

vaadeldavatel aastatel avalikule sektorile laekunud saastetasud vähenesid, siis võib siinkohal 

teha sama järelduse, mis veesaasteainete puhul. Nimelt, saastetasumäärad on kasvanud 

aeglasemalt kui on toimunud jäätmete koguste vähenemine – tulemusena on vähenenud ka 

saastetasude laekumine avalikule sektorile.  

Bakalaureusetöö eesmärk sai eespool kirjeldatud uurimisküsimuste ning -meetodite abil 

täidetud. Püstitatud hüpoteesid said töö tulemusena osaliselt kinnitatud ja osaliselt ümber 

lükatud: 

1. Keskkonda heidetavate saasteainete kogused on aastatel 2008-2013 vähenenud.  

Välisõhku paisatavad saasteainete heitkogused vähenesid vaadeldavast viiest 

saasteainest kolmel, kahe saasteaine heitkogused aga vastupidiselt püstitatud hüpoteesile 

suurenesid. Seega sai õhusaasteainete heitkoguste osas H1 osaliselt kinnitust ning 
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osaliselt tagasi lükatud. Veekogusse juhitavate saasteainete heitkogused vähenesid kõigi 

nelja uuritud saasteaine lõikes – H1 sai kinnitatud. 

2. Saastetasumäärade ning saasteainete heitkoguste vahel esineb vastassuunaline seos. 

Nii õhku paisatavate kui ka veekogusse viidavate saasteainete tasumäärade ning 

heitkoguste vahel esineb statistiliselt oluline vastassuunaline seos. H2 sai kinnitust. 

3. Saastetasudest laekunud valitsussektori keskkonnamaksutulu on vähenenud. 

Õhusaastetasudest laekus kõigil uuritud aastatel, va ühel, eelneva aastaga võrreldes 

rohkem saastetasusid. Perioodi lõpus laekus baasaastaga 2008 võrreldes 38,5% rohkem 

saastetasusid, seega on H3 õhusaastetasude osas tagasi lükatud. Veesaastetasudest laekus 

kahel aastal vähem ning kolmel aastal rohkem tasusid kui eelneval aastal. Viimasel aastal 

laekus baasaastaga 2008 võrreldes 3,1% vähem saastetasusid. Seega, H3 sai osaliselt 

kinnitust ning lükati osaliselt tagasi. Jäätme kõrvaldamise saastetasumäärad vähenesid 

kolmel ning suurenesid kahel aastal võrreldes eelmise perioodiga. Samas, viimase aasta 

saastetasude laekumine oli 31,4% madalam kui 2008 aastal. Seega, H3 sai ka jäätmete 

saastetasude osas osaliselt kinnitatud ning osaliselt tagasi lükatud.  

Selleks, et saaks öelda, et Eestis on saastetasud keskkonnakaitse mõttes efektiivsed, oleksid 

pidanud kõik kolm hüpoteesi kõigi saasteainete osas kinnitust saama. Niisiis, et soovitud 

tulemust saavutada, on Eestis vaja taaskäivitada ökoloogiline maksureform ning lisaks 

olemasolevatele saastetasudele ning keskkonnamaksudele ja -tasudele üldisemalt rakendada 

täiendavaid majandushoobasid. 



55 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. *Fullerton, Don; Metcalf, Gilbert E. (1998). Environmental Taxes and the Double-Dividend 

Hypothesis: Did You Really Expect Something for Nothing? – Chicago-Kent Law Review Vol. 

73, pp 221–56. As cited in: Tideman, T. Nicolaus; Plassmann, Florenz. (2015). Sources of 

Public Revenue that Make Nations Richer. – Economic Affairs. Vol. 35, No. 2, June 2015, pp 

204. [on-line] Web of Science (13.05.2015). 

2. *Panayotou, Theodore. (1998). Instruments of Change: Motivating and Financing Sustainable 

Development. New York: Earthscan. 228 pp, viidatud Klarer, Jürg; Francis, Patrick; 

McNicholas, Jim; Gornaja, Ljubov. (1999). Puhtam keskkond ja tulusam majandus: 

Majandushoobade potentsiaal keskkonnaseisundi parandamiseks ja säästva arengu tagamiseks 

üleminekuajaga riikides. Szentendre, Ungari: Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne 

Keskkonnakeskus, lk 31 vahendusel.  

3. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus. (lühend ATKEAS).  (vastu võetud 04.12.2002, 

muudetud, täiendatud, viimati jõustunud 01.02.2016). – Riigi Teataja. https://www.riigitea-

taja.ee/akt/117122015017 (19.05.2016). 

4. Bosquet, Benoı̂t. (2000). Environmental tax reform: does it work? A survey of the empirical 

evidence. – Ecological Economics. Vol. 34, No. 1, pp. 19-32. [on-line] Web of Science 

(11.05.2015). 

5. Böcher, Michael. (2012). A theoretical framework for explaining the choice of instruments in 

environmental policy. – Forest Policy and Economics. Vol. 16, March 2012, pp. 14-22. [on-

line] ScienceDirect (27.04.2016). 

6. Cashore, Benjamin; van Kooten, G.Cornelis; Vertinsky, Ilan; Auld, Graeme; Affolderbach, 

Julia. (2005). Private or self-regulation? A comparative study of forest certification choices in 

Canada, the United States and Germany. – Forest Policy and Economics. Vol. 7, No. 1, January 

2005, pp. 53-69. [on-line] ScienceDirect (09.05.2016). 

7. Celebrating 40 years of the OECD Environmental Policy Committee 1971-2011. (2011). Paris: 

Organisation for Economic Co-operation and Development. 104 pp. 

8. Common, Michael; Stagl, Sigrid. (2005). Ecological Economics: An Introduction. 1st ed. 

(2nd pr.).  Cambridge: Cambridge University Press. 560 pp. 

9. Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. http://portaal.eki.ee/ (17.05.2016). 

