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1 Kavandatava tegevuse eesmärk 

 
Kavandatavaks tegevuseks on jäätmekäitluskeskuse rajamine Ainja külla, 
Viljandimaal (maatüki katastrinumber 60001:007:0130). Antud asukohas on 
väljastatud prügila rajamise ehitusluba nr 63 22. septembril 1997 (Lisa 1). Ka 
Maa-ameti kaardirakendus annab maaüksusele lähiaadressi Polli valla prügimägi. 
Ehitustegevus jäi aga omal ajal algusfaasis soiku. Maatükk oli Karksi valla 
munitsipaalomandis kuni selle ostis Lõuna-Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise 
Arenduskeskus (LEA) 2008. aasta alguses. MTÜ LEA liikmeteks on Cleanaway AS, 
Resk OÜ, Adelan Prügiveod OÜ ning tootjavastutusega kaetud jäätmeliikidega 
tegelevad mittetulundusühingud Eesti Rehviliit, Eesti Pakendiringlus ja Eesti 
Elektroonikaromu.  
 

Polli prügila arendamise rahastamiseks moodustas MTÜ LEA Polli Prügila OÜ, kus 
1. aprilliks 2009 kuulus 35 % osakutest Tartu, Valga ja Viljandi linnale ning 
Karksi vallale. Osad jagunevad vastavalt elanike arvule. Ühtlasi on ettevõttega 
liitunud omavalitsustele vetoõigus prügila jäätmetariifide määramisel, mis aitab 
kontrolli all hoida piirkonna jäätmekäitluse hindu. Kohalike omavalitsuste 
osalemine on ka eeltingimuseks toetuse saamisel, mida Polli Prügila OÜ on 
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotlenud. 
 
Seoses viimaste aastate ummikseisuga Kagu-Eesti jäätmekäitluskeskuse 
arendamisel oleks Polli jäätmekäitluskeskuse, sh ladestusala rajamine osaliseks 
leevenduseks 2009. aasta juulist tekkivale olukorrale, kus Lõuna- ja Kagu Eestis 
maakondades, kus tekib ~20 % Eesti olmejäätmetest, puudub oma 
regionaalprügila. Viide Ainja jäätmekäitluskeskusele kui Kagu-Eesti probleemi 
võimalikule lahendusele on ka Riigi jäätmekavas 2008-2013 (Lisas 6 
“Jäätmehooldus maakonniti”). 
 

2 Kavandatava tegevuse ja alternatiivide lühikirjeldus 
 

Kinnistu 60001:007:0130 pindala on 8,1 ha ning see on Maa-ameti 
kaardirakenduse andmetel arvel jäätmehoidla maana. AS Entec 2004. aastal 
koostatud Karksi valla üldplaneeringus on antud ala määratletud olulise ruumilise 
mõjuga jäätmehoidlate maana ja sinna on kavandatud kompostimisväljakud. 
 

Olemasoleva ehitusprojekti järgsed tegevused 
1997. aastal väljastatud ehitusluba on seotud AS Viljandi EKE Projekt koostatud 
ehitusprojektiga (Viljandi maakond, Polli valla prügila. Töökavand. Köide I: 
Seletuskiri, sidumisjoonised ja tehnoloogia. Töö nr. 96034, Viljandi 1996). Selle 
järgi on ala jaotatud kaheks suuremaks osaks: idaosas asuks jäätmete 
ladestusala ja lääneosas majandustsoon ning reostunud pinnavee ja nõrgvee 
käitlussüsteem. Prügilale juurdepääsuks on kruusakattega tee. Ladestusala 
ümbritsetakse kraaviga, mis väldib kontrollimatu juurdepääsu ja vajadusel 
lenduva prahi leviku vähendamiseks võrkaiaga. Prügila kasutuselevõtt on lubatud 
pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt ja jäätmeloa saamist 
asukohajärgselt keskkonnateenistuselt [märkus: praegu kehtiva seadusandluse 
järgi on vaja keskkonna-kompleksluba]. 
Majandustsooni ehitisteks on olmehoone-masinakuur, ohtlike jäätmete hoidla, 
kütusehoidla 5 m3 ja autokaal (kuni 30 tonni kaaluvatele veokitele). Prügila 
avamiseks peavad olema välja ehitatud majandustsooni ehitised, välja arvatud 
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ohtlike jäätmete hoidla, samuti prügila ladestusala I järk, saastunud vete 
kogumis-ühtlustustiik, biotiigid ning tehnovõrgud ja rajatised, põhja- ja pinnavee 
kontrollsüsteem ja ladestusala kasutatava osa valgustus.  
 

Ladestusala põhi muudetakse vettpidavaks savist ehitatud barjääriga (paksus 0,5 
m), mis kaetakse kuivamise vältimiseks geomembraaniga (2 mm). Nõrgvee 
kogumiseks on ette nähtud ladestusala põhjale, liivast kaitsekihti (0,1 m), 
paigaldada plastikust kogumistorud, mille kohal omakorda lasub dreeniv 
kruusakiht (0,5 m).  
 

Saastunud veed kogutakse ühtlustustiiki (kui järgnev puhastussüsteem ei suuda 
nõrgvett sademeterohkel perioodil vastu võtta) puhastatakse turvasfiltris ja 
biotiikides (2 x 540 m2, esimene tiik aereeritav) ning seejärel juhitakse 
ülevoolselt keskkonda - pinnaveekraavi. 
 

Tiigid on vooderdatud 30 cm paksuse savikihiga ning 2 mm paksuse 
geotekstiiliga. Pinnavee kogumiskraavi põhi on vooderdatud bentoniitmattidega. 
 

Nõrgvee kogumise süsteemis on vaatluskaevud, kust on võimalik võtta 
nõrgveeproove. Kui on täpsemalt teada nõrgvee koostis ja kogused I 
ladestusalalt, on võimalik projekteerida ka täiendavaid puhastusseadmeid. 
 

Lubatud on jäätmeladestu niisutamine nõrgvee süsteemist saadava veega. 
 

Prügila kagunurka rajatakse ülesvoolu asuv põhjavee kontrollkaev, edelanurka 2 
allavoolu asuvat põhjavee kontrollkaevu. 
 

Prügilagaasi ärajuhtimiseks on igasse ladestusjärku ette nähtud rajada 
killustiktäidisega kaev, mis ulatub prügila põhjani. Prügilagaasi kokkukogumist ei 
ole ette nähtud. 
 

Kuna prügila lõuna lääneküljel puudub looduslik kaitstus, on sinna ette nähtud 
rajada kaherealine kõrghaljastus (paju ja kuusk). 
 

Ladestusala pindala on 2,84 hektarit, ladestu lõppkõrgus 11 meetrit. Igasse 
ladestusjärku on ette nähtud ladestada 22 500 tonni olmejäätmeid (ladestusjärk 
täituks 5 aastaga ehk keskmiselt ladestataks aastas 4 500 tonni jäätmeid). 
Ekspluatatsiooniks ette nähtud 26 aasta möödumisel on ladestatud jäätmete 
koguseks 150 000 tonni (keskmiselt 5 769 t/a jäätmeid). Väljavõtted 
ehitusprojekti järgsest prügila tehnilistest näitajatest, sh ladestusjärkudest ja 
nende täitumisest, on esitatud Lisas 2. 
 

Arendaja kavandatavad muudatused 
Seoses 12 aasta vältel toimunud arengutega jäätmekäitluses soovib arendaja 
prügila asemel välja arendada jäätmekäitluskeskuse, mille koosseisus on 
jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, segajäätmete prügila nõuetele vastav 
ladestusala. Põhieesmärgiks on vastuvõetud jäätmevoogude sortimine ja 
suunamine edasisele kätlemisele, sh materjalina ja energeetilisele 
taaskasutamisele. Keskuse käitlusvõimsus on kuni 45 000 tonni jäätmeid aastas, 
maksimaalne ladestatav kogus 150…200 tuhat tonni. Jäätmekäitluskeskuse 
tegevus jääb senise maaeralduse piiresse. 
 
Jäätmekäitluskeskuses eeldatavalt kasutatav tehnoloogia on järgmine: 
1) Olmejäätmete purustatamine: purustamise tulemusena tekib 
olmejäätmete mass, mille max tüki suurus on 160mm. Võimalikud purustid on 
Comptechi, M&J või Hammeli purustajad. 
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2) Raua eraldamine: purustatud olmejäätmetest eraldatakse magnetiga 
rauajäätmed . Koos rauaga eraldub ka muid jäätmeid, mis peamiselt on plastik ja 
kile. Magnetiga eraldatud jäätmemass sisaldab ka ohtlike jäätmeid, ennekõike 
patareisid. Eraldatud raua-plastiku fraktsioon antakse üle jäätmetekäitlejale, 
kellel on jäätmete sorteerimisliin, kus sorteeritakse metallijäätmetest välja 
patareid (nt. OÜ Nelitäht). Plast ja kile eraldatakse mehaaniliselt. Plastikjäätmed 
põletatakse jäätmekütuse koostises (nt. Kunda Nordic Tsemendis, patareid 
antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale. Raud antakse üle Refondale või 
Kuusakoskile või mõnele kolmandale vanarauaga tegelevale ettevõttele.  
Magnetiga eraldub ~5% jäätmemassist, mis jaguneb erinevate jäätmeliikide 
vahel järgnevalt: raud 3 %, ohtlikud maks. 0,1 %, plastik ja muud 1,9 % 
3) Väikefraktsiooni <80mm eraldamine: pärast magnetit suunatakse 
purustatud olmejäätmed 6m pikkusesse trummelsõela, mille sõelaava suurus on 
80mm. Sõela läbides jagunevad jäätmed kaheks - jäätmed, mis kukuvad läbi 
sõela seina, mis on suurusega väiksem kui 80mm (eraldatakse ca 30 % ehk 28,5 
% esialgsest jäätmevoost, edaspidi jäätmeliik 3.1.). Sõela seinast mitte läbi 
kukkuvad jäätmed läbivad trumli. Nende jäätmete suurus on suurem kui 80mm 
(66,5 % esialgsest jäätmevoost, jäätmeliik 3.2). 

4) Kompostimine. Jäätmeliik 3.1. koosneb peamiselt biolagunevatest 
jäätmetest, mis suunatakse bioloogilisele järeltöötlusele - kompostimisele. 
Kompostimise lõppedes sõelutakse jäätmed trummelsõelaga, mille trumliava 
suurus on 20 mm. Sõelumise tulemusena tekivad kaks fraktsiooni: ~75 % 
kompostunud biomassi (3.1.1.), ~17 % materjal jäätmekütuse tootmiseks 
(3.1.2) ja ~8 % muud jäätmed, mis suunatakse ladestusse (3.1.3). 
5) Kergfraktsiooni eraldamine: jäätmeliik 3.2. juhitakse õhkeraldisse, kus 
õhuga eraldatakse raskemad jäätmed kergematest jäätmetest. Kergete jäätmete 
hulka (edaspidi jäätmeliik 3.2.1) hulka kuuluvad peamiselt plastid, paber, 
alumiinium, jne. Raskete jäätmete (edaspidi jäätmeliik 3.2.2.) hulka kuuluvad 
peamiselt kivid, klaas, jmt. Kergfraktsiooni on eeldatavalt 4-5 korda rohkem kui 
rasket fraktsiooni.  
6) Jäätmete pallimine: jäätmeliik 3.2.1. suunatakse jäätmete pallijasse, mis 
teeb jäätmetest ca 1 tonn kaaluva rulli, millele pannakse ümber võrk, et pall 
koos seisaks ja kile, et vihm jäätmepalli sisse ei imbuks. Pallitud jäätmed 
ladustatakse ajutiselt ladestusalale kuni üleandmiseni põletustehasele või 
jäätmekütuse valmistajatele. 
5) Ladestamine: ladestamisele suunatakse biolagunevate jäätmete käitlemisel 
tekkinud jäätmed (3.1.3) ja õhkeradist järele jäänud rasked jäätmed (3.2.2). 
Ladestusalale on kavas ladestatakse 150 000 kuni 200 000 t/a jäätmeid 
(keskmiselt 6 000 - 8 000 t/a, kui prügila kasutusiga on 25 aastat). 
 

Arvestades vahepeal karmistunuid nõudeid, on kavas kaasajastada ka 
ladestusala tehnoloogiat, eelkõige nähakse ette kaasaegne nõrgvee puhasti 
turbafiltri asemel (eeldatavalt pöördosmoos). Kuna ladestusala põhja rajamisest 
on möödunud üle 10 aasta, tehakse kõik varemehitatu uuesti. 1 ha ladestusala 
maksumus eeldatavalt ca 10 miljonit krooni (sh vajalike kommunikatsioonide 
rajamine). 
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Kokkuvõttes suunatakse ca ¼ vastuvõetud jäätmevoost materjalina 
taaskasutusse, üle poole energeetilisse taaskasutusse. Ligikaudne bilanss on 
toodud Tabelis 1. Lisaks raskustele jäätmevoo koostise täpsel ennustamisel on 
bilansi koostamisel probleemiks jäätmete niiskusesisalduse vähenemine. 
Sarnased jäätmekäitluspraktikad on näidanud, et käitlemise käigus olmeprügi 
mass väheneb kuivamise tõttu. Segajäätmete  purustamisel, sõelumisel ja 
edasisel käitlemisel prügi veidi kuivab, kuna seadmed töötades soojenevad. 
Keskmine massi vähenemine kuivamise tõttu on ~10%. Bilansi koostamisel on 
arvestatud nagu koosneks jäätmevoog ainult segaolme-jäätmetest (tegelikult 
võetakse suure tõenäosusega käitlemisse ka pakendijäätmeid, kuid nendes on 
ladestamist vajava fraktsiooni osakaal oluliselt väiksem kui segaolmejäätmetes). 
 
Tabel 1. Jäätmekäitluskeskuse eeldatav jäätmebilanss 

Jäätmeliik / tegevus Eeldatav osakaal 
jäätmevoost, % 

Aastane kogus, 
tonni 

Vastuvõetavad sega-
olmejäätmed 

100 45 000 

Niiskuskadu kogu 
käitlemistsüklis 

10 4 500 

Magnetiga eraldamine 5 2 250 
Raud 3 1 350 

Ohtlikud jäätmed 0,1 45 
Plastik 1,9 855 

Trummelsõelumine ja 
väikefraktsiooni (< 80 mm) 
järgnev kompostimine 

28,5 12 825 

Kompostinud biomass (75*) 9 620 
Jäätmekütuse tootmisse (17*) 2 180 

Jääk (ladustamisele) (8*) 1 025 
Kergfraktsiooni eraldamine 
ja pallimine 

~43 19 425 

Raske jääk (ladustamisele) ~13,5 ~6 000 
Ladustamisele kokku ~15,6 7 025 

* osakaal vastavast fraktsioonist 
 

Täiendava tegevusena on vaja rekonstrueerida juurdepääsutee 
jäätmekäitluskeskusesse. 
 

Kavandatava tegevuse kohta võimalik välja tuua 3 sisulist alternatiivi ja nn. 0-
alternatiiv: 

1. Arendaja väljapakutud lahendus. 
2. Arendaja väljapakutud lahendus piiratud mahus (kas väiksemad 

jäätmekogused või jäetakse ära mõni tegevus) – kui mõjude hindamise 
käigus ilmnevad variandi 1 korral olulised negatiivsed mõjud, aga neid 
saaks mahu vähendamisega leevendada. 

3. Prügila arendamine kehtivas ehitusloas toodud mahtude raames. Prügilat 
käitatakse traditsiooniliste võtetega – anaeroobne ladestu, mis täitumise 
järgselt suletakse katendiga. 

4. 0-alternatiiv: jäätmekäitluskeskust ei rajata. 
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3 Kavandatava tegevuse ja alternatiivide keskkonnamõju 
hindamine 

 

Jäätmekäitluskeskuse territoorium asub Karksi vallas, 8 km kaugusel Karksi-Nuia 
linnast ja 7 km kaugusel Karksi asulast. Kaugus Nuia-Tõrva maanteest on 1 500 
meetrit. 

Jäätmekäitluskeskuse tarbeks eraldatud maaüksus piirneb põhjast ja läänest riigi 
reservmaaga (AT030929036). Idas paikneb Ilmari kinnistu (KÜ 
60001:007:0016),  lõunas Tauli (KÜ 60001:007:0190) ja Toomase (KÜ 
60001:007:0015) kinnistud (asukohaplaan Skeem 1). 

Polli prügimäe maaüksusel asub tiik, teised lähimad veekogud on lõunas 
paikneval Tauli kinnistul 2 tiiki ja mööda kinnistu idanõlva kulgev kraav. 
Põhjapool kulgevad kuivenduskraavid, millest mõned ulatuvad ka antud 
kinnistule.  

Puhastatud nõrgvesi ja pinnasevesi juhitakse ladestusala loodenurgast 
piirdekraavi, mis 0,6 km pärast suubub Vanausse ojja. Oja omakorda suubub 2,7 
km pärast Kõpu jõkke, jõgi 5,6 km pärast Karksi järve. 

Lähimaks kaitsealaks on eraldiseisev tükk Rubina linnuala (EE0080572), mille 
piirid ühtivad Kurimetsa looduskaitsealaga (KLO1000504), mis jääb antud 
kinnistust 1,5 km kaugusele ida suunas. Kaitseala on loodud 1998. a. kaitsealuse 
liigi ja tema elupaiga kaitseks. Pindala 57 ha, sellest 45,5 ha piiranguvöönd, 11,2 
ha sihtkaitsevöönd.  

Ca 2,4 km lõuna poole jääb Rutu loodusala (EE0080502), Rubina linnuala 
põhiosa (Rubina looduskaitseala) jääb 4,3 km ida poole.  

Ainja järve ümbrus on maastikukaitseala. Maastikukaitsealal on registreeritud ka 
kaitsealuseid linnuliike – musträhn (Dryocopus martius), händkakk (Strix 
uraliensis), laanepüü (Bonasa bonasia), väänkael (Jytix torquilla) jt. 
Maastikukaitseala lähim punkt jääb Polli prügila maaüksuse piiridest ~1,4 km 
kaugusele läände. 

Vahetus läheduses puuduvad kultuurimälestised. Lähim muinsuskaitseobjekt 
“Surnumägi” kalmistu (arheoloogiamälestis, registri number 13290) asub Sudiste 
külas ja jääb jäätmekäitluskeskuse piiridest ~1,2 km kaugusele põhja.  

Lähimad elamud jäävad kinnistu piirist 680 m lõunasse – Tedre kinnistu.  
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Skeem 1. Polli jäätmekäitluskeskus ja sellega külgnevad maaüksused (Maa-
ameti kaardirakendus; ortofoto 1:11376) 

 

Kavandatav tegevus, eelkõige olmejäätmete ladestusala, võib mõjutada tegevuse 
ala ja lähiümbruse keskkonnatingimusi (maakasutus, selle taastumisvõime, 
looduskeskkonna vastupanuvõime). Jäätmekäitluskeskuse tegevusega võivad 
kaasneda jäätmeteke, vee, pinnase, õhu saastatus, mis leevendusmeetmete 
ettenägemiseta võivad kaasa tuua keskkonna pöördumatud muutused. KMH 
käigus pakutakse välja meetmed võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks, 
vähendamiseks ja kompenseerimiseks. 

Kavandatava tegevuse elluviimisel eeldatavalt tekkivad ja keskkonnamõju 
hindamisega käsitletavad mõjud: 

 

1. Sotsiaal-majanduslik, sh mõju maakasutusele ja teistele piirkonnas 
toimuvatele/kavandatavatele tegevustele, vastavus arengukavadele ja 
teistele strateegilistele dokumentidele. 
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2. Mõju inimeste heaolule ja tervisele: müra, õhusaaste, lõhn, kahjurid ja 
linnud. 

3. Mõju pinna- ja põhjaveele. 
4. Mõju loodusele: kaitstavatele aladele, kaitsealustele üksikobjektidele ja –

liikidele. 
5. Mõju maastikule ja kohalikule kultuuripärandile.  
6. Võimalikud muud keskkonnariskid. 
7. Vajalikud leevendusmeetmed 
8. Seire korraldamine 
9. Tingimused edasiste tegevuslubade taotlemiseks. 

 

Keskkonnamõju täpne ulatus selgub töö teostamise käigus, üldistatult 
käsitletakse jäätmekäitlusobjektide mõju vähemalt 300 meetri kaugusele. 
 

KMH aruanne koostatakse ja vormistatakse lähtudes Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 nõuetest, heakskiidetud 
keskkonnamõju hindamise programmist ning arvesse võttes üldtunnustatud 
keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ja hindamismetoodikat.  
 

Keskkonnamõju hindamine tehakse sellises mahus, et selle järelduste alusel on 
võimalik vajadusel ehitusprojekti täiendada või alustada uue ehitusloa 
väljastamise protsessi. Aruande koostamisel arvestatakse, et selle järgi on 
võimalik väljastada ka keskkonnatingimusi keskkonnakompleksloa taotlemiseks. 

 

Metoodikast 
Keskkonnamõju hindamisel kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud 
põhimõtteid ja metoodikaid (T. Põder 2005: „Keskkonnamõju ja keskkonnariski 
hindamine”; 126 lk; elektrooniline versioon http://www.envir.ee/91552). 
Hindamiskriteeriumite lõplik valik (iga käsitletav teema eeltoodud loetelus 
esindab võimalikku kriteeriumi)) ja alternatiivide võrdlemise metoodika pannakse 
paika töö käigus ja vastav ülevaade esitatakse keskkonnamõju hindamise 
aruandes. 

Töö käigus valitakse/täpsustatakse sobivaimad hindamismeetodid ja tehnikad 
vastavalt kerkivatele vajadustele, muuhulgas kasutatakse vajadusel 
modelleerimisi (välisõhu saaste, müra) ja eksperthinnanguid (nt mõju 
kaitsealustele liikidele). 
 

4 KMH algatamine 
 

KMH algatamine kavandatavale tegevusele on seotud teatud raskustega. Prügila 
asukohavalik vastas tollastele nõuetele, viidi läbi projekti keskkonna-ekspertiis, 
väljastati ehitusluba. Prügila ehitus algas 2 aasta jooksul loa väljastamisest ja 
seega kehtib ehitusluba tähtajatult (ehitusseadus § 25 lg 1 ja lg 2).  
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Samas on vahepeal muutunud nii ehitus- ja planeerimisalane kui ka 
keskkonnakaitseline seadusandlus. Saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrollimise seaduse (vastu võetud 10.10.2001. a., jõustunud 1.05.2002) § 7 lg 
3 ja 4 alusel on tegemist tegevusega, millele on ette nähtud 
keskkonnakompleksluba. § 7 lg 1 sätestab, et käitaja ei tohi ilma kompleksloata 
tegutseda tegevusvaldkonnas, kus käesoleva seaduse järgi on vaja 
kompleksluba. § 28 lg 2 sätestab, et loa andja võib nõustuda ehitustööde 
alustamisega käitises enne kompleksloa andmist; loa andja teeb oma otsuse 
käitajale ja ehitusloa andjale teatavaks 21 kalendripäeva jooksul kompleksloa 
taotluse saamisest alates. 
 

Ehitusseadus sätestab muuhulgas: 
 

� ehitamine peab toimuma vastavalt ehitusprojektile (§ 12 lg 1), 
ehitamiseks peab olema ehitusluba (§ 12 lg 2); 

� ehitise omanik peab tagama ehitusprojekti kohase ehitamise (§ 29 lg 1 
p. 3) ja taotlema ehitamise lõpetamisel ehitisele kasutusluba (§ 29 lg 2 
p. 4); 

� ehitusluba tunnistatakse kehtetuks, kui ehitise omanik taotleb ehitusloa 
kehtetuks tunnistamist või muutuvad ehitusloale kantud ehitise olulised 
tehnilised andmed (§ 28 lg 1 p. 4 ja p. 5); 

� kasutusloa saamiseks tuleb esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on 
ehitatud (§ 33 lg 2 p. 2); 

� ehitamise tehnilised dokumendid on ehitusprojekt ja selle muudatused (§ 
31 lg 2 p.1); 

� kasutusluba ei väljastata, kui kasutusloa taotlemisel esitatav 
ehitusprojekt ei vasta nõuetele (§ 34 lg 1 p. 5). 

 

Ehitusseadus ei näe ette väljastatud ehitusloa muutmist, samas on võimalik 
muuta ehitusloa aluseks olevat ehitusprojekti või tunnistada ehitusluba 
kehtetuks. Ehitusprojekti muudatuste tegemise korda ehitusseadus ei sätesta. 
Projekti muudatuste kooskõlastamine toimub sarnaselt ehitusprojekti 
kooskõlastamisega valla ehitusmääruse alusel. 
 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 7 sätestab 
tegevusloana [mille taotlemisel tuleb keskkonnamõju hinnata] nii ehitusloa, 
ehitise kasutusloa kui ka keskkonnakompleksloa. Seetõttu kohtus arendaja 2008. 
aasta detsembris Viljandimaa Keskkonnateenistuse esindajatega. Koosolekul 
andis keskkonnateenistus seisukoha, et enne keskkonnakompleksloa taotlemist 
tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine – kuigi tegevus ei välju senise 
maaeralduse piiridest ja Karksi valla üldplaneeringus on see kinnistu 
jäätmehoidlate maa ja eeldatavalt olulise ruumilise mõjuga objekt, on 
kavandatava jäätmekäitluskeskuse tegevus mitmekesisem ja aastas käideldavate 
jäätmete kogus suurem kui ehitusloa väljaandmisel taotleti. Ehitusprojekt tuleb 
viia vastavusse kavandatava tegevusega ja seejärel taotleda kompleksluba. 
 

KMH algatamist taotles arendaja Lisas 3-1 toodud kirjaga. KMH algatamisotsus 
on toodud Lisas 3-2. KMH algatamisest teavitati väljaandes Ametlikud 
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Teadaanded 11.03.2009 (Lisa 3-3). Lisaks saadeti kirjalikud teated 
menetlusosalistele. 
 

5 Keskkonnamõju hindamise menetlusosalised 
 

Keskkonnamõju hindaja (ja keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide koostaja) 
on OÜ Hendrikson&Ko, ekspert Juhan Ruut (litsents KMH 0070, kehtib kuni 
11.01.2012. a.), aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel 55 16 423, e-post: 
juhan@hendrikson.ee.  
 

Eksperdi pädevus on tõendatud Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (RTL I, 2005, 15, 87) § 15 lg 6 punkt 4 ja § 
56 lg 3 järgi määratud tegevus- ja mõjuvaldkondadega: 

Mõjuvaldkonnad: õhusaaste, müra ja vibratsioon, jäätmeteke, veesaaste, 
pinnas, saasteainete mõju tervisele 
Tegevusvaldkonnad: tööstus, tooraine ja muu materjali töötlemine, 
tselluloosi, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine, jäätmekäitlus, 
energeetika, transport ja liiklus, naftasaaduste ja ohtlike kemikaalide 
käitlemine, kütuse ja koksi tootmine, rafineerimine ning tahkete kütuste 
utmine. 
 

Arendaja 
Polli Prügila OÜ 
Tähe 108, 51013 Tartu 
Kontaktisik: Aadu Võsu, tel. 50 14 845, e-post: aadu.vosu@gmail.com 
 

Otsustaja: 
Karksi Vallavalitsus 
Karksi vald, Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1 
Kontaktisik: Tiia Kukk, tel. 435 5516, e-post tiia.kukk@karksi.ee 
 

Keskkonnamõju hindamise järelvalvaja: 
Keskkonnaamet 
Pärnu-Viljandi regioon 
Roheline 64, 80010 Pärnu / Paala tee 4, 71014 Viljandi 
Kontaktisik: Toomas Kalda, e-post: toomas.kalda@keskkonnaamet.ee 
 

6 KMH protsess ja ajakava. Teavitamine 
 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muudes 
avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus) 
sätestatud nõuetele. 
 