10. Eesti õigekeelsussõnaraamat. – Eesti Keele Instituut. http://portaal.eki.ee/ (17.05.2016). 

11. Environmental Taxes: A statistical guide. (2013). Eurostat manuals and guidelines. Luxembourg:  

Publications Office of the European Union, 

http://portaal.eki.ee/
http://portaal.eki.ee/


56 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF 

(13.05.2015). 

12. Field, Barry C.; Field, Martha K. (2006). Environmental Economics: An Introduction. Fourth 

Edition. Boston: McGraw-Hill. 503 pp.  

13. Frey, Toomas. (2006). Keskkonnakaitse majandushoovad. –  Kaasaegse ökoloogia probleemid: 

Loodushoiu majandushoovad. /Toim. T. Frey. Eesti X ökoloogiakonverents 27.-28.04.2006. 

Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, lk 26-30. 

14. Grüner, Eda; Salu, Kersti; Oras, Kaia; Nõmmann, Tea. (2009). Keskkonnamaksud: 

keskkonnakaitse majanduslikud meetmed. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/2009. Quarterly 

Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, lk 6-15. https://www.stat.ee/31381 

(13.05.2016).  

15. Hackett, Steven C. (2005). Environmental and Natural Resources Economics. sine loco: M.E. 

Sharpe, Inc. 549 pp. [on-line] ebrary (10.05.2016).  

16. Jäätmed: Selgituseks. – Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/et/jaatmed (17.05.2016).  

17. Jäätmeseadus. (lühend JäätS). (vastu võetud 28.01.2004, muudetud, täiendatud, viimati 

jõustunud 18.01.2016). – Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015012 

(17.05.2016). 

18. Kaasik, Tõnis. (1995). Euroopa Liidu keskkonnapoliitika. Tallinn: Stockholmi Keskkonna 

Instituut. 207 lk.  

19. Kahn, James R. (2005). The economic approach to environmental and natural resources. 3rd ed. 

Australia: Thomson South-Western. 638 pp. 

20. Keskkond: Terve ja jätkusuutlik keskkond praegustele ja tulevastele põlvkondadele. (2015). 

Euroopa Liidu poliitika lahtiseletatuna. Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitlus. 16 

lk. http://europa.eu/pol/env/index_et.htm (08.05.2016). 

21. Keskkonnatasude arendamise kontseptsioon aastani 2020: Eelnõu. (2009). Tallinn: 

Keskkonnaministeerium. 53 lk. http://www.envir.ee/sites/default/files/kontseptsioon_19.pdf 

(20.05.2016).  

22. Keskkonnatasude seadus (lühend KeTS). (vastu võetud 07.12.2005, muudetud, täiendatud, 

viimati jõustunud 01.01.2016). – Riigi Teataja.  https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015043 

(03.05.2016). 

23. Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõju analüüs: Lõpparuanne. (2014). Tallinn: 

Praxis. 122 lk. http://www.praxis.ee/tood/keskkonnatasude-seaduse-muutmise-seaduse-

mojude-hindamine/ (20.05.2016).  

24. Keskkonnavastutuse seadus. (lühend KeVS). (vastu võetud 14.11.2007, muudetud, täiendatud, 

viimati jõustunud 01.12.2015). – Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015008 

(20.05.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF
https://www.stat.ee/31381
http://www.envir.ee/et/jaatmed
http://europa.eu/pol/env/index_et.htm
http://www.envir.ee/sites/default/files/kontseptsioon_19.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015043
http://www.praxis.ee/tood/keskkonnatasude-seaduse-muutmise-seaduse-mojude-hindamine/
http://www.praxis.ee/tood/keskkonnatasude-seaduse-muutmise-seaduse-mojude-hindamine/


57 
 

25. KK027: Õhu saastamine paiksetest saasteallikatest tegevusala (EMTAK 2008) ja maakonna järgi 

(2008-2012).(andmed uuendatud  04.10.2013). – Eesti Statistika andmebaas. http://pub.stat.ee/ 

(18.05.2016). 

26. KK25: Pinnaveekogudesse juhitud puhastamist vajava vee reostuskoormus maakonna järgi. 

(andmed uuendatud 23.10.2015). – Eesti Statistika andmebaas. http://pub.stat.ee/ (18.05.2016). 

27. KK261: Õhu saastamine paiksetest saasteallikatest maakonna järgi (2013). (andmed 

uuendatud 03.10.2014). – Eesti Statistika andmebaas. http://pub.stat.ee/ (18.05.2016). 

28. KK35: Keskkonnamaksud liigi ja maksja/tegevusala järgi. (andmed uuendatud 18.11.2013). – 

Eesti Statistika andmebaas. http://pub.stat.ee/ (13.05.2016).  

29. Klarer, Jürg; Francis, Patrick; McNicholas, Jim; Gornaja, Ljubov. (1999). Puhtam 

keskkond ja tulusam majandus: Majandushoobade potentsiaal keskkonnaseisundi 

parandamiseks ja säästva arengu tagamiseks üleminekuajaga riikides. Szentendre, Ungari: 

Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus. 97 lk. 

30. Klemmensen, Børge; Pedersen, Sofie; Dirckinck-Holmfeld, Kasper R.; Marklund, Anneli; 

Rydén, Lars. (2007). Environmental Policy: Legal and Economic Instruments. Book 1 in a 

series on Environmental Management. Uppsala: The Baltic University Press. 271 pp.  

31. Kliimameetmed: Maailm kliimaga, mida armastad. (2014). Euroopa Liidu poliitika 

lahtiseletatuna. Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitlus. 16 lk. 

32. Kraav, Eva; Lüpsik, Silja. (2006). 15 aastat keskkonnatasusid Eestis. – Kaasaegse ökoloogia 

probleemid: Loodushoiu majandushoovad. /Toim. T. Frey. Eesti X ökoloogiakonverents 

27.-28.04.2006. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, lk 71-85. 

33. Kurtinaitytė-Venediktovienė, Dovilė; Pereira, Paulo; Černiauskas, Gediminas. (2014). 

Environmental taxes in Northern Europe: The recent evolution and current status in the Baltic 

countries. – Societal Studies. Vilnius: Mykolas Romeris University, pp 331-348. 

https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/issue/view/273 (13.05.2016).  