KMH programmi avalikust väljapanekust ja arutelust teavitati ajalehes Sakala 
26.03.2009 ja väljaandes Ametlikud Teadaanded 27.03.2009 (Lisa 4). Lisaks oli 
teade üleval ka Karksi valla raamatukogus ja avaldati vallalehe „Karksi Sõna“ 
aprillinumbris. 
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KMH programmi oli avalikul väljapanekul 31. märtsist 2009. Avaliku väljapaneku 
kestel kirjalikke ettepanekuid ei esitatud. Programmi avalik arutelu toimus 
14.04.2009 Karksi Vallamajas. Arutelust osavõtjate nimekiri on esitatud Lisas 5, 
arutelu protokoll Lisas 6 ning ülevaade tehtud ettepanekute arvestamisest / 
mittearvestamisest koos põhjendustega Lisas 7. 
 
Täpset KMH protsessi ajalist kulgemist on KMH programmi koostamise ajal raske 
fikseerida, seetõttu tuleb Tabelis 2 esitatud ajagraafikut lugeda KMH programmi 
avaliku arutelu toimumise järgselt ligikaudseks tegevuste toimumise ajaks. 
Märgime, et Keskkonnaamet vaidlustas 20.05.2009 KMH algatamise otsuse 
(väljastatud ehitusloaga tegevusele ei saa algatada keskkonnamõju hindamist, 
jms) ja palus seda Karksi vallal korrigeerida. Samas selgitab täiendatud KMH 
programmi ptk 2 paremini lahti alternatiivide olemuse. Karksi vald on seisukohal, 
et KMH on algatatud õiguspäraselt – tehti kaalutlusotsuse algatada KMH enne kui 
vastu võtta otsus uue ehitusloa väljastamise vajalikkuse üle. 
 
Tabel 2. KMH etapid ja toimumise aeg 
 

Keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KMH algatamine 16.02.2009 Karksi Vallavalitsuse 
korraldus nr. 63 

KMH programmi koostamine Märts 2009 
KMH programmi avalik väljapanek 
(vähemalt 14 päeva). 

31. märtsist 2009 

KMH programmi avalik arutelu 14. aprillil 2009 
KMH programmi täiendamine 
vastavat laekunud ettepanekutele 

24. aprilliks 2009 

Keskkonnaamet soovib saada enne 
avalikul arutelul tehtud ettepaneku-
tele vastamist täiendatud 
programmi ülevaatamiseks 

23. aprillil 2009 

Keskkonnaamet soovib, et 
programmis kirjeldataks paremini 
kavandatava tegevuse alternatiive ja 
Karksi vald korrigeeriks KMH 
algatamise otsust 

20. mail 2009 

Jäätmekäitluskeskuse tehnoloogilise 
eelprojekti koostamine 

juuni 2009 

KMH programmis alternatiivide 
kirjelduse täiendamine 

juuli 2009 

Karksi valla seisukoht KMH 
algatamise otsuse korrigeerimise 
vajaduse kohta 

15. septembriks 2009 

KMH programmi avalikul arutelul 
osalenute teavitamine nende 
ettepanekute arvestamisest ja 
programmis tehtud muudatustest 

15. septembriks 2009 

KMH programmi heakskiitmine 
Keskkonnaametis 

eeldatavalt 15. oktoobriks 2009 

KMH aruande koostamine juuni-november 2009 
KMH aruande avalik arutelu ja 
sellele eelnev avalik väljapanek 

November/detsember 2009 
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Keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KMH aruande heakskiitmine 
Keskkonnaametis 

Jaanuar 2010 

 
Kogu keskkonnamõju hindamise protsessi perioodil on KMH töögrupp valmis 
huvilistele tutvustama töö käiku, vajadusel korraldatakse täiendavaid 
koosolekuid-arutelusid. 
 

Isikud ja asutused, keda kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel 
võib olla põhjendatud huvi on esitatud Tabelis 3 (näidatud ei ole programmi 5. 
peatükis esitatud menetlusosalisi). KMH käigus asjaolude selgumisel võib 
mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja asutuste nimekiri täieneda. 
 
Tabel 3. Menetlusosalised ja huvitatud isikud 
 
Isik või asutus Teavitamise viis 
Viljandi Maavalitsus Teavitatakse kirjaga 

Keskkonnainspektsioon Teavitatakse kirjaga. 

Eesti Roheline liikumine (kui 
Keskkonnaühenduste Koja esindaja) 

Teavitatakse kirjaga 
 

Naabermaaüksuste omanikud Teavitatakse kirjaga 

Piirkonna elanikud Teavitatakse üldises korras: ajalehes, 
Ametlikes Teadaannetes, teade 
kavandatava tegevuse asukohas 

 

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 17 lg 3 
alusel saadeti 15.09.2009 lihtkirjad isikutele, kes esitasid KMH programmi 
avalikul arutelul ettepanekuid.  
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Lisa 1. 1997. aastal väljastatud ehitusluba 
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Lisa 2. Väljavõte 1996. a. ehitusprojekti tehnilistest näitajatest 
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Lisa 3. KMH algatamise dokumendid 

 

3-1) Arendaja taotlus KMH algatamiseks 

 

Karksi Vallavalitsusele 

 

Karksis, 30.jaanuar 2009.a. 

 

OÜ Polli Prügila taotleb kinnistul 60001:007:0080 prügila rajamiseks väljaantud ehitusloaga 
(nr. 97-03      22.09.1997) ettenähtud tegevuste elluviimise jätkamist. 

 

Märgime, et kavandatav tegevus on pigem jäätmekäitluskeskuse rajamine, mille juurde 
kuulub jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, segajäätmete prügila nõuetele vastav 
ladestusala, jms. Tegevuse põhieesmärgiks on vastuvõetud jäätmevoogude sortimine ja 
suunamine edasisele kätlemisele, sh materjalina ja energeetilisele taaskasutamisele. 
Jäätmekäitluskeskuse võimsus on kuni 40 000 tuhat tonni jäätmeid aastas, maksimaalne 
ladestatav kogus kokku on 150 000 tuhat tonni. Kavandatav tegevus ei ületa maaeraldise piire, 
millele on väljastatud ehitusluba. Samuti ei muutu objektide paigutus.Ettenähtud 
tehnoloogilise osa kohta koostatakse uus tehniline projekt, kõik varemehitatu tehakse uuesti. 

 

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse (vastu võetud 10.10.2001. a., 
jõustunud 1.05.2002) § 7 lg 3 ja 4 alusel on tegemist tegevusega, millele on ette nähtud 
keskkonnakompleksluba. Arvestades Viljandimaa Keskkonnateenistuse seisukohti, tuleb enne 
keskkonnakompleksloa taotlemist läbi viia keskkonnamõju hindamine.  

 

Karksi valla üldplaneeringus (koostanud AS Entec 2004. aastal) on tegemist jäätmehoidlate 
maaga ja sellele on kavas rajada kompostimisväljakud. Üldplaneeringu kaardile on kantud ka 
selle kui eeldatavalt olulise ruumilise mõjuga objekti mõjutsoon. Vastavalt valla 
üldplaneeringu sätetele on tegemist detailplaneeringu kohustusega tegevusega. 

 

Arvestades eeltoodut, palume hinnata detailplaneeringu vajadust eeltoodud tingimustel 
(olemas kehtiv ehitusluba!) või ehitusloa muutmise vajadust ja algatada: 
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a) kinnistu 60001:007:0080 detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline 
hindamine, või 

b) keskkonnamõju hindamine. 

 

Märgime, et KMH või KSH viib läbi OÜ Hendrikson&Ko. Soovime mõju hindamise 
algatamisest teavitamise teha koos KMH programmi avalikust arutelust teavitamisega. 
Esitame Teile KMH programmi eelnõu 3 tööpäeva jooksul pärast teate saamist KMH 
algatamise kohta. 

 

 

Lugupidamisega, 

OÜ Polli Prügila 

Anti Tammeoks 

GSM 50 10 333 
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3-2) KMH algatamisotsus 

Karksi-Nuia 16. veebruar 2009 nr 63 

Keskkonnamõju hindamise algatamine 
 

Polli Prügila Osaühing on esitanud Karksi Vallavalitsusele 30. jaanuaril 2009. a taotluse jätkata kinnistul 
Polli valla prügimägi (kinnistusregistri nr 3398) prügila rajamiseks väljaantud ehitusloaga (nr 97 - 03 
22.09.1997) ettenähtud tegevust, mille eesmärgiks on jäätmekäitluskeskuse rajamine koos selle juurde 
kuuluva jäätmete sortimisliini, kompostimisväljaku ja segaolmejäätmete prügila nõuetele vastava 
ladestusala rajamist. 

Osaühingu tegevuse põhieesmärgiks on vastuvõetud jäätmevoogude sortimine ja suunamine edasisele 
käitlemisele, sh materjalina ja energeetilisele taaskasutamisele. Jäätmekäitluskeskuse planeeritav võimsus 
on 40 000 tonni jäätmeid aastas, maksimaalne ladestatav kogus kokku on  

150 000 tonni. Kavandatav tegevus on olulise keskkonnamõjuga, kuna võib mõjutada tegevuse ala ja 
lähiümbruse keskkonnatingimusi (maakasutus, selle taastumisvõime, looduskeskkonna vastupanuvõime). 
Nimetatud tegevusega võivad kaasneda jäätmeteke, vee, pinnase, õhu saastatus ja teised keskkonda 
pöördumatult mõjutavad muutused. 

Aluseks võttes „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” paragrahvi 6 lõike 2 
punkti 11, lõike 3, paragrahvi 11 lõike 2 , Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 
„Tegevusvaldkondade, mille korral tule kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, 
täpsustatud loetelu” paragrahvi 10  

1. Algatada keskkonnamõju hindamine kinnistul Polli valla prügimägi (kinnistusregistri nr 
3398) asukohaga Ainja küla Karksi vald seoses jäätmekäitluskeskuse rajamisega.  

2. Keskkonnamõjude hindamist korraldab arendaja. 
3. Vallavalitsusel teatada keskkonnamõju hindamise algatamisest: 

 3.1 14 päeva jooksul 
ametlikus väljaandes „Ametlikud Teadaanded”; 
  3.2 Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regioonile.  

4. Korraldus jõustub Polli 
Prügila OÜle teatavakstegemisest.  
5. Käesoleva korralduse peale 
võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule  

 halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse  
teatavaks tegemisest. 

 

 

Arvo Maling 

Vallavanem Inge Dobrus 

 Vallasekretär 

 

Ärakiri: 3 eks 

1. OÜ Polli Prügila 
2. Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon 
3. Keskkonnaspetsialist 
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3-3) Ametlik teadaanne KMH algatamisest 

 

Kasutajatugi      

  

 11.03.2009 Keskkonnamõju hindamise teated 

 

Karksi Vallavalitsus teatab, et algatas 16. veebruaril 2009. a korraldusega nr 63 keskkonnamõju hindamise seoses Polli 

Prügila Osaühingu taotlusega jätkata kinnistul Polli valla prügimägi (kinnistusregistri nr 3398) prügila rajamiseks 

väljaantud ehitusloaga (nr 97-03 22.09.1997) ettenähtud tegevust, mille eesmärgiks on jäätmekäitluskeskuse 

rajamine koos selle juurde kuuluva jäätmete sortimisliini, kompostimisväljaku ja segaolmejäätmete prügila nõuetele 

vastava ladestusala rajamine. 

 

Kavandatavaks tegevuseks Ainja külas Polli valla prügimägi kinnistul (suurusega 8,1 ha, sihtotstarve jäätmehoidla maa) 

on jäätmekäitluskeskuses vastuvõetud jäätmete sortimine ja suunamine taaskasutamisele (materjalina või energia 

tootmisele). Jäätmekäitluskeskuse planeeritav võimsus on 40 000 tonni jäätmeid aastas, maksimaalne ladestatav 

kogus kokku on 150 000 tonni.  

 

Kavandatav tegevus on olulise keskkonnamõjuga, kuna võib mõjutada tegevuse ala ja lähiümbruse 

keskkonnatingimusi (maakasutus, selle taastumisvõime, looduskeskkonna vastupanuvõime). Nimetatud tegevusega 

võivad kaasneda jäätmeteke, vee, pinnase, õhu saastatus ja teised keskkonda pöördumatult mõjutavad muutused. 

 

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Karksi Vallavalitsuses (Karksi vald, Karksi-Nuia, 

Viljandi mnt 1, kontaktisik Tiia Kukk, telefon 435 5516, e-post tiia.kukk@karksi.ee). 

 

 

  www.ametlikudteadaanded.ee  
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Lisa 4. KMH programmi avaliku arutelu teated 

 

4-1) Ametlikud teadaanded  

Kasutajatugi      

  

 27.03.2009 Keskkonnamõju hindamise teated  

 

Karksi Vallavalitsus teatab, et on valminud kinnistul Polli valla prügimägi (60001:007:0130) prügila rajamiseks 

väljaantud ehitusloaga (22.09.1997 nr 97-03) ettenähtud tegevuste elluviimise jätkamiseks KMH programm. 

 

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Karksi Vallavalitsuse 16.02.2009 korraldusega nr 63, võttes aluseks 

„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 6 lg 2 punkt 11, lg 3, § 11 lg 2 , Vabariigi 

Valitsuse 29.08.2005. a määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tule kaaluda keskkonnamõju hindamise 

algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" § 10. Tegevuse eesmärgiks on jäätmekäitluskeskuse rajamine koos selle 

juurde kuuluva jäätmete sortimisliini, kompostimisväljaku ja segaolmejäätmete prügila nõuetele vastava ladestusala 

rajamisega. Kavandatavaks tegevuseks Ainja külas Polli valla prügimägi kinnistul (suurusega 8,1 ha, sihtotstarve 

jäätmehoidla maa) on jäätmekäitluskeskuses vastuvõetud jäätmete sortimine ja suunamine taaskasutamisele 

(materjalina või energia tootmisele). Jäätmekäitluskeskuse planeeritav võimsus on 40 000 tonni jäätmeid aastas, 

maksimaalne ladestatav kogus kokku on 150 000 tonni.  

Arendaja on Polli Prügila OÜ (kontaktisik Aadu Võsu, tel 501 4845, e-post aadu.vosu@gmail.com). Keskkonnamõju 

hindamist viib läbi Hendrikson & Ko OÜ, Raekoja plats 8, Tartu (kontaktisik: Juhan Ruut, tel 740 9804, e-post 

juhan@hendrikson.ee). Otsustaja on Karksi Vallavalitsus (kontaktisik Tiia Kukk, tel 435 5516, e-post 

Tiia.Kukk@karksi.ee).  

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek toimub 31. märts kuni 13. aprill ning programmiga on 

võimalik tutvuda Karksi Vallavalitsuses (Karksi vald, Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1), Karksi Vallavalitsuse koduleheküljel 

www.karksi.ee ja Hendrikson & Ko OÜ koduleheküljel www.hendrikson.ee.  

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu kohta ning küsimusi saab esitada Karksi 

Vallavalitsusele kirjalikult 13. aprillini 2009. a. 

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 14. aprillil 2009 kell 15.00 Karksi Vallamajas. 

 

 

  www.ametlikudteadaanded.ee  

 



 

 26

4-2) Ajaleht “Sakala” 26.03.2009 
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 Lisa 5. KMH programmi avalikust arutelust osavõtjad 

 

. 
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Lisa 6. KMH programmi avaliku arutelu protokoll 

 

Polli jäätmekäitluskeskuse (Karksi vald, Viljandimaa) keskkonnamõjude hindamine 

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu 

Karksi vallamajas koosolekute saalis 

14.04.2009 kell 15.00 – 16.55 

 

Osalejad: lisaks menetlusosalistele (Karksi vald, Keskkonnaamet, arendaja ja keskkonnamõju hindaja) 

viibisid arutelul naaberkinnistute (Tauli kinnistu, Toomase kinnistu) esindajad ja piirkonna 

maaomanike esindaja. Kokku oli osavõtjaid 12.  

 

Koosolekut juhatas Juhan Ruut (Hendrikson&Ko). 

 

Juhan Ruut andis sissejuhatuseks sõna arendajale. Aadu Võsu tutvustas OÜ Polli Prügila 

tegevusplaane, mida antud projektiga kavandatakse. Jäätme-käitluskeskuses saaks töödelda kuni 45 

000 tuhat tonni jäätmeid aastas, maksimaalne ladestatav kogus kokku on 200 000 tuhat tonni. Juhan 

Ruut juhtis tähelepanu, et need kogused on mõnevõrra suuremad, kui arendaja esitas programmi 

koostamise ajal. Toimus arutelu, mille käigus Aadu Võsu selgitas, et ladestule järsemate nõlvakallete 

andmisel, nt. 1 : 2, on võimalik jäätmeid rohkem ladestada. Prügiladestu maksimaalne projektkõrgus 

on 11 meetrit, ladestusala pindala 3 hektarit. 

 

Karksi vallavanem Arvo Maling tegi lühiülevaate projekti kujunemisloost ja hetkeseisust. Prügila 

asukoht valiti välja juba 1993/4. aastal, asukohavaliku kinnitas Viljandi maakonna keskkonnaosakond. 

1996. aastal koostati ehitus-projekt, millele tehti keskkonnaekspertiis. Ekspertiisi tegemisel osalenud 

Soome spetsialistid hindasid projekti vastavaks Euroopa Liidu nõuetele. Prügila ehitamiseks taotleti 

rahastamist erinevatest allikatest, vastavalt laekunud vahenditele ehitati 1997. aastal etappidena 

välja vajalik infrastruktuur (sh elektriliin ja alajaam) ning rajati ladestusala põhi koos nõrgvee 

kogumise torustikega. Seejärel rahastamine ja ehitustegevus sumbus. 

 

Juhan Ruut tutvustas KMH programmi, sh kavandatava tegevuse alternatiive ja KMH käigus 

käsitletavaid mõjuvaldkondi. Olulisemad käsitletavad valdkonnad oleksid sotsiaalmajanduslikud 

mõjud, mõju inimeste heaolule ja tervisele, mõju põhjaveele. Kui KMH käigus ilmneb täiendavate 

uuringute vajadus, lepitakse nende korraldamine arendajaga kokku. Just saadi arendaja käest 

värskelt-valminud geoloogiliste tingimuste uuring.  
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Arvo Maling lehitseb geoloogilise uuringu aruannet ja märgib, et loodusliku pinnase 

filtratsioonimoodul on 10-9, mis vastab prügilamääruses nõutule. 

 

Ekspert täpsustas kohalolevate kinnistuomanike käest, mis otstarbel kasutatakse kavandatava 

jäätmekäitluskeskusega piirnevaid alasid. Toomase kinnistul on valdavalt põllumajanduslikus 

kasutuses olev maa. Tauli kinnistul on samuti valdavalt põllumaa, kuid kinnistul asub vana talukoht, 

mida omanikud sooviksid tulevikus taastada ja mis jääb prügilast ligikaudu 300 meetri kaugusele. 

Toimus arutelu vana talukoha taastamisvõimaluste kohta ja prügilast lähtuvatele piirangutele. 

Järeldati, et endiste hoonete asukoht tuleb täpsustada. Eluhoonete rajamisele võib takistuseks saada 

asjaolu, et Karksi valla üldplaneeringus on jäätmekäitluskeskusel kui olulise ruumilise mõjuga objektil 

nn sanitaarkaitsetsoon. 

 

Arutelu: 

 

Mihkel Kuusemets: Kuidas ja mille alusel määrati geoloogilises uuringus proovivõtukohad? 

Aadu Võsu: Geoloogilise uuringu käigus puuriti 18 puurauku antud kinnistu piires. 

Mihkel Kuusemets: Kuidas tagatakse põhjavee kaitstus, põhjavee mõju võib olla ju laiem, kui ainult 

see kinnistu?  

Juhan Ruut: Projektis on ette nähtud tehisbarjäär, mis peaks kõrvaldama lekkeohu. Geoloogia 

aruandest lähtub, et tegelikult on antud alal looduslik põhjavee kaitstus prügilamääruses nõutud 

kujul juba olemas, kuid sellest hoolimata rajab arendaja veel tehisbarjääri, et minimeerida nõrgvee 

lekkeoht põhjavette.  

Mihkel Kuusemets: Kuidas on saadud geoloogiaaruandes esitatud savi filtratsioonimoodul 10-9? Kas 

see on laboris tehtud analüüsi tulemus või kellegi suusõnaline määratlus? 

Aadu Võsu: Kogu geoloogiaaruanne on koostatud litsentseeritud eksperdi poolt ja vastavad arvulised 

näitjad, mis aruandes esitatud, on saadud akrediteeritud laborites läbiviidud analüüside tulemusena. 

Aruandes on ka kirjas, kus laborites millised proovid tehti. Kuigi vastavalt sellele uuringule võiks 

teoreetiliselt rajada prügila otse maapinnale, kuid looduslik savikiht tugevdatakse täiendava savikihi 

või bentoniitmattidega. 

Juhan Ruut: Millisel kujul see lisa kaitseekraan tuleb – kas poolsünteetiline bentoniitmatt, 

sünteetiline geomembraan, poole meetri paksune savikiht, vms – tuleb käsitleda otstarbekuse ja 

keskkonnasäästlikkuse seisukohast, kuna vajaliku materjali (näiteks savi) transport on teatud 

kaugusest olulise keskkonnamõjuga tegevus ja ka majanduslikult ebaotstarbekas. Tuleb hinnata, mis 

on optimaalsem -kas teha 0,5- 1 meetrine loodusliku savi kiht või asendada see bentoniitmati ja veel 

mõne täiendava plastikmembraaniga. Bentoniitmati eelis on see, et ta on nö isesulguv – kui tööde 

käigus torgatakse matti juhuslikult auk, siis valgub see ise kinni. 

Peeter Oja: Kui monoliitne on see savi kiht sellel alal? Kas põhjavee kaitstus on tervel alal tagatud? 
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Juhan Ruut: Ei ole jõudnud veel geoloogia aruandega ise tutvuda. Ei saa välistada, et looduslik 

savikiht võiv olla ebaühtlane. Kuid nagu eelpool räägitud, rajatakse ka tehislik kaitseekraan, et vältida 

põhjavee reostust. 

Mihkel Kuusemets: Kindlasti oleks vaja teha kontrollhinnangud pinnase kohta.  

Juhan Ruut: 1993 aastal tehtud 3 puuraugu andmeid on võimalik kasutada võrdluseks. Kuna antud 

geoloogiline uuring on tehtud litsentseeritud geoloogiafirma poolt, ei ole minul KMH eksperdina 

põhjust selle uuringu tulemustes kahelda. 

Toomas Veidenberg: Antud maa-ala põhja osas on savikiht üsna sügaval. Turbamulla paksus on ca 1,5 

m. 

Aadu Võsu: Territoorium on jagatud osadeks, kogu territoorium ei ole mõeldud ladestusalaks.  

Mihkel Kuusemets:  Juttu on siin olnud kõrval olevast riigi reservmaast, 8,1 ha jäätmekeskuse maast 

ja 3 ha ladestusalast. Prügilaid kavandatakse ju võimalikult pikaks ajaks, miinimum 25 aastaks. Selgelt 

on siin näha ka laienemisplaanid, mida seni aga puudutatud ei ole. 

Juhan Ruut: KMH aruandes peaks käsitletama mõjusid maksimaalsete mahtude juures ja lähtudes ka 

võimalikest laienemise plaanidest. 

Aadu Võsu: Tegemist on filosoofilise küsimusega. Mina näen prügilate arengut teisiti – 3 ha kaetakse 

ära ja siis hakatakse seda otsast läbi kaevama. Ei saa enam prügilaid kogu aeg laiendada vaid 

kaasaegne tehnoloogia näeb ette vanale ladestule uuesti ladestamist. Selleks ajaks, kui me oleme 

selle 3 ha ära katnud (ca 15 aastat), on igasugune orgaanika, mis prügi sisse jäänud, lagunenud. Ei 

näe vajadust laiendada praeguste tehnoloogiate juures prügilat mitmekümne hektarini – see oleks 

ajas tagasi liikumine. 

Juhan Ruut: Täpsustame pärast arutelu täiendavate maade kaasamise vajadust. 

Jäätmekäitluskeskuse tehnoloogiline projekt on koostamisel, oled maininud ka alternatiivseid prügila 

tehnoloogiaid nagu aereeritav ladestu ja bioreaktor-prügila. Kui jääd praegu 3 ha ladestuala juurde, 

ei ole ilma täiendava keskkonnamõju hindamiseta ja muude protseduurideta hiljem võimalik 

täiendavat ladestuala teha. 

Toomas Kalda: Mis on selle KMH eesmärk? Millisele tegevusloa taotlusele on see algatatud? Mis on 

lõppresultaat – kas see annab informatsiooni ehitusprojektile, kas seda muudetakse, või peaks 

sisuliselt vastama ka kompleksloa taotlemiseks vajalikule mahule? 

Juhan Ruut: Keskkonnakompleksluba on lõppeesmärk. Detsembri alguses arutasime seda teemat 

Viljandimaa Keskkonnateenistuses, et paika panna dokumentide koostamise järjekord. Üheks 

võimalikuks variandiks oleks olnud, et arendaja oleks taotlenud keskkonnakompleksluba, millele 

oleks siis tõenäoliselt algatatud KMH. Kuid keskkonnateenistus oli seisukohal, et KMH peaks olema 

enne. Seega esitas arendaja Karksi vallavalitsusele kirja, kus taotles ehitusloas märgitule tegevuse 

jätkamist ning KMH või detailplaneeringu ja KSH algatamist. 

Toomas Kalda: 1997 aastast kehtiv ehitusluba muudetakse või tühistatakse? Kas on olemas ka 

mingisugune tehniline projekt, mida hinnatakse või on pigem vastupidi, et hindamise alusel 

muudetakse ehitusprojekti? 
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Juhan Ruut: Jäätmekäitluskeskuse projekt on koostamisel. Geoloogiaaruanne just valmis ja uus 

ehitusprojekt peaks varsti valmima. 

Aadu Võsu: Põhimõtteliselt ei muudeta vana projekti sisu – ladestusala ja infrastruktuuri ala 

(kaalumaja, veepuhastus süsteemid jne). Praegu võiks ainus muutus olla infrastruktuuri ala katmine 

killustiku asemel asfaltiga, samuti kasutada kaasaegsemaid puhastusseadmeid. Ei oska praegu öelda, 

kas selline projekti muutus vajab vana loa tühistamist ja uue taotlemist või piisab loa muutmisest. 

Ehituslikult ei muudeta mitte midagi, paraneb vaid nende ehituste kvaliteet. 

Peeter Oja: Mitu tonni prügi on lubatud ladestada kehtiva ehitusloa alusel ja mitu tonni on praegune 

ladestatav kogus? 

Aadu Võsu: Ladestusala kogumaht on 150 - 200 tuh. tonni.  

[Märkus: ehitusluba on väljastatud järgmistele tehnilistele näitajatele: 

] 

Juhan Ruut: Mõistlik on ehitusluba ja vallavalitsusele esitatud KMH algatamistaotlus lisada 

programmi koosseisu. 

Mihkel Kuusemets: Ma ei ole küll spetsialist, kuid on kogemusi, et vana ehitise juures millegi 

muutmine või uuesti ehitamine nõuab eraldi ehitusluba ja ka kasutusluba. Kas siis ei olekski lihtsam 

vana ehitusluba tühistada ja väljastada uue projekti alusel uus? 

Juhan Ruut: Antud juhul on tegemist pisut segase olukorraga, kuna selleks, et anda välja ehitusluba 

kompleksloaga tegevusele, on seaduse järgi kõigepealt vaja esitada kompleksloa taotlus ja selle 

taotluse menetlusse võtmist. Antud juhul on ehitusluba juba väljastatud. 1997. Aastal ei olnud sellist 

loataotluse nõuet, seadust on vahepeal muudetud.  Selle KMH käigus on võimalik anda nõudeid nii 

ehitusloa osale kui ka kompleksloa osale. Peale KMH valmimist on võimalik koostada kompleksloa 

taotlus ja kui osapooled leiavad selle protsessi käigus, et on vajalik uus ehitusluba, siis vana 

tühistatakse ja taotletakse uus. 

Peeter Oja: Karksi vald on algatanud KMH ja on juba välja andnud ehitusloa, ehk et KMH algatamine 

ei oleks olnud ehitusloale enam vajalik. Teie tuginete mõjude hindamise algatamisel siis Viljandi 

Keskkonnateenistuse soovitusele, kas see on kirjalik seisukoht? 