34. Lahtvee, Valdur. (2006). Ökoloogiline maksureform Eestis. – Kaasaegse ökoloogia 

probleemid: Loodushoiu majandushoovad. /Toim. T. Frey. Eesti X ökoloogiakonverents 

27.-28.04.2006. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, lk 86-95. 

35. Lahtvee, Valdur; Nõmmann, Tea; Runnel, Ann; Sammul, Marek; Espenberg, Siim; 

Karlõseva, Aljona; Urbel-Piirsalu, Evelin; Jüssi, Mari; Poltimäe, Helen; Moora, Harri. 

(2013). Keskkonnatasude mõjuanalüüs. Tallinn: SEI Tallinn ja Tartu Ülikool, RAKE. 249 lk. 

http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:193793 (10.05.2016). 

36. Lüpsik, Silja; Koidu, Urmas. (2006). Ökoloogiline maksureform – mis see on ja miks seda 

vaja on. – Kaasaegse ökoloogia probleemid: Loodushoiu majandushoovad. /Toim. T. Frey. 

Eesti X ökoloogiakonverents 27. -28.04.2006. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, Eesti Maaülikool, 

Tartu Ülikool, lk 103-115. 

http://pub.stat.ee/
http://pub.stat.ee/
http://pub.stat.ee/
http://pub.stat.ee/
http://dx.doi.org/10.13165/SMS-14-6-2-06
http://dx.doi.org/10.13165/SMS-14-6-2-06
https://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/issue/view/273
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:193793


58 
 

37. Mereste, Uno. (2003a). Majandusleksikon I: A-M. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

644 lk.  

38. Mereste, Uno. (2003b). Majandusleksikon II: N-Y. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

604 lk.  

39. Nõmmann, Sulev; Kärsna, Olavi; Tammert, Paul; Oro, Lemmi; Tomson, Ainvar; 

Nõmmann, Tea. (2003). Maailma maksunduse trendid. Tallinn: Strateegiliste Algatuste 

Keskus SAK. 109 lk.  

40. Nõmmann, Tea; Grüner, Eda; Oras, Kaia. (2006). Keskkonna majandushoobade analüüsi 

raamistik. –  Kaasaegse ökoloogia probleemid: Loodushoiu majandushoovad. /Toim. T. Frey. 

Eesti X ökoloogiakonverents 27.-28.04.2006. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, Eesti Maaülikool, 

Tartu Ülikool, lk 139-150.  

41. Oates, Wallace E. (1995). Green taxes: Can we protect the environment and improve the tax 

system at the same time? – Southern Economic Journal. Vol. 61, No. 4, (April 1995), pp. 915-

922. [on-line] Web of Science (03.05.2016). 

42. Ohliger, Tina. (2015). Keskkonnapoliitika üldpõhimõtted ja alusraamistik. – Euroopa 

Parlament http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.

html (07.05.2016). 

43. Oras, Kaia; Salu, Kersti. (2013). Keskkonnamaksude arvepidamine võimaldab nende 

makromajanduslikku analüüsi. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/2013. Quarterly Bulletin of 

Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, lk 19-38. http://www.stat.ee/65375 (07.05.2016). 

44. Paas, Tiiu. (1995). Sissejuhatus ökonomeetriasse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. 275 lk.  

45. Pariisi kliimakonverents (COP21). – Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/et/eesmargid-

tegevused/kliima/pariisi-kliimakonverents-cop21 (02.05.2016). 

46. Paris Agreement. (2016). – European Commission. http://ec.euro-

pa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm (02.05.2016). 

47. Patuelli, Roberto; Nijkamp, Peter; Pels, Eric. (2005). Environmental tax reform and the 

double dividend: A meta-analytical performance assessment. – Ecological Economics. Vol. 55, 

No. 4, pp. 564-583. [on-line] Web of Science (11.05.2015). 

48. Pearce, David W.; Turner, R. Kerry. (1990). Economics of natural resources and the 

environment. New York: Harvester Wheatsheaf. 378 pp. 

49. Poltimäe, Helen. (2014). The distributional and behavioural effects of Estonian environmental 

taxes. (Doctoral dissertation). Faculty of Economics and Business Administration, University 

of Tartu, Estonia. Tartu. [on-line] http://dspace.ut.ee/ (08.05.2016). 

50. RR01: Riigieelarvesse laekunud maksud. (andmed uuendatud 25.02.2016). – Eesti Statistika 

andmebaas. http://pub.stat.ee/ (15.05.2016). 

51. Saastetasu asendamine. – Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/et/saastetasu-

asendamine (13.05.2016).  

http://www.stat.ee/65375
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/pariisi-kliimakonverents-cop21
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/pariisi-kliimakonverents-cop21
http://dspace.ut.ee/
http://pub.stat.ee/
http://www.envir.ee/et/saastetasu-asendamine
http://www.envir.ee/et/saastetasu-asendamine


59 
 

52. Saastetasu seadus (lühend SaasteTS). (vastu võetud 01.06.2002, kehtetu 01.01.2006). – Riigi 

Teataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/999146 (10.05.2016). 

53. Saastetasude mõju keskkonnasaaste vähendamisele: Kas saastetasud tekitavad ettevõtjates huvi 

investeerida keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse? (2008). Riigikontrolli aruanne 

Riigikogule, Tallinn, 6. oktoober 2008. 52 lk. 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/f/f7/Riigikontroll._Saastetasude_m%C3%B5ju_ke

skkonnasaaste_v%C3%A4hendamisele.pdf (11.05.2016). 

54. Stangroom, Jeremy. (2016). Pearson Correlation Coefficient Calculator. – Social Science 

Statistics. http://www.socscistatistics.com/tests/pearson/ (20.05.2016). 

55. Statistical Correlation. – Explorable. https://explorable.com/statistical-correlation (19.05.2016). 

56. Säästva arengu sõnaseletusi. (2000). SEI väljaanne nr. 1. Tallinn: ÜRO Arenguprogramm, Eesti 

Keskkonnaministeerium, Säästva Eesti Instituut. 94 lk.  