Juhan Ruut: See seisukoht ei ole kirjalikult esitatud, kuid konsulteerides Viljandi 

Keskkonnateenistusega kui KMH järelvalvajaga ja keskkonnakompleksloa väljaandjaga, eelistasid 
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nemad KMHd enne kompleksloa taotluse esitamist. Selle suulise seisukohaga arvestati protsessi 

edasisel kavandamisel. 

Mihkel Kuusemets: Aga millise projekti alusel see KMH läbi viiakse, kas vana projekti või on uus 

projekt valmis või koostamisel? 

Toomas Kalda: Loogiline oleks asjade käik, kui vastavalt seadusele koostatakse kompleksloa taotlus ja 

kompleksloa menetluse käigus algatatakse KMH, mille aluseks peab olema mingisugune projekt, mille 

alusel vald saab otsustada, kas anda välja luba või mitte.  

Arvo Maling: Tänaseks on hetkel kehtiv projekt läbinud mitmeid komisjone ja on koostatud mitu 

eksperthinnangut. Kui ehitaja (arendaja) taotleb vallalt mingeid muudatusi selles projektis, siis vald 

neid ka menetleb. Kui selliseid taotlusi ei esitata, siis kehtib vana projekt, millele on väljastatud kehtiv 

ehitusluba ja nüüd on juba arendaja probleem, kas ta selle vana projekti järgi rajatud 

jäätmekeskusele kompleksloa saab või ei. Kindlasti on kehtivas projektis küsitavusi, mida peaks 

muutma ja parandama. Vallale tuleb esitada muudatusprojekt vastavalt sellele osale, mida 

muudetakse. 

Peeter Oja: Kui kaua kehtib ehitusluba? 

Arvo Maling: Kui ehitusluba väljastatakse, siis 2 aastat. Aga kui on alustatud ehitustegevust selle 2 

aasta jooksul, siis seadus ei määratle, millise aja jooksul peab väljastama kasutusloa. 

Mihkel Kuusemets: Kas ehitustegevusega on antud kinnistul alustatud?  

Juhan Ruut: Jah on. Rajatud on elektrisüsteem, nõrgvee kogumiseks torustik, kooritud on pinnas. 

Aadu Võsu: Jäätmekäitluskeskus ei kujuta endast eriti mahukat hoonetekompleksi. Tavaliselt kuulub 

selle koosseisu kaalukoda, kus on ruum kaalumehele ja WC ning duširuum.  

Peeter Oja: Prügila juures on üks olulisemaid prügila põhi. Ma saan aru, et selle projekti olemas veel 

ei ole? 

Aadu Võsu: On olemas ja hoolimata ammusest projekti koostamise ajast (1997) on see 

põhimõtteliselt kasutatav ka täna. Selle projekti alusel väljastati ka ehitusluba. Ette oli nähtud 0,5-

meetrine savi kiht filtratsioonikoefitsendiga 10-9, sellele 2 mm sünteetiline kaitsekiht. Ainus erinevus 

tänapäevasest tehnoloogiast on see, et tol ajal oli sünteetilise vettjuhtiva geotekstiilikihi asemel ette 

nähtud kruusast drenaažikiht.  

Hr. Lukas (Tauli kinnistu): Millised piirangud on kõrvalkinnistute edasisele kasutamisele?  

Juhan Ruut: Seda saab analüüsida, kuid põhimõtteliselt ei ole põllumajanduslikule tegevusele 

piiranguid. Kui seaduses määratletud 300 meetri tsoonis on elamuid, tuleb seda eraldi vaadelda ja 

analüüsida. Lähemale kui 300 meetrit objekti piiridest ei ole soovitatav elumaja rajada. 

Hr. Lukas (Tauli kinnistu): Plaanis on taastada vana talukoht Tauli kinnistul. Ehitusloa taotlust vee 

esitatud ei ole. Mis saab taastatava talu veevarustusest, kui prügilast imbub põhjavette siiski 

nõrgvett? Veevarustus korraldatakse ilmselt šahtkaevuga. 
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Juhan Ruut: Võimalik on ette näha, et prügila arendaja rajab oma kuludega sügavama puurkaevu, et 

ei peaks vett võtma kõige ülemisest veehorisondist ja korraldama sagedast veekvaliteedi seiret. 

Aadu Võsu: Meie enda probleem projekti arendamisel on tarbeveega varustamise lahendamine. 

Vanas projektis oli ette nähtud joogivee kohale transport. Seda saab rakendada ka praegu. 

Tehnoloogilist vett saaks võtta järelpuhastustiigist, kus on vesi juba sellise puhtusega, et võib suunata 

looduslikku keskkonda. 

Toomas Veidenberg: Kuidas te lahendate haisu probleemi, mis ulatub kindlasti kaugemale kui 300 m? 

Lisaks kannab tuul prügilast laiali igasugust prahti. 

Juhan Ruut: Seaduses ette nähtud 300 m sanitaarkaitsetsoon on paika pandud eeldatavast haisu 

levikust. Kindlasti ei ole võimalik garanteerida, et haisu ei ole kaugemal kui 300 m, kuid selleks, et 

võimalikku õhusaaste levikut täpsemalt analüüsida, on vaja seda modelleerida arvestades 

kavandatava tegevuse eripärasid ja potentsiaalselt haisvate tegevuste paigutustest jäätmekäitlus-

keskuse territooriumil. Mõnede allikate puhul on lõhna vähendamine võimalik biofiltritega. 

Aadu Võsu: Haisu levik on prügilate puhul üks tehniliselt raskemini kõrvaldatav probleem. Oleme 

kaalunud ka varianti rajada aeroobne prügila. Haisu tekke põhjus on anaeroobsetest protsessidest. 

Kaasaegsed tehnoloogiad võimaldavad rajada prügilat, kus prügi massi aereeritakse. Selle tegevusega 

on võimalik vähendada oluliselt haisu teket. Täielikult elimineerida ei saa me ühtegi prügilaga 

kaasnevat probleemi. Kõige rohkem saame me teha põhjavee kaitseks. Haisu levikut ja tuule kannet 

ei ole võimalik 100-protsendiliselt vältida. Tuulekannet saab oluliselt vähendada liikuvate tarade 

kasutamisega, lisaks on prügila haldajal kohustus lendpraht kokku korjata. Selles küsimuses tuleb 

leida kokkulepe ka kõrvalkinnistute omanikega. 

Toomas Veidenberg: Kui ladestu kõrgus on 11 meetrit, siis peaks ju see tara ka olema 11 meetrit, 

mitte 2,5 meetrit. 

Juhan Ruut: Tegemist on liigutatavate taradega, mis paigutatakse laadimisel alla tuult. Lendprahi 

teemat võib KMHs häiringuna eraldi põhjalikumalt käsitleda ja analüüsida ning leevendavad 

meetmed välja pakkuda. 

Peeter Oja: Kui seal praegu elamut ei ole, siis ei ole soovitatav ka 300 meetri raadiuses seda sinna 

ehitada. Ja kuna ehitusluba on juba väljastatud, pole ka midagi vaielda. 

Toomas Veidenberg: Seal oli talukoht olemas enne, kui planeeritav prügila, seega on temal rohkem 

õigust sellele alale.  

Arvo Maling: Kehtiva valla üldplaneeringu järgi, mis koostati 2004. aastal ja mille koostamise käigus 

toimusid samasugused avalikud arutelud. Asukoha valik on juba tehtud ja selle eesmärgiga on ka 

eelnevad 15 aastat arendustööd tehtud.  

Juhan Ruut: Polli prügila kinnistu on ruumiliselt olulise mõjuga objekt ja üldplaneeringusse on selle 

piirangutsoon 300 m kantud. Juhul, kui selgub, et hooned, mida soovitakse taastada, on selle 300 m 

sees, võib vald keelduda ehitusloa väljastamisest, või tuleb vallal muuta üldplaneeringut, et 

ehitusluba väljastada. Me võtame selle olukorra teadmiseks, analüüsime selle läbi ja arutame läbi 

võimalikud kompromissid. 
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Toomas Veidenberg: Kuidas mõõdetakse see 300 m – kas kinnistu piirist? 

Juhan Ruut: Jah, kinnistu piirist 300 m. 

Peeter Oja: Küsimus on, et kas jäätmemahud on võrreldes sellega muutunud, mis on kirjas esialgses 

ja kehtivas ehitusloas. 

Arvo Maling: Ehitisloas ei ole sellist asja kirjas. Ehitusluba on väljastatud vastavalt projektile ja seal 

määratletud ladestusmaht 150 tuhat tonni on vastavuses praeguste plaanitud tegevustega. Erinevus 

võib praeguseks olla aastase prügimahuga, mis ilmselt on suurem, kuid alale ladestatav maksimaalne 

kogus ei ole muutunud. 

Juhan Ruut: Kompleksloa taotluse mõistes on aastas ladestava koguse muutus tegevusvõimsuse 

suurendamine, mis eeldab ka uut menetlust. Selleks on ka praegune KMH, et me hindame need 

tegevused ja nende käigus tekkivad võimlikud mõjud läbi, anname vajalikud leevendavad meetmed. 

Ühe võimaliku alternatiivina on toodud ka võimalus, et seda prügilat ei tule siia. Lõplik ehitusprojekt 

koostatakse pärast mõjude hindamist. 

Aadu Võsu: Tehnoloogilised küsimused saavad vastused järgmisel arutelul, kui on valmis ka projekt. 

Üks ladestamise alternatiividest on prügi pakendamine, et seda põletamisele transportida. 

Mihkel Kuusemets: Aga põletamist ootav prügi ladestatakse ju ikka. Kui aastane võimsus on 45 000 

tonni, siis kui sellest pool ladestatakse, on plats 4 aastaga täis. Kas see pakendamise tehnoloogia on 

kirjas ka eelprojektis? 

Aadu Võsu: Pakendatud prügi ladustatakse ja hoitakse platsil seni, kuni tekib võimalus seda 

põletamisele suunata. Tehnoloogia valikuga oleme me sealmaal, et arutame erinevate tehnoloogiate 

maksumusi.  

Juhan Ruut: Meil on vaja arendajalt saada täpsed kirjeldused, millised tegevused on plaanis, sest seni 

oleme rääkinud ainult erinevatest võimalustest. Siis on võimalik neid hinnata ja öelda, millistel 

tingimustel on seda võimalik teha ja millistel mitte. 

Mihkel Kuusemets: Kas ja mida on siis praeguseks planeeritavast tegevusest üldse teada? 

Aadu Võsu: Välja ehitatakse kõikidele nõuetele vastav ladestusala. Keskmiselt on 1 ha-le võimalik 

ladestada 70 000 tonni prügi, seega 3 ha saab ladestada umbes 210 000 tonni. Maha tuleb arvestada 

vahekihtide maht, mis teeb lõplikuks maksimaalseks ladestatava prügi koguseks 190- 200 tuhat tonni, 

mis on maksimaalne lubatav kogus sellel alal ja sellele kogusele on ka ehitusluba. Eesmärk on 

pikendada seda ladestusaega nii palju kui võimalik, suurendada ladestusmahtu nii palju kui võimalik 

ja ladestada nii vähe kui võimalik.   

Juhan Ruut: Võimalik on ka määratleda, et sellest piirist – 200 tuh tonni – üle ei minda. 

Aadu Võsu: Ladestatava prügi kogus sõltub ka prügila kaldest. Võimalik on teha 1:2 või 1:3 kalletega.  

Mihkel Kuusemets: See peaks olema määratletud vastavas projektis, seda te ei saa ju ise enam valida 

hiljem. Mis on siis kirjas vanas projektis? 

Aadu Võsu: Vanas projektis ei ole nii täpselt kirjeldatud prügi ladestamise tehnoloogiat. 
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Juhan Ruut: Tegemist on tehnoloogilisse alternatiiviga. KMH aruande avalikust arutelust saame 

rääkida alles siis, kui on olemas tehniline projekt, välja valitud tehnoloogiad ja võimalikud lahendused 

läbi mängitud ja välja valitud optimaalne variant. 

Mihkel Kuusemets: Küsimus on ka selles, et vana projekti koostamise ajal ette nähtud tehnoloogilised 

lahendused (nõrgvee kogumissüsteemid, gaasi kogumissüsteemid) ei ole päris kindlasti enam need, 

mida oleks võimalik kasutada tänapäeval.  

Juhan Ruut: Sellisel juhul on KMH järeldus, et palun taotleda uus ehitusluba. Juhul, kui tuleb välja, et 

plaanitud muutused on käsitletavad tegevuse olulise muudatusena. KMH läbiviijana ei ole minu jaoks 

oluline juuriidiline protseduur, kuidas mingit protseduuri läbi viiakse, vaid selle vajaduse 

väljatoomine. 

Mihkel Kuusemets: Tänapäeval on nõutud ka tehnoloogiliste rajatiste tarvis ehitusluba ja ka 

kasutusluba. Ei saa kõiki asju rajada ühe ehitusloa alusel. See ei vasta enam tänapäevastele 

nõudmistele. Ja kasutusluba väljastatakse, kui rajatis valmis ja töötab, siis saab loa, kui ei tööta, siis 

kasutusluba ei saa. See eeldab ka korralikku projekti, kuna ei ole võimalik projekti muuta, pannes 

suvaliselt kuskile mingi vahejupi või tõstes midagi ümber, jättes ülejäänud asjad samaks. 

Aadu Võsu: Jah, kasutusluba on võimalik taotleda etappide kaupa – konkreetselt valmis olevale 

rajatisele. 

Juhan Ruut: See eeldab ehituse järelvalvet. Jällegi on tegu erinevate tehnoloogiliste alternatiividega, 

mida on võimalik käsitleda ja läbi mängida ning lõpuks hinnata. Samas ei jõua ilmselgelt ka kõiki 

erinevaid väikesi nüansse alternatiividena käsitleda - me jõuaks niimoodi tohutu arvu variantideni. 

Tegemist on juriidilise küsimusega, milles ma loodan jõuavad Keskkonnaamet ja vald kokkuleppele, 

et kuidas selle protsessiga edasi minna. Vahepeal kaalutlusel olnud kompleksloa taotluse koostamise 

käigus tekiksid samad küsimused arendajale, mis praegu KMH läbiviimisel – millised kogused, millised 

tehnoloogiad. 

Peeter Oja: Primaarne probleem on antud juhul kogustes. Kui kompleksloa aluseks on ehitusluba, 

mille aluseks omakorda ehitusprojekt, kus on kogused määratud. Ja kui kompleksloa taotluses olev 

kogus on suurem, ei ole tegu ju enam sama loaga. Vald võib väljastada ehitusloa, kuid kui kogused ei 

ole vastavuses, siis Keskkonnaamet ei väljasta kompleksluba. 

Juhan Ruut: KMH käigus me käsitleme need teemad läbi ja üks järeldus võib olla see, et ehitusprojekt 

peab olema kogustele vastav. 

Mihkel Kuusemets: Ma tahaksin näha vana projekti. Kas see vastab tõesti kõikidele normidele. Miks 

te ei ehitagi siis vana projekti järgi? Ärge muutke midagi. 

Aadu Võsu: Normid (nt heitvee piirnormid) on muutunud ja sellest tulenevalt on vajalik 

tehnoloogiate uuendamine.  

Mihkel Kuusemets: Aga miks siis ei taotleta ja väljastata päris uut ehitusluba? 

Juhan Ruut: Seda on võimalik teha ka KMH alusel. 
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Toomas Kalda: Ühe alternatiivina võiks käsitleda ka hetkel kehtiva ehitusloa järgi tegevuse elluviimist. 

Praegu oleks siis 4 alternatiivi – see, mida arendaja tahab teha; see, mida võimaldab KMH tulemus; 0-

alternatiiv ja siis veel oleks see, mis on määratletud kehtivas ehitusloas. 

Juhan Ruut: 0-alternatiivi peaks siinkohal siis ümber sõnastama – tegutsemine kehtiva ehitusloa 

raames. 

Toomas Kalda: Neljas alternatiiv oleks, kui likvideeritaks juba rajatud objektid ja prügilat ei tuleks. See 

aga ei ole ilmselt kuigi reaalne variant. 

Hr. Lukas (Tauli kinnistu): Kui palju läheb see prügila rajamine maksma. 

Aadu Võsu: Oleme arvestanud 1 ha ladestusala rajamiseks umbes 10 miljonit krooni. Selle sisse on 

arvestatud ka kommunikatsioonide rajamine (nõrgveesüsteem). 

Hr. Lukas (Tauli kinnistu): Kas tee jääb samasse kohta? 

Aadu Võsu: Ilmselt küll, kuna tegemist on valla teega ja vald ei ole taotlenud küll selle asukoha 

muutmist. Küll aga on vajalik tee rekonstrueerimine, kuna see on hetkel suurte autodega läbimatu. 

Arvo Maling: Tõenäoliselt tulevad mingid muutused ristumisel Valga – Uulu maanteega. Samuti tuleb 

vaadata talust möödasõitu. 

Mihkel Kuusemets: Mida saavad vallaelanikud sellest projektist? 

Aadu Võsu: Vald saab kaasaegse ja kultuurse jäätmekäitluskeskuse. Vald on ka OÜ liige ja kui tegevus 

osutub kasumlikuks, siis saab ka vald kasumit. 

Arvo Maling: Üheks variandiks oleks olnud jäätmekeskuse arendamine koos teiste valdadega või ka 

üksi. Aga ka sellisel juhul oleks kindlasti ühe variandina kaalutud sama asukohta ja oleks vaja olnud ka 

olulisi investeeringuid. Vald ei pea nüüd enam sellesse projekti oluliselt investeerima ja lisaks saavad 

kohalikud oma jäätmeid loovutada kodule ligemal. Vald on saanud kasu juba ka müügitehingust 

(müügi rahaga on rekonstrueeritud koolimaja ja tehtud töid alevikus). 

Mihkel Kuusemets: Milleks oli vajalik lisaks prügifirmadest koosnevale MTÜ-le luua kõrvale veel ka 

omavalitsustega koos OÜ? Miks see vajalik oli?  

Peeter Oja: Prügifirmad tahtsid seda prügilat rajada, kuid selleks, et saada riigi tuge, oli vajalik ka 

omavalitsuste kaasamine. 

Arvo Maling: Vallal on vetoõigus prügiladestus hindadele, prügi vastuvõtuhindade õigusele ja ka 

muudele otsustele. Ja prügi vedamine Paikuse või Väätsa prügilasse kergitaks prügiveo hinda. Paljud 

inimesed korraldavad oma prügi käitlemist ise ja nad saavad selle ära anda ligemal. Vald ei näe ka 

probleemi lõpliku projekti praeguses puudumises, kuna on veendunud Keskkonnaameti pädevuses, 

kes väljastavad kompleksloa, kui selleks on kõik tingimused täidetud. Praeguse projekti koostamisel 

käisime mitmel pool Euroopas prügilaid vaatamas ja seal on sarnased objektid oluliselt tihedama 

asustusega piirkondades. 

 



 

 37

Rohkem küsimusi ei olnud. 

 

Arutelu kokkuvõttena tegi Juhan Ruut tegi ettepaneku muuta programmis aruande valmimise aega 

pikemaks ja heakskiitmise aega hilisemaks. Tehnoloogia valik ja tehnilise projekti täiendamine võtab 

veel aega, aga need on vajalikud KMH läbiviimiseks. Samuti järeldas ta, et nähtavasti jõuti 

kokkuleppele, et kompleksloa taotlust ei esitata enne KMH valmimist ja heakskiitmist, kuna KMH 

tulemusena võib olla vajalik veel eelprojekti muutmine. 

 

Protokollis:    Epp Zirk 

Protokolli vaatas üle:  Juhan Ruut 
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Lisa 7. Tehtud ettepanekute arvestamine / mittearvestamine 

 

KMH programmi oli avalikul väljapanekul 31. märtsist 2009. Avaliku väljapaneku kestel kirjalikke 

ettepanekuid ei esitatud.  

 

Programmi avalik arutelu toimus 14.04.2009 Karksi Vallamajas. Arutelu toimus küsimust-vastuste 

vormis. Konkreetse ettepaneku programmi täiendamiseks tegid Keskkonnaameti esindajad - ühe 

tegevusalternatiivina käsitleda ehitamist kehtiva ehitusloa järgi. Vastav täiendus on alternatiivide 

loetellu tehtud, lisaks on ptk. 2 kokkuvõtvalt kirjeldatud ehitusprojektis toodud tegevusmahtusid ja 

ettenähtud leevendusmeetmeid. 

 

Lisaks luges keskkonnamõju hindaja esitatud küsimustest välja järgmised programmi 

täiendusettepanekud. 

 

I   KMH protseduurilised küsimused 

 

Keskkonnaameti esindajad tõstatasid avalikul arutelul järgmised teemad: 

 

1) KMH algatamine ja ulatus - Millise tegevusloa taotlusele on KMH algatatud? Kas tegemist on ainult 

ehitusprojekti puudutava KMHga või tehakse seda ka kompleksloa taotlemiseks vajalikus mahus? 

 

KMH algatamise asjaolud on kooskõlastamiseks esitatavas programmis välja toodud eraldi 

peatükina – ptk. 4. Lisatud on arendaja taotlus KMH algatamiseks (Lisa 3-1). 

 

Programmi ptk. 3 on lisatud, et KMH aruande koostamisel arvestatakse nii ehitusprojektiga 

kui keskkonnakompleksloa taotlemisega. 

 

2) Korrektne oleks esmalt esitada keskkonnakompleksloa taotlus ja selle alusel algatada 

keskkonnamõju hindamine 

 

Algatamise teemat käsitleti arutelul. Põhimõtteliselt ei ole keskkonna-mõju hindajale oluline, 

kas KMH on algatatud keskkonnakompleksloa taotlusele või seoses ehitusprojekti 

muudatustega – töö maht ja koostatav aruanne jäävad samaks. Samas ütles Peeter Oja ka ise 

arutelu käigus, et kompleksloa taotlusmaterjalid ja ehitusloa aluseks olevas ehitusprojektis 

peavad käideldavate jäätmete kogused samad olema, vastasel korral ehitusluba ei väljastata. 
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Seega oleks põhjendatud esmalt ehitusprojekti muutmine ja selle käigus KMH läbiviimine. 

KMH tulemuste alusel kooskõlastab Karksi vald projekti muudatused, seejärel taotleb 

arendaja kompleksluba – see järeldus esitati ka KMH aruande avaliku arutelu protokolli 

kokkuvõttena. 

 

II   Kavandatava tegevuse mahud. Uue ehitusloa taotlemise vajadus 

 

3) Avalikul arutelul tutvustas arendaja jäätmete käitlusmahtusid – käideldavate jäätmete kogus kuni 

45 000 tonni aastas, ladestusala mahutavus 150 000 kuni 200 000 tonni aastas. Aastas käideldavad 

kogused on suuremad kui ehitusloa aluseks olevas ehitusprojektis toodud prügilasse ladestatavad 

kogused , ehitusprojektis on prügila mahutavuseks toodud 150 000 tonni. Arendaja soovitud 

käitlusmahud on mõnevõrra suuremad ka nendest, mida esitati KMH algatamise taotluskirjas. 

 

Arendaja koostas jäätmekäitluskeskuse tehnoloogilise osa kirjelduse, mis on lisatud KMH 

programmi ptk. 2. Selles on ära näidatud konkreetsed käitlusmeetodid ja nendega 

käideldavate jäätmete maksimumkogused. Kuna lisaks ladestamisele rakendatakse ka muid 

käitlusmeetodeid, ei ole käideldav jäätmekogus 45 000 t/a vastuolus senise ehitusprojektiga 

– ladestamisele suunatakse oluliselt väiksem kogus jäätmeid – maksimaalselt 7 025 t/a. 

Jäätmekäitluskeskuse tegevuse materjalibilanss on esitatud ptk. 2 Tabelis 1. 

 

KMH käigus antakse hinnang tehnoloogilises projektis toodud tegevustele ja vastavatele 

maksimaalsetele käitlusmahtudele, sh kas ladestusala mahutavuse suurendamine ilma 

ladestusala laiendamata on reaalne. 

 

4) Uue ehitusloa taotlemise vajadus  

 

Uue ehitusloa taotlemise vajadus võib olla üheks KMH järelduseks. KMH programmi täiendati 

väljavõtetega ehitusseadusest (ptk. 4). Ehitusluba saab tühistada või muuta ehitusprojekti. 

Igal juhul peavad ehitis ja ehitusprojekt kasutusloa väljastamiseks omavahel kooskõlas olema.  

 

III   KMH käigus hinnatavad teemad. Alternatiivid  

 

5) Naaberkinnistute omanikud esitasid küsimusi lõhna, lindude  ja kahjurite kohta. Mainiti soovi 

taastada hooned vanal taluasemel, mis jäävad prügilale oluliselt lähemale kui praegused elamud. 

Tunti muret põhjavee saastuse ja joogivee kvaliteedi üle.  
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KMH programmi ptk. 3 toodud hinnatavate mõjude loetelu täiendati järgmiselt (täiendused 

punases kirjas): 

 

1. Sotsiaal-majanduslik, sh mõju maakasutusele ja teistele piirkonnas 

toimuvatele/kavandatavatele tegevustele, vastavus arengukavadele ja teistele 

strateegilistele dokumentidele. 

2. Mõju inimeste heaolule ja tervisele: müra, õhusaaste, lõhn, kahjurid ja linnud. 

3. Mõju pinna- ja põhjaveele. 
4. Mõju loodusele: kaitstavatele aladele, kaitsealustele üksikobjektidele ja –liikidele. 

5. Mõju maastikule ja kohalikule kultuuripärandile.  

6. Võimalikud muud keskkonnariskid. 

7. Vajalikud leevendusmeetmed 

8. Seire korraldamine 

9. Tingimused edasiste tegevuslubade taotlemiseks. 
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Lisa II-1. Karksi Vallavalitsuse kiri ehitusloa kehtivuse kohta 
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Lisa II-2 KMH programmi heakskiitmiskiri 
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Lisa III KMH aruande avalikustamisega seotud dokumendid 

Lisa III-1 KMH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade 

väljaandes Ametlikud Teadaanded (28.09.2010) 

      

AMETLIKUD TEADAANDED  

eRIK  Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal 

 

 28.09.2010 Keskkonnamõju hindamise teated 

 
Karksi Vallavalitsus teatab, et on valminud Polli jäätmekäitluskeskuse (Karksi vald, Viljandimaa) 
keskkonnamõju hindamise aruanne. 
 
Keskkonnamõju hindamine on algatatud Karksi Vallavalitsuse 2009. aasta 16. veebruari korraldusega nr 
63, võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 punkti 11, lg 

3, § 11 lg 2, Vabariigi Valitsuse 2005. aasta 29. augusti määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral 
tule kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” § 10. Tegevuse 

eesmärk on rajada jäätmekäitluskeskus koos selle juurde kuuluva jäätmete sortimisliini, 
kompostimisväljaku ja segaolmejäätmete prügila nõuetele vastava ladestusalaga. Ainja külas Polli valla 
prügimägi kinnistul (60001:007:0130, suurusega 8,1 ha, sihtotstarve jäätmehoidla maa) kavandatav 

tegevuseks on jäätmekäitluskeskuses vastuvõetud jäätmete sortimine ja taaskasutamisele (materjalina või 

energia tootmisele) suunamine. Jäätmekäitluskeskuse planeeritav võimsus on 40 000 tonni jäätmeid 
aastas, maksimaalne ladestatav kogus kokku on 150 000 tonni.  
 

Arendaja on Polli Prügila OÜ (rg-kood 11539156, kontaktisik Aivar Moks, tel 503 3496, e-postiaadress 

aivar.moks@mail.ee). Keskkonnamõju hindamist viis läbi Hendrikson & Ko OÜ, Raekoja plats 8, Tartu 
(kontaktisik Juhan Ruut, tel 740 9804, e-postiaadress juhan@hendrikson.ee). 
Otsustaja on Karksi Vallavalitsus (kontaktisik Tiia Kukk, tel 435 5516, e-postiaadress Tiia.Kukk@karksi.ee).  