57. Thampapillai, Dodo. (2006). Environmental economics : concepts, methods, and policies. 

Melbourne: Oxford University Press. 1st ed. (2nd pr.).  222 pp. 

58. Ulst, Elvi; Hanson, Margus. (1996). Riigirahandus II: Maksundusõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli 

kirjandus. 149 lk.  

59. Vainu, Jaan. (2006). Ökonomeetria: Lihtsad mudelid. Tallinn: Külim. 174 lk.  

60. Võrk, Andres; Poltimäe, Helen. (2011). Pidurdunud roheline maksureform. – Eesti Päevaleht. 

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/pidurdunud-roheline-maksureform?id=51292395 

(13.05.2016).  

61. Välisõhu kaitse seadus. (lühend VÕKS). (vastu võetud 05.05.2004, muudetud, täiendatud, 

viimati jõustunud 01.07.2015). – Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015144 

(16.05.2016).  

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/999146
http://www.socscistatistics.com/tests/pearson/
https://explorable.com/statistical-correlation
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/pidurdunud-roheline-maksureform?id=51292395


60 
 

The effect of the dynamics of pollution charge rates on the 

emissions of pollutants and government environmental tax 

collected in Estonia from 2008 to 2013   

Summary 

 

A large portion of companies strive towards maximizing their profits. The price of private 

companies’ business activity is often higher for society as a whole than just the costs incurred 

directly by the company. Frequently, there is a wasteful attitude towards natural resources 

which amounts to large quantities of pollutants being expelled into air, water bodies, 

groundwater and soil. Therefore, the deteriorating quality of the environment we live in is a 

vast problem that needs to be dealt with.  

Environmental policy makes use of several different instruments, each having their own 

advantages and disadvantages. Nevertheless, they all strive towards a common goal – to 

influence industries into making production decisions that result in a cleaner, safer 

environment.  

The focus of this Bachelor’s thesis is one half of the environmental charges enforced with 

the Environmental Charges Act, namely pollution charges. Pollution charges are an 

environmental policy instrument used to achieve two different targets.  On the one hand, 

pollution charges are enforced to reduce pollution. On the other hand, they are a source of 

revenue for the public sector (Oates 1995: 915; Common, Stagl 2005: 422). It can be difficult 

to determine which objective has been set as a priority in any given real life situation.  

The objective of this Bachelor’s thesis was to determine whether the dynamics of Estonian 

pollution charge rates have led to decreased levels of pollution or if the pollution charges 

have merely acted as a revenue source for the  public sector.  

In order to achieve the objective set in this thesis, several research questions were postulated: 

1) What are the objectives of environmental policy and what instruments are used for 

enforcing environmental policy? 

2) How high were the pollution charge rates upon emission of pollutants into ambient 

air,  water bodies, groundwater and soil,  and upon waste disposal in the years 2008-

2013? 

3) What were the dynamics of the quantities of pollutants emitted into ambient air and 

water bodies during the period under research? 
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4) How are pollution charge rates and the quantities of expelled pollutants related? 

5) What were the dynamics of  pollution charges collected by the public sector and how 

were they affected by the dynamics of pollution charge rates? 

The Environmental Charges Act § 4 section 1 states that the purpose of imposing 

environmental charges (including pollution charges) is to „prevent or reduce the possible 

damage relating to the use of natural resources, emission of pollutants into the environment 

and waste disposal.” Consequently, we can propose the three following hypotheses: 

1) The quantities of pollutants emitted into the environment have decreased in the years 

2008-2013.  

2) There is a negative correlation between pollution charge rates and the amounts of 

pollutants expelled into the environment.  

3) Public revenue collected from pollution charges has reduced in the years 2008-2013.  

An overview of the environmental taxes and charges was presented in the theoretical part of 

this thesis. Also, it was explored how pollution charges fit into the system of environmental 

policy instruments. In the empirical portion of this thesis, comparative analysis was 

conducted to determine the effect of pollution charge rates on the quantities of pollutants 

being expelled into ambient air and water bodies in the years 2008 through 2013. In the next 

step, a correlation and regression analysis was carried out to explore whether the effect of 

charge rates on the quantities of pollutants expelled is statistically relevant. As a result, three 

econometric models were built, each statistically relevant.  As the last step, a comparative 

analysis was carried out to evaluate the effect of pollution charge rates on the dynamics of 

pollution charge revenue collected by the public sector in 2008 through 2013.  

As a result of the conducted analysis, it was determined that the pollution charge rates of air 

pollutants did not present a substantial, and in some cases, any, effect on the quantities of 

pollutants into ambient air. Even though the charge rates increased yearly, there was a 

significant rise in the levels of pollutants being expelled into air. The same results were 

confirmed with the correlation-regression analysis. It was concluded that the econometric 

model built for air pollutants does not fit the data very well (R2 = 20,09%). There is also a 

weak to moderate correlation between the two factors (R = 0,4368). However, the model is 

statistically relevant. It was also concluded that the dynamics of air pollution charge rates 

have not lead to a decrease in the environmental taxes collected by the government. Instead, 

air pollution charges have created increasingly more collected tax revenue for the public 

sector.  
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The correlation between the charge rates and expelled quantities was more evident in the 

case of water pollutants. The correlation-regression analysis conducted with data for water 

pollution charges and pollutant quantities revealed that the correlation between three 

pollutants’ (nitrogen oxides Ntot, organic matter BOD7, and suspended solids) charge rates 

and quantities expelled was strong. (R = 0,8050). The regression model for the three 

pollutants accounts for 64,80% of the variance of the quantities of pollutants emitted into 

water bodies.  However, the model that fits the data best out of the three was one that 

described the dependence between phosphorus charge rates and quantities expelled. The 

correlation between the two was very high (R = 0,9673) and the variance of pollution charge 

rates describes 93,56% of the variance of phosphorous emitted into water bodies. The same 

results were reached with the preceding comparative analysis – the yearly increase in the 

charge rates lead to a decrease in the amounts of pollutants expelled into water bodies. 