 
Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek on 30. septembrist 2010 kuni 14. oktoobrini 2010 
ning aruandega on võimalik tutvuda Karksi Vallavalitsuses (Karksi vald, Karksi-Nuia, Viljandi mnt 1), Karksi 
valla veebilehel www.karksi.ee ning Hendrikson & Ko OÜ Tartu kontoris (Raekoja plats 8, Tartu), 
Hendrikson & Ko vebilehel www.hendrikson.ee.  

 
Ettepanekuid, vastuväiteid ning küsimusi keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu kohta saab esitada 
Karksi Vallavalitsusele kirjalikult 14. oktoobrini 2010.  

 
Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu on 15. oktoobril 2010 kell 16.00 Karksi Vallavalitsuses. 

 

 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused 
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Lisa III-2 KMH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade 

väljaandes Karksi Sõna (Oktoober 2010; ilmunud 29.09.2010)  
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Lisa III-3 KMH aruande avaliku arutelu protokoll  

Polli jäätmekäitluskeskuse (Karksi vald, Viljandimaa) keskkonnamõjude 
hindamine 

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu 
Karksi vallamajas koosolekute saalis 

15.10.2010 kell 16.00 – 18.30 
 
Osalejad: osavõtjaid oli kokku 15 (nimekiri lisatud) 
 
Koosoleku avas Karksi valla keskkonnaspetsialist pr. Tiia Kukk. 
 
Seejärel toimus osalejate tutvustusring. Lisaks menetlusosalistele (Karksi vald, 
Keskkonnaamet, arendaja ja keskkonnamõju hindaja) viibisid arutelul mõned 
kohalikud elanikud, 2 keskkonnaeksperti ja Väätsa prügila esindaja. 
 
Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande koostaja Juhan Ruut 
(Hendrikson&Ko) andis sissejuhatuseks ülevaate Polli prügila kinnistu arenduse 
ajaloost. Antud asukohas on väljastatud prügila rajamise ehitusluba 1997. aastal, 
ehitustegevus jäi aga omal ajal algusfaasis soiku. Seoses Kagu-Eesti 
jäätmeprobleemiga – piirkonnas puudub oma prügila – tekkis 2007/8. aastal 
arendaja, kes soovib rajada ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse, mis lisaks 
Karksi piirkonnas tekkivatele jäätmete käitleks Kagu-Eesti segaolmejäätmeid. 
Selle koosseisus on jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, ohtlike jäätmete 
kogumispunkt ning segajäätmete prügila nõuetele vastav ladestusala. 
Põhieesmärgiks on vastuvõetud jäätmevoogude sortimine ja suunamine 
edasisele käitlemisele, sh materjalina ja energeetilisele taaskasutamisele. 
Jäätme-käitluskeskuse tegevus jääb senise maaeralduse piiridesse. 
 
Üheks teemaks, mis võeti üles ka KMH programmi koostamise ja heakskiitmise 
käigus, on ehitusloa kehtivus. Kõik KMH aruande avaliku väljapaneku käigus 
saadetud kirjalikud ettepanekud kahtlesid selles. Samas sai see küsimus 
programmi kooskõlastamise käigus lahendatud – ehitusluba kehtib. Uue või 
täiendava ehitusloa vajaduse üle otsustab Karksi Vallavalitsus KMH aruande 
koostamise ja keskkonnatingimuste väljastamise järgselt. Sama kehtib ka teiste 
Karksi Vallavalitsuse pädevuses olevate otsustusküsimuste kohta - 
üldplaneeringu muutmise ja detailplaneeringu koostamise vajadus. 
 
Mis puutub toimimist Kagu-Eesti segaolmejäätmete käitluskohana, siis ei anna 
riigi jäätmekava ühest lahendust käitlemisskeemi osas. Riigi 2008.-2013. aasta 
jäätmekava põhieesmärk on jäätmete ladestamise vähendamine, jäätmete 
taaskasutamise suurendamine ning tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, 
et negatiivne mõju keskkonnale oleks minimaalne. Samas jäetakse kohalike 
omavalitsuste otsustada, milline käitlemisviis  ja -koht valida: kas nt. 
mehhaanilis-bioloogiline eeltöötlus või jäätmete põletamine. Käitlemine peaks 
toimuma lähedus-printsiipi arvestades. Viide Polli ehk Ainja 
jäätmekäitluskeskusele kui Kagu-Eesti probleemi võimalikule lahendusele on Riigi 
jäätmekavas 2008-2013 ära toodud. 
 
Arendaja kavatseb esitada taotluse jäätmekäitluskeskuse ehitamise 
kaasrahastamiseks meetme «Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine 
Kagu-Eestisse» raames. Kui kaasrahastamine saadakse, jätkatakse 
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jäätmekäitluskeskuse arendamist, sh esitatakse keskkonnakompleksloa 
taotlusmaterjalid Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile. Olgu öeldud, et ilma 
toetuse saamiseta jäätmekäitlus-keskust ei rajata. 
 
Keskkonnamõju hindamine tehti sellises mahus, et selle järelduste alusel on 
võimalik vajadusel ehitusprojekti täiendada või alustada uue ehitusloa 
väljastamise protsessi, samuti väljastada tingimusi keskkonnakompleksloa 
taotlemiseks. 
 
Seejärel andis Juhan Ruut sõna arendaja esindajale Anti Tammeoksale, kes andis 
ülevaate jäätmejaama peamisest tehnoloogiast – segaolmejäätmete purustus-
sortimisliinist, selle etappidest ja tekkivatest jäätmefraktsioonidest. Selle 
tehnoloogia näol on tegemist mehhaanilise bioloogilise eeltöötlusega, mis eraldab 
biolaguneva peenfraktsiooni – see suunatakse kompostimisele, kergfraktsiooni 
mis koosneb põlevatest jäätmetest – saadakse jäätmekütus nt. 
tsemenditehastele, ning peamiselt mineraalne jääkfraktsioon, mis ladestatakse 
kohapeal ladestusalal. Kui biolagunevaid jäätmeid on segajäätmete koostises 
palju, siis võib tekkida olukord, kus meie kompostimisvõimsusest ei piisa. Sel 
juhul viiakse üleliigne kogus Tallinna prügilasse Jõelähtmel. 
 
Peeter Oja: KMH aruande tabelis 1 on toodud materjalibilanss. Kuidas on see 
kooskõlas viimasel ajal tehtud jäätmete koostise uuringutega?  
 

Juhan Ruut: Segaolmejäätmete uuringu tulemusi on raske arvestada - siia ei 
jõua prügiauto otse jäätmetekitaja juurest. Suuremates keskustes on oma 
ümberlaadimisjaamad, Tartul näiteks Aardlapalus. Vastavalt jäätmeseadusele 
rakendatakse tekkekohtadel meetmeid jäätmete biolaguneva osa 
vähendamiseks, eelsortimisega võetakse välja pakendijäätmeid materjalina 
taaskasutamiseks.  
 

Arvestades võimalike kõikumisi nii jäätmete koostises kui ka tehnoloogilise 
protsessi iseärasusi, näiteks sellest kuivõrd liini seadmed töötamisel soojenevad 
sõltub tegelik niiskuskadu jäätmetest, on materjalibilansi arvestused Tabelis 1 
otstarbekas esitada teatud parameetrite vahemikke arvestades, mis eeldatavalt 
annab eri fraktsioonide koguste vahemiku. See näitab ühtlasi ära, kuivõrd suur 
materjalivoogude määramatus on kavandatava tegevusega seotud. 
 

Anti Tammeoks: Bilansi koostamisel on lähtutud Tallinna prügilas tegutsevast 
samalaadsest jäätmekütuse tootmisliinist. Aga nemad ei kasuta ballistilist 
separaatorit.  
 

Peeter Oja: Kuidas on ikkagi lood materjalide eraldamisega. Kas saab väita, et 
liinilt tuleb välja selgelt eristuv materjalide voog, et mis on ladestamiseks ja mis 
taaskasutamiseks? 
 

Juhan Ruut: Jah, tekkivad materjalivood võib jagada kaheks: keskmiselt 85 % 
on taaskasutatav, sh kompostitakse ja 15 % vajab ladestamist. Kohapeale jääb 
ka biolagunev biofraktsioon. Samas võib konkreetse jäätmepartii fraktsiooniline 
koostis olla erinev. Purustus-sortimisliinilt ei saa 100 % puhtaid fraktsioone. 
Fraktsioonidele antakse nimetus põhilise komponendi järgi. Näiteks magnetiga 
eraldatavad raua-terasejäätmed sisaldavad küllaltki palju plastiku- jm tükke. 
Biolagunevate jäätmete fraktsioon ei ole täielikult, selles sisaldub näiteks liiva, 
tuhka, klaasikilde, mis eraldatakse pärast komposti valmimist sõelumisega), ja 
muud sellist. Tavaliselt lisatakse kompostitavale segule saepuru ja/või turvast, et 
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protsessi soodustada. Mineraalsete lisandite olemasolu vähendab lisamaterjalide 
kasutamise vajadust. Nii on ka ladestusse mineva põhiliselt mineraalse 
jääkfraktsiooni hulgas teatud kogus biolagunevat osa.  
 

Peeter Oja: Seega võib aru saada, et kompostimine on omaette eesmärgiks, 
mitte ei ole püütud sellele viitamisega varjata tegelikult ladestatavate jäätmete 
kogust. Aruandes on vaja kompostimise tehnoloogia paremini lahti seletada – 
väga palju tähelepanu on pööratud sortimisliinile, kuid kompostimistehnoloogiat 
ei käsitleta. Eelneval saadud ülevaatest selgus ka, et midagi viiakse mujale. 
 

Juhan Ruut: Kavas on kasutada aunkompostimist. Seadmetest on vaja traktor-
frontaallaadur mis saab kasutada aunasegajat ja koppsõela. See tuuakse 
aruande tehnoloogia kirjelduse juures ära. Leevendusmeetmete peatükis on 
viidatud ka võimalusele, et kui tekivad haisuprobleemid, kasutada reaktor- või 
kott-kompostimist. 
 
Peeter Oja: Kas seadmed paiknevad hoones? 
 

Juhan Ruut: Jäätmete purustusliin tuleb jäätmete ja peenfraktsiooni laialikande 
vähendamiseks väliskeskkonnast võimalikult isoleerida. Aruandes on viidatud 
kahele võimalusele. Kõigepealt: kogu purustus-sortimistehnoloogia koos 
vastuvõtu ja väljastuspunkritega viia kinnisesse ruumi. Samas vaadates 
jäätmejaama tüüplahendust, näiteks Hiiumaal – suur ~10 meetri kõrgune plekk-
angaar - tekitas see mõtted ressursikasutuse efektiivsusest. Ehk on piisav 
variant, kui igale seadmele näha ette tehnoloogia osana kaitsekorpused, kõik 
konveierid on pealt ja külgedelt kaetud, toodang kogutakse sademekindlatesse 
suletavatesse konteineritesse. 
 

Peeter Oja: Sooviks teada, millised on Karksi valla suhted 
jäätmekäitluskeskusega.  
 

Juhan Ruut: Karksi vald on Polli Prügila osanikuks. 2008. aasta arengukavas on 
ära toodud, et Polli prügila kinnistu tuleb sihtotstarbeliselt kasutusele võtta. 
Karksi valla praegune jäätmekava lõpeb, seal on tegevused 2010. aastani. Uus 
kava on koostamisel ja seal nähakse ette Polli jäätmekäitluskeskust kui keskset 
jäätme-käitlusrajatist. 
 

Peeter Oja: Täpsustaks, et kas jäätmekäitluskeskusesse tuleb Karksi valla 
jäätmejaam, kuhu näiteks Karksi-Nuia elanikud saavad oma jäätmed ära tuua? 
 

Anti Tammeoks: Jah, jäätmejaam on mõeldud ka kohalike jäätmete käitlemiseks. 
Vastavasisuline kokkulepe sai vallaga nii 3 aastat tagasi tehtud.  
 

Tiia Kukk: Praegu on pakendijäätmete jm liigiti kogumise konteinerid Karksi-
Nuias. 
 

Juhan Ruut: Korralduslikud põhimõtted saab täpselt lahti seletada koostatavas 
jäätmekavas. Nagu ma aru saan, ei teki arendajal vastuseisu, kui elanike 
kogumiskonteinerid paiknevad Polli jäätmekäitluskeskuses, samas oleks 
otstarbekam need jätta suurematesse asulatesse. Näiteks ohtlike jäätmete 
vaheladu oli ette nähtud varasema ehitusprojektiga, aga tuleb mõelda, kas säilib 
kogumispunkt Karksi-Nuias.  
 

Peeter Oja: Mitte ainult ohtlikud jäätmed – ka elektroonika, suurjäätmed, miks 
mitte ka ehitusjäätmed. Seda võimalust tuleb maksimaalselt ära kasutada.  
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Juhan Ruut: Jäätmekäitluskeskus toimib ka Karksi valla jäätmejaamana. 
 

Peeter Oja: Suurepärane! Ärge seda kõike varjake – ka see tuleb aruandes ära 
tuua. 
 

Juhan Ruut: Seda ei olegi püütud varjata - sellele on aruandes viidatud, aga 
kindlasti saab seda paremini ja põhjalikumalt esile tuua. 
 
Juhan Ruut tegi ettepaneku jätkata KMH hindamise osa tutvustamist. Esimeseks 
teemaks valis ta prügilagaasi tekke. Seejuures tegi ettepaneku, et Raivo Markovi 
kirjalikele küsimustele vastamine jääks koosoleku lõpuossa – kuna need 
puudutavad süviti modelleerimise temaatikat, võib arutelu pikaks minna ja neile 
on ehk põhjendatum vastata kirjalikult. 
 

Juhan Ruut: Kuna ei ladestata biolagunevaid jäätmeid, on 
modelleerimistulemuste alusel Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusala 
maksimaalne metaaniheide 311,2 t/a. See on ligikaudu 3 korda väiksem, millest 
alates tuleb Kanada seadusandluse järgi ehitada prügilagaasi kogumissüsteem, 
kui metaaniheide 1000 t/a.  
 

Peeter Oja: Kas see on arvutuslik? 
 