The quantities of waste disposed were not available for analysis. Still, the charge rates and 

pollution charges collected were analyzed. It was apparent that the increase in rates resulted 

in a decrease in the collected pollution charge revenue. It can be concluded, therefore, that 

the rate in which the charge rates increased was slower than the rate in which the quantities 

of waste disposal decreased.  

In the light of the described results, hypothesis 2 was confirmed through the successful 

execution of the research questions. However, hypotheses 1 and 3 were partially confirmed, 

and partially rejected.   

In order to have been able to determine that the pollution charges have reached their main 

target, which is to decrease the levels of pollution, it would have been necessary to confirm 

all three postulated hypotheses. To gain the desired results with pollution charges, there is a 

great need to continue with the ecological tax reform in Estonia. In addition to making 

needed changes in the structure and rates of existing pollution charges and environmental 

taxes as a whole, additional  environmental policy instruments should be enforced. 

Mechanisms such as lowering the requirements for substitution of environmental charges 

and making subsidies more available for private companies should be considered.  
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Lisa 1. Euroopa Nõukogu poolt 1970. aastatel vastu võetud 11 keskkonnapoliitika  

põhimõtet 

 

1. Ennetada on parem, kui parandada. 

2. Keskkonnamõjud tuleb otsustusprotsessis arvesse võtta võimalikult varases 

otsustamise staadiumis. 

3. Ökoloogilist tasakaalu oluliselt kahjustavat looduskasutust tuleb vältida. 

4. Teaduse osatähtsust planeeritavate ettevõtmiste üle otsustamisel tuleb suurendada 

5. „Saastaja maksab“ printsiip – keskkonnakahjude ärahoidmise ja heastamise kulud 

tuleb tasuda reostajal. 

6. Ühe riigi ettevõtmised ei tohi tekitada reostust teises. 

7. Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnapoliitika peab arvestama arengumaade 

huvidega. 

8. EL ja tema liikmesriigid on kohustatud edendama vastavate rahvusvaheliste 

organisatsioonide kaudu rahvusvahelist ja üleilmset keskkonnakaitset. 

9. Üldsust peab keskkonnateemadel harima, sest keskkonnakaitse on iga inimese hool 

10. Subsidiaarsuse printsiip - keskkonnakaitsemeetmeid tuleb rakendada lõige 

sobivamal tasemel, arvesse võttes reostuse liiki, kaitstavat geograafilist piirkonda ja 

vajalikke abinõusid.  

11. Liikmesriikide keskkonnapoliitikad peavad olema kooskõlas ELi siseselt 

harmoniseeritud pikaajaliste kontseptsioonide ja strateegiatega.  

 

 

 

Allikas: (Kaasik 1995: 19-20)  
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Lisa 2. Nõuded saastetasu maksmise kohustuse asendamiseks 

keskkonnakaitsemeetmete rahastamise kohustusega 

 

Keskkonnatasude seadus § 48 sätestab, et: 

(1) Saastetasu maksmise kohustust võib asendada keskkonnakaitsemeetmete rahastamise 

kohustusega, kui: 

 1) saasteainete välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitja või jäätmete 

kõrvaldaja (edaspidi saastetasu maksja) rakendab saastetasu asendamise lepingu 

jõustumisest kuni kolme aasta jooksul meetmeid, mis tagavad saasteainete heitmise või 

jäätmete kõrvaldamise vähendamise võrreldes meetmete rakendamisperioodile eelnenud 

aastaga vähemalt 15 protsenti. Meetmetega saavutatud keskkonna saastamise vähendatud 

taset ei tohi ületada ka pärast saastetasu asendamise lepingu lõppemist; 

2) jäätmete kõrvaldaja võtab ohtlike jäätmete töötlemisel kolme aasta jooksul kasutusele 

meetmed, mille tulemusena jäätmete ohtlikkus väheneb sedavõrd, et neid on võimalik 

kvalifitseerida tavajäätmetena, või mille tulemusena on oma omaduste tõttu prügilasse 

ladestamiseks mittesobivaid jäätmeid võimalik kvalifitseerida prügilakõlblike jäätmetena; 

 3) jäätmete kõrvaldaja rajab kolme aasta jooksul jäätmeseaduse nõuetele vastava ohtlike 

jäätmete prügila tema valduses olevate jäätmete jaoks, mille taaskasutamine ei ole 

tehniliselt võimalik või on muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas; 

 4) saastetasu maksja rakendab saastetasu asendamise lepingu jõustumisest arvates kuni 

kolme aasta jooksul meetmeid, mis tagavad ühisvoolse kanalisatsiooni kaudu 

reoveepuhastisse juhitava sademevee osakaalu vähenemise reoveepuhastisse jõudvas 

reovees vähemalt 15 protsenti meetmete rakendamisperioodile eelnenud aastaga võrreldes. 

Sademevee osakaalu vähenemine määratakse keskkonnakaitsemeetmete rakendamise 

projekti alusel. 
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Lisa 3. Korrelatsioon- ja regressioonanalüüsis kasutatud valemid 

 

Pearson’i lineaarne paariskorrelatsioonikordaja: 

 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)̅̅ ̅(𝑦𝑖−𝑦)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−𝑥)
2

∑ (𝑦𝑖−𝑦)
2𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

  , 

kus    

xi – tunnuse X väärtused 

yi – tunnuse Y väärtused 

͞x – tunnuse X väärtuste aritmeetiline keskmine 

͞y – tunnuse Y väärtuste aritmeetiline keskmine 

 

 

T-kriteeriumi arvutuslik väärtus  

 

𝑡𝑟 =
𝑟√𝑁−2

√1−𝑟2
, 

kus   

tr – t-kriteeriumi arvutuslik väärtus 

N-2 – vabadusastmete arv 

 

 

 

Allikas: (Stangroom…2016) 
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Lisa 4. Õhusaastetasu määrade ja heitkoguste korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi 

andmed ning põhistatistikud  

 

Jrk. 

nr. 
Aasta Saasteaine X - määr Y - heitkogus Ŷ 

1 2008 NOx Lämmastikoksiidid 57,90 14852,90 24689,14 

2 2009 NOx Lämmastikoksiidid 69,47 12089,69 21518,46 

3 2010 NOx Lämmastikoksiidid 76,37 17044,81 19626,56 

4 2011 NOx Lämmastikoksiidid 83,53 17795,61 17665,28 

5 2012 NOx Lämmastikoksiidid 91,90 14312,27 15371,14 

6 2013 NOx Lämmastikoksiidid 101,10 13237,82 12849,51 

7 2008 VOC Lenduvad orgaanilised ühendid 57,90 11245,76 24689,14 

8 2009 VOC Lenduvad orgaanilised ühendid 69,47 13320,10 21518,46 

9 2010 VOC Lenduvad orgaanilised ühendid 76,37 6193,34 19626,56 

10 2011 VOC Lenduvad orgaanilised ühendid 83,53 6002,99 17665,28 

11 2012 VOC Lenduvad orgaanilised ühendid 91,90 4120,37 15371,14 

12 2013 VOC Lenduvad orgaanilised ühendid 101,10 4165,26 12849,51 

13 2008 CO Süsinikoksiid 3,64 26857,13 39561,56 

14 2009 CO Süsinikoksiid 4,35 29202,18 39368,86 

15 2010 CO Süsinikoksiid 4,78 31608,91 39249,74 

16 2011 CO Süsinikoksiid 5,25 27169,55 39121,08 

17 2012 CO Süsinikoksiid 5,78 38058,67 38975,81 

18 2013 CO Süsinikoksiid 6,35 36560,64 38819,58 

19 2008 PM Tahked osakesed 25,25 12756,79 33640,62 

20 2009 PM Tahked osakesed 30,29 10200,43 32256,73 

21 2010 PM Tahked osakesed 39,37 18940,81 29769,23 

22 2011 PM Tahked osakesed 51,19 33115,79 26529,37 

23 2012 PM Tahked osakesed 66,53 11176,78 22324,82 

24 2013 PM Tahked osakesed 86,47 20453,86 16859,46 

25 2008 SO2 Vääveldioksiid 25,25 67866,32 33640,62 

26 2009 SO2 Vääveldioksiid 30,29 53587,04 32256,73 

27 2010 SO2 Vääveldioksiid 39,37 82183,65 29769,23 

28 2011 SO2 Vääveldioksiid 51,00 71835,42 26581,44 

29 2012 SO2 Vääveldioksiid 66,21 39771,71 22412,53 

30 2013 SO2 Vääveldioksiid 86,08 35817,34 16966,35 

Aritmeetiline keskmine 52,93 26051,46  

Mediaan 57,90 18368,21  

Dispersioon 1053,05 414650492,43  

Standardhälve s 32,45 20362,97  

Miinimum 3,64 4120,37  

Maksimum 101,10 82183,65  

Asümmeetriakordaja -0,24 1,37  

Teravatipulisuse kordaja -1,28 1,39  

Korrigeeritud variatsioonikordaja, % 65,84 92,85  
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Lisa 5. Õhusaastetasu määrade ja heitkogustega teostatud korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi tulemused  

 

       

  kogus määr     

 1      

 -0,44826 1     

       

R= -0,44826       

t-kriteeriumi arvutuslik väärtus tr = -2,6535     

t-kriteerium teoreetiline = 2,0484      

       

SUMMARY OUTPUT       

       

Regression Statistics      

Multiple R 0,44826      

R Square 0,200937      

Adjusted R Square 0,172399      

Standard Error 18645,58      

Observations 30      

       

ANOVA       

  df SS MS F 

Significance 

F  

Regression 1 2,45E+09 2,45E+09 7,041033 0,01298  

Residual 28 9,73E+09 3,48E+08    

Total 29 1,22E+10        

       

  

Coefficient

s 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Intercept 40763,96 6594,468 

6,18153

8 

1,12E-

06 27255,8 

54272,1

2 

X - määr -283,121 106,6973 -2,65349 0,01298 -501,68 -64,5612 
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Lisa 6. Veesaastetasude määrade ja heitkoguste korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi 

andmed ning põhistatistikud  

 

Jrk. nr Aasta Saasteaine 
X-määr, 

€/t 
Y-kogus, t Ŷ 

1 2008   Heljum 261,46 4959,1405 3382,60 

2 2009   Heljum 313,74 3779,7265 3296,19 

3 2010   Heljum 345,06 3402,3503 3244,43 

4 2011   Heljum 377,65 3382,9337 3190,56 

5 2012   Heljum 415,42 2894,9303 3128,13 

6 2013   Heljum 456,96 2461,3001 3059,47 

7 2008 Nüld lämmastikuühendid 975,93 1858,6107 2201,67 

8 2009 Nüld lämmastikuühendid 1171,12 1750,7051 1879,05 

9 2010 Nüld lämmastikuühendid 1405,29 1769,8588 1491,99 

10 2011 Nüld lämmastikuühendid 1616,00 1890,3304 1143,71 

11 2012 Nüld lämmastikuühendid 1858,00 1611,946 743,72 

12 2013 Nüld lämmastikuühendid 2137,00 1228,2659 282,56 

13 2008 BHT7 orgaanilised ained 1034,35 1198,9673 2105,12 

14 2009 BHT7 orgaanilised ained 1241,23 1137,0696 1763,17 

15 2010 BHT7 orgaanilised ained 1365,34 1213,5445 1558,02 

16 2011 BHT7 orgaanilised ained 1379,00 937,19029 1535,45 

17 2012 BHT7 orgaanilised ained 1392,00 719,6602 1513,96 

18 2013 BHT7 orgaanilised ained 1406,00 814,07455 1490,82 

Aritmeetiline keskmine 1063,97 2056,14  

Mediaan 1206,17 1760,28  

Dispersioon 332535,73 1401961,62  

Standardhälve s 576,66 1184,04  

Miinimum 261,46 719,66  

Maksimum 2137,00 4959,14  

Asümmeetriakordaja -0,02 1,06  

Teravatipulisuse kordaja -1,03 0,49  

Korrigeeritud variatsioonikordaja, % 71,86 88,59  
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Lisa 7. Veesaastetasude määrade ja heitkogustega teostatud korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüsi tulemused 