Juhan Ruut: Jah, see on arvutuslik. Tegelikult on probleem selles, et seni kuni ei 
ole prügilagaaside kogumist, on väga raske ka mõõta. Praegu väljapakutud 
passiivsete kogumiskaevude korral on need ehk võimalik nii ehitada, et saab ka 
mõõtmisi teha. Samas puudub minu teada Eestis prügilagaaside mõõtmise 
teenuse osutaja. Küsiks Väätsa prügila kohta – kas teil on oma analüsaator või 
tellite teenust? 
 

Aivar Lõhmus: Arvan, et teenust on võimalik tellida, iseasi kas Eesti laborist. Aga 
meil on kompressorjaama tuleva gaasi mõõtur ja oma analüsaatoriga kontrollime 
gaasi koostist. 
 

Juhan Ruut: Polli ladestusala puhul on kogused tõenäoliselt väiksemad. 300 t/a 
on tõenäoliselt ülepakutud - see on maksimaalselt halb variant. Eeldada võib, et 
pigem on teke suurusjärgus 100 t/a, kuid see sõltub jääkfraktsiooni tegelikust 
koostisest. Aga ka 300 t/a korral oleks passiivsed kaevud, nii nagu on ette 
nähtud 1996. a. koostatud ehitusprojektis, piisav meede gaasi kuhjumise 
vältimiseks ja prügilagaasi seiret ei ole põhjust teha. 
 
Järgmiseks teemaks oli nõrgvee teke ja puhastamine. Juhan Ruut märkis, et 
2010. aastal valmis Keskkonnaministeeriumi tellimisel Tallinna Tehnikaülikooli 
uurimistöö Eesti prügilates tekkiva nõrgvee koguse ja koostise kohta, samuti 
sobilike puhastusmeetodite kohta. Suur osa tööst tugineb Väätsa prügilas tehtud 
uuringutele. Sellest lähtuvalt on järeldatud, et ühtlustusbasseinist tuleb puhastile 
suunata 10 m3 nõrgvett päevas, kasutatakse keemilis-bioloogilis 
puhastusmeetodit. Ladestu vananedes muutub ka nõrgvee koostis ja see ei ole 
enam bioloogiliste protsessidega piisavalt puhastatav. Eeldatavalt tuleb hiljem 
paigaldada pöördosmoospuhasti. Siit ka üks erinevus varasema projektiga – 
turvasfilter ei sobi. 
 

Aadu Võsu: Kuidas ei sobi? Turvasfiltri kohta on olemas doktoritöö, mis väidab, 
et tegemist on väga hea lahendusega. 
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Juhan Ruut: Hinnang on antud Tehnikaülikooli töö valguses. Palun saada mulle 
see doktoritöö, et saaksin vajadusel selle seisukohtadega arvestada. 
[Märkus: Aadu Võsu saatis doktoritöö. Selle sisuks on turbafiltri, põlevkivituha 
jms kasutamine prügilavee järelpuhastuses] 
 

Peeter Oja: milline on keemilise osa tööpõhimõte? Milliseid kemikaale 
kasutatakse? 
 

Juhan Ruut: Tegemist on nii eel- kui järelsadestamisega. Kemikaale tehnoloogia 
pakkuja välja ei toonud. Eeldatavalt tavapäraselt flokulatsiooniprotsessis 
kasutatavad ained. Siinkohal tahaks märkida, et tegemist eelpakkumisega, 
täpsem puhasti tehnoloogia võib hilisemas projekteerimise käigus mõnevõrra 
muutuda. Süsteem peab olema võimalikult paindlik, sest prügilavee kogused on 
muutlikud ja puhasti pidevalt ei tööta. Vooluhulk on ühtlustusbasseinist 
väljapumpamise kiirus, isevoolne väljavool ühtlustusbasseinist puudub. 
 

Aivar Lõhmus: Kas võetakse vastu kõik tekkivad prügilavee kogused? 
 

Juhan Ruut: Jah arvestatud on ladestusalalt, kompostimisväljakult ja purustus-
sortimisliini platsilt kõikide vete ärajuhtimisega. Nagu eelnevalt öeldud – Väätsa 
prügila võeti koguste hindamisel aluseks. Muidugi on eraldi teema valingvihmad 
– kui ma õieti mäletan, siis Väätsas juhitakse valingvihmade vesi otse kraavi? 
 

Aivar Lõhmus: Otse kraavi juhitakse ainult puhtad veed. Valingvihmavesi 
saastunud aladelt juhitakse küll puhastist mööda, kuid järelpuhastuse basseini. 
 

Peeter Oja: Siit tekib mul küsimus, kas kogutakse kokku kõik veed või puhtad 
veed juhitakse eraldi.  Jäätmejaama ala platsilt tekivad ju puhtad veed ja nende 
jaoks oleks vaja eraldi süsteemi. 
 

Juhan Ruut: Jah, platsidelt tekkiv vesi loetakse tavaliselt puhtaks. Kuid samas oli 
Eesti prügilavee uuringus toodud kõikide prügilate platside vee 
mõõtmistulemused, millest selgus, et osa prügilate platside veed puhtad, osadel 
aga vägagi saastunud. Seetõttu ei riskinud otse keskkonda juhtimist lubada. Või 
arendaja saab antud juhul anda garantii, et nad suudavad platsid puhtad hoida … 
 

Peeter Oja: Saastekoormus sõltub ilmselt sellest, kas tegemist jäätmete avatud 
platsil või ruumis käitlemisega. 
 

Aadu Võsu: Tegelikult on esmatähtis platside kuivpuhastamine. Jäätmejaamas 
peab olema haritraktor, millega regulaarselt platsid üle käiakse. Sel juhul on 
platside vesi vastav sademevee otse keskkonda juhtimise nõuetele ja seda saab 
suunata platside ääres pinnasesse või kraavi. 
 

Juhan Ruut: Jah, platside ja ka seadmete kuivpuhastamise nõue on KMH 
aruandes samuti ära toodud. Seega soetataval traktoril peab komplektis olema 
ka puhastus-hari ja KMH aruandes saab puhaste vete käitlemise osa muust 
prügilavee käitlemisest  eraldi välja tuua. 
 
Juhan Ruut jätkas ülevaate andmist veekaitse meetmetest – prügila aluspõhi.. 
Prügilamäärus sätestab, et prügila alus ja küljed peavad koosnema sellise 
paksusega ja filtratsioonimooduliga homogeensest kihist, mis tagab pinnase, 
pinna- ja põhjavee kaitse, st tavajäätmete geoloogiline barjäär peab tagama 
vähemalt võrdse kaitse pinnasega, mille filtratsioonimoodul on ≤1,0×10–9 m/s ja 
paksus vähemalt 1 meeter. Kui looduslik geoloogiline barjäär ei vasta eelnevalt 
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sätestatule, tuleb rakendada abinõusid nagu tehisbarjääriga tugevdamine, mis 
koos geoloogilise barjääriga tagab vähemalt samaväärse kaitse. Samas ilmnes 
täiendavast ehitusgeoloogilisest uuringust, et valdaval osal ladestusalal on 
nõutud filtratsiooni-mooduliga looduslik kiht olemas. 
 

Raivo Markov; Aga poolel ladestusalal see ju puudub! 
 

Juhan Ruut: Jah, ja seetõttu nähakse ette tehisbarjääri rajamine. Samas on 
ladestavate jäätmete vähese biolaguneva osa sisalduse tõttu keskkonnamõju 
tavapärasest väiksem, st saab teha  leevendusi. Töö käigus analüüsiti 3 
tehisbarjääri varianti ja leiti, et ressursisäästlikkust arvestades on otstarbekas 
looduslik savikiht asendada bentoniitmatiga. Algses ehitusprojektis ette nähtud 
filtratsioonimooduliga savi saamine on võimalik ainult Aserist ja see on seotud 
suurte transpordikaugustega.  
 

Aadu Võsu: tegelikult võiks teha looduslikest tingimustest lähtuvalt ladestusala 
ilma tehisbarjäärita. Meie kavatseme teha täiendava tehisbarjääri, et kõik riskid 
maandatud oleks – mõju põhjaveele on kõige suurema prügila keskkonnamõju 
allikaks. Seejuures oleme järginud teiste maade prügilate aluspõhja rajamise 
standardlahendusi – geosünteetiliste mattide kasutamine on väga levinud näiteks 
Saksamaal. 
 

Aivar Lõhmus: Aga siin tekib vastuolu prügilamäärusega kihtide paksuse osas. 
 

Juhan Ruut: Loodan, et ma ei pea praegu määrust välja otsima ja tõestama 
hakkama - prügilamäärus nõuab ekvivalentset kaitstust, mitte konkreetsete 
kihtide paksust. Pealegi saab Keskkonnaamet lähtudes KMH järeldustest 
leevendusi. 
 

Aadu Võsu:  Olemas töötavad prügilad, mis kasutavad halvemat lahendust, kuid 
riik on tunnistanud need prügilamäärusega vastavaks. 
 

Juhan Ruut: Aadu, ma tean et see on su avalike esinemiste lemmikteema, aga 
palun Torma probleemidesse mitte laskuda. 
 

Peeter Oja: Aadu Võsu kui vastava valdkonna tunnustatud spetsialist võiks anda 
ülevaate, milline aluspõhi on kavas rajada. 
 

Aadu Võsu: 1996. a. projekt on väga asjatundlikult koostatud ja kõik põhjavee 
kaitse nõuded arvesse võetud. Samas on aeg vahepeal edasi läinud ja saab 
kasutada teisi materjale ... (Aadu Võsu esitab KMH aruandes toodud eelistatud 
põhja lahenduse kirjeldusel).  
 

Juhan Ruut: vahemärkus – arutame siis tehnoloogilisi nüansse ja see on päris 
pikaks läinud. Kui keegi tunneb, et tahaks küsida, eriti kohalikud elanikud, palun 
seda arutelu käigus sobivas kohase teha. Tundub, et oleme sujuvalt jõudnud nn. 
küsimuste-vastuste vooru, mille käigus on mitmedki kirjalikult esitatud 
küsimused vastatud. Nii et, kui keegi tunneb, et tahaks küsida, siis tehke seda. 
 
Järgmiseks teemaks oli müra. Juhan Ruut märkis, et müra mõju hindamisel võeti 
aluseks projekti “Kompleksload prügilatele” raames läbi viidud mürataseme 
modelleerimine Tallinna uuele prügilale Jõelähtmel. Tulemused annavad vastuse, 
miks prügilatel on 300 m sanitaarkaitsetsoon. Üheks põhjuseks on hais, kuid 
teiseks müra: kui prügilas töötab ehitusjäätmete purustusseade, siis 
saavutatakse elamualadele nõutav müratase 200-200 meetri kaugusel. Müraga 
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seondub ka transpordi mõju. Prügila juurdepääsutee möödub 2 kinnistust. Tuleb 
märkida, et mõju olulisus sõltub mõjualas asuvate tundlike objektide arvus. 
Antud juhul on lähim asula 7 km kaugusel. Arvestades jäätmete transpordist 
mõjutavate kinnistute arvu ja juurdepääsutee transpordikoormust, ja lähtudes ka 
maanteede keskkonna-mõju hindamisel saadud kogemustega, siis tuleb nentida, 
et sisuliselt mõju ei ole. Seejuures ma ei taha väita, et juurdepääsutee 
naabruses olevatele elanikele häiringud puuduvad, kuid neid ei saa lugeda 
oluliseks. See laieneb ka muudele elanikkonnale avalduvate mõjude kohta. 
Positiivsed sotsiaal-majanduslikud mõjud kaaluvad üles kohaliku tasandi 
keskkonnamõjud. Seejuures üksikisikule võib mõju tunduda oluline, kuid kui 
mõjud panna üldisesse mastaapi ja võrrelda ka normidega, on tegemist 
väheolulise mõjuga. 
 

Toomas Veidenberg: Märkisite, et lähim asula 7 kilomeetri kaugusel. Aga Sudiste 
küla? 
 

Juhan Ruut: Pidasin silmas kontsentreeritud tiheasustusala tüüpi asumit. 
 

Toomas Veidenberg: kaugele lõhn levib? 
 

Juhan Ruut: eeldatavalt 200-300 m kaugusele. See ei tähenda, et mingit lõhna ei 
ole sellest piirist kaugemal tunda, aga see ei ole oluline häiring. 
 

Heino Lõhmus: Meil on kogemus Jõelähtme prügilaga. Elame 7 kilomeetri 
kaugusel, aga piirkonnas on üsna tugevalt lõhna tunda. 
 

Aivar Lõhmus: Väätsa kogemustest lähtuvalt on oluliselt tugevam lõhnahäiring 
kompostimisaunade segamisel. See ulatub asulasse välja. 
 

Anti Tammeoksa: Jõelähtme prügilas on oluline lõhnahäiring tingitud Tallegi 
sõnniku ja tapajäätmete kompostimisest. Segusse lähevad suled, liha ja muud 
ülejäägid.  
 

Juhan Ruut: Kui kaugele Väätsa küla prügilast jääb? Milliseid meetmeid 
rakendatakse lõhnahäiringu vähendamiseks? 
 

Aivar Lõhmus: Küla on 500 m kaugusel. Eks me tee elanikega teavitustööd. 
Oleme kokku leppinud, et kompostimisaunade segamiseks valitakse sobivate 
tuultega aeg. Tuul ei tohi olla küla peale. 
 

Juhan Ruut: Sarnased meetmeid saab ka Polli puhul ette näha 
 

Toomas Veidenberg: Lõhn tuleb mujalt ka kui segamisest ja mina pean seda 
pidevalt sisse hingama. 
 

Aivar Lõhmus: Lõhnahäiring tekib ikkagi segamisel, muudest protsessidest ei ole 
põhjust eeldada, et lõhn ulatub kaugele. 
 

Juhan Ruut: Seoses võimaliku lõhnahäiringuga kuni 300 m kaugusele oleme 
soovitanud mitte taastada Tauli kinnistul endist talukohta. Kahjuks ei saanud 
kinnistu omanik täna arutelul viibida, kuid ta esitas oma seisukohad kirjalikult. 
Võiks arutada selle soovi reaalsust, kuid üldistatud järeldus