 

  määr €/t kogus t     

määr €/t 1      

kogus t -0,80499 1     

       

t-kriteerium arvutuslik = -5,42739     

t-kriteerium teoreetiline = 2,119905     

       

SUMMARY OUTPUT 

      

Regression Statistics      

Multiple R 0,804994      

R Square 0,648015      

Adjusted R 

Square 0,626016      

Standard Error 724,0931      

Observations 18      

       

ANOVA       

  df SS MS F 

Significance 

F  

Regression 1 15444375 15444375 29,45653 5,59E-05  

Residual 16 8388973 524310,8    

Total 17 23833348        

       

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Intercept 3814,769 366,2272 10,4164 1,55E-08 3038,402 4591,1 

määr €/t -1,65288 0,304545 -5,42739 5,59E-05 -2,29849 -1,007 
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Lisa 8. Fosforiühendite määrade ja heitkoguste korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi 

andmed ning põhistatistikud, korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi tulemused 

 

Jrk. nr Aasta Saasteaine 

X – fosfori 

saastetasumäär, 

€/t 

Y- fosfori 

heitkogus, t 
Ŷ 

1 2008 Püld üldfosfor 1558,04 146,03 144,19 

2 2009 Püld üldfosfor 1869,61 145,73 140,03 

3 2010 Püld üldfosfor 2804,38 114,42 127,54 

4 2011 Püld üldfosfor 4206,00 109,80 108,81 

5 2012 Püld üldfosfor 5468,00 100,19 91,95 

6 2013 Püld üldfosfor 7109,00 66,37 70,02 

Aritmeetiline keskmine 3835,84 113,76  

Mediaan 3505,19 112,11  

Dispersioon 4726580,80 901,84  

Standardhälve s 2174,07 30,03  

Miinimum 1558,04 66,37  

Maksimum 7109,00 146,03  

Asümmeetriakordaja 0,55 -0,47  

Teravatipulisuse kordaja -1,08 -0,05  

Korrigeeritud variatsioonikordaja, % 95,45 63,38  

 

  määr kogus  R = -0,96728  

määr 1   t-kriteerium arvutuslik = -7,62471 

kogus -0,96728 1  t-kriteerium teoreetiline =2,776445 

       

SUMMARY OUTPUT      

       

Regression Statistics      

Multiple R 0,967277      

R Square 0,935625      

Adjusted R 

Square 0,919532      

Standard Error 8,518778      

Observations 6      

       

ANOVA       

  df SS MS F 

Significance 

F  

Regression 1 4218,916 4218,916 58,13615 0,001589  

Residual 4 290,2783 72,56958    

Total 5 4509,195        

       

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Intercept 165,0075 7,5681 21,80302 2,62E-05 143,995 186,0199 

määr -0,01336 0,001752 -7,62471 0,001589 -0,01823 -0,0085 
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Lisa 9. Aastatel 2008-2013 laekunud keskkonnamaksud, maksjad kokku 

 

Aasta 

 

Kesk-

konna-

maksud 

kokku 

Energia

maksud 

..kütuse-

aktsiis 

..elektri-

aktsiis 

Trans-

pordi-

maksud 

Saaste-

maksud 

..õhu-

saaste-

tasu 

..heitvee 

saaste-

tasu 

..jäätmete 

saastetasu 

..paken

diakt-

siis 

Ressursi

maksud 

..vee 

erikasu-

tusõiguse 

tasu 

..kala-

püügi-

õiguse 

tasu 

2008 379345,5 317556,6 294869,3 22687,2 7064,0 42996,7 8237,1 5314,4 29361,4 83,8 11728,3 10235,9 1492,4 

2009 412535,0 352908,0 330963,3 21944,7 6098,6 41273,2 8981,6 5682,7 26593,0 15,8 12255,2 10861,9 1393,4 

2010 426130,5 373928,3 343430,8 30497,6 6998,9 30914,3 9765,6 5970,7 15165,3 12,6 14289,0 12951,2 1337,8 

2011 449367,5 390851,8 358940,5 31911,4 9839,8 34443,0 11746,7 5285,2 16949,6 237,3 14232,9 12900,9 1332,0 

2012 483694,1 426540,3 393503,7 33036,6 10788,9 31483,1 9916,4 4578,9 16735,2 252,5 14881,8 13372,0 1509,9 

2013 479001,6 415297,4 382638,1 32659,3 10936,0 37068,0 11411,8 5150,5 20131,4 374,3 15700,1 14180,8 1519,3 

Allikas: (KK 35) 
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Lisa 10. Saastetasumäärad ja nende dünaamika saasteainete heitmisel välisõhku (2008-2016) 

 

Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Suurenemine 

2008-2013 
2014 2015 2016 

Suurenemine 

2008-2016 

SO2 25,25 30,29 39,37 51 66,21 86,08 60,83 111,9 145,46 145,46 120,21 

Muutus   20,0% 30,0% 29,5% 29,8% 30,0% 240,9% 30,0% 30,0% 30,0% 476,1% 

CO 3,64 4,35 4,78 5,25 5,78 6,35 2,71 6,99 7,7 7,7 4,06 

Muutus   19,5% 9,9% 9,8% 10,1% 9,9% 74,5% 10,1% 10,2% 10,2% 111,5% 

PM  25,25 30,29 39,37 51,19 66,53 86,47 61,22 112,42 146,16 146,16 120,91 

Muutus   20,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 242,5% 30,0% 30,0% 30,0% 478,9% 

NOx  57,9 69,47 76,37 83,53 91,9 101,1 43,2 111,2 122,32 122,32 64,42 

Muutus   20% 10% 9% 10% 10% 74,6% 10% 10% 10% 111,3% 

VOC 57,9 69,47 76,37 83,53 91,9 101,1 43,2 111,2 122,32 122,32 64,42 

Muutus   20,0% 9,9% 9,4% 10,0% 10,0% 74,6% 10,0% 10,0% 10,0% 111,3% 

Merkaptaanid 22528,03 24780,85 26019,9 27320 28686 28830 6301,97 30271 31785 31785 9256,97 

Muutus   10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,5% 28,0% 5,0% 5,0% 5,0% 41,1% 

Raskmetallid  921,29 1105,48 1216,05 1228 1240 1252 330,71 1265 1278 1278 356,71 

Muutus   20,0% 10,0% 1,0% 1,0% 1,0% 35,9% 1,0% 1,0% 1,0% 38,7% 

CO2 1,5 2 2 2 2 2 0,5 2 2 2 0,5 

Muutus   33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
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Lisa 11. Saastetasumäärad ja nende dünaamika saasteainete heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse (2008-2016) 

 

 Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutus  

2008-2013 

2014 2015 2016 Muutus 

2008-2016 

BHT7 1034,35 1241,23 1365,34 1379 1392 1406 371,65 1420 1435 1435 400,65 

Muutus   20,0% 10,0% 1,0% 0,9% 1,0% 35,9% 1,0% 1,1% 1,1% 38,7% 

Püld 1558,04 1869,61 2804,38 4206 5468 7109 5550,96 9241 12014 12014 10455,96 

Muutus   20,0% 50,0% 50,0% 30,0% 30,0% 356,3% 30,0% 30,0% 30,0% 671,1% 

Nüld 975,93 1171,12 1405,29 1616 1858 2137 1161,07 2457 2826 2826 1850,07 

Muutus   20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 119,0% 15,0% 15,0% 15,0% 189,6% 

Heljum 261,46 313,74 345,06 377,65 415,42 456,96 195,5 502,66 522,89 522,89 261,43 

Muutus   20,0% 10,0% 9,4% 10,0% 10,0% 74,8% 10,0% 4,0% 4,0% 100,0% 

SO4
2- 4,41 5,3 5,56 5,81 6,13 6,45 2,04 6,77 7,09 7,09 2,68 

Muutus   20,2% 4,9% 4,5% 5,5% 5,2% 46,3% 5,0% 4,7% 4,7% 60,8% 

Fenoolid 6936,97 8324,49 9989,33 11731 14077 16893 9956,03 20272 24326 24326 17389,03 

Muutus   20,0% 20,0% 17,4% 20,0% 20,0% 143,5% 20,0% 20,0% 20,0% 250,7% 

Nafta 1651,48 1981,26 2278,45 2620 3013 3465 1813,52 3985 4582 4582 2930,52 

Muutus   20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 109,8% 15,0% 15,0% 15,0% 177,4% 

Muud ained 8308,51 9970,22 11465,7

5 

12039 13844 15921 7612,49 18309 21056 21056 12747,49 

Muutus   20,0% 15,0% 5,0% 15,0% 15,0% 91,6% 15,0% 15,0% 15,0% 153,4% 

pH 0,13 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,06 0,19 0,19 0,19 0,06 

Muutus   46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 46,2% 
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Lisa 12. Saastetasumäärad ja nende dünaamika jäätmete kõrvaldamisel (2008-2016) 

 

Saasteaine 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutus 

2008-

2013 

2014 2015 2016 Muutus 

2008-

2016 

Tava- ja ohtlikud jäätmed 8,5 10 12,02 14,38 17,25 20,77 12,27 24,86 29,84 29,84 21,34 

Muutus   17,6% 20,2% 19,6% 20,0% 20,4% 144,4% 19,7% 20,0% 20,0% 251,1% 

Olmejäätmed 8,5 10 12,02 14,38 17,25 20,77 12,27 24,86 29,84 29,84 21,34 

Muutus   17,6% 20,2% 19,6% 20,0% 20,4% 144,4% 19,7% 20,0% 20,0% 251,1% 

Püsijäätmed 8,5 10 12,02 14,38 17,25 20,77 12,27 24,86 29,84 29,84 21,34 

Muutus   17,6% 20,2% 19,6% 20,0% 20,4% 144,4% 19,7% 20,0% 20,0% 251,1% 

Asbesti- ning ehitusjäätmed 8,5 10 0,64 0,63 0,63 0,63 -7,87 0,63 0,63 0,63 -7,87 

Muutus   17,6% -93,6% -1,6% 0,0% 0,0% -92,6% 0,0% 0,0% 0,0% -92,6% 

Põlevkivi aheraine 0,64 0,77 0,77 0,91 0,91 0,91 0,27 0,91 0,91 0,91 0,27 

Muutus   20,3% 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 42,2% 0,0% 0,0% 0,0% 42,2% 

Puidukaitseaine jm 43,46 52,15 62,57 62,56 62,56 62,56 19,1 62,56 62,56 62,56 19,1 

Muutus   20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 43,9% 0,0% 0,0% 0,0% 43,9% 

PCB-d, PCT-d ja 

orgaanilised pestitsiidid 

434,47 521,33 625,57 625,56 625,56 625,56 191,09 625,56 625,56 625,56 191,09 

Muutus   20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 

Põlevkivi tuhk ning 

tsemendi tolm 

0,64 1 1,2 1,44 1,72 2,07 1,43 2,48 2,98 2,98 2,34 

Muutus   56,3% 20,0% 20,0% 19,4% 20,3% 223,4% 19,8% 20,2% 20,2% 365,6% 

Põlevkivi poolkoks 1 1 1,2 1,44 1,72 2,07 1,07 2,48 2,98 2,98 1,98 

Muutus   0,0% 20,0% 20,0% 19,4% 20,3% 107,0% 19,8% 20,2% 20,2% 198,0% 

Nafta- jm produktid 0 0 12,02 14,38 17,25 20,77 20,77 24,86 29,84 29,84 29,84 

Muutus       19,6% 20,0% 20,4% 144,4% 19,7% 20,0% 20,0% 207,5% 
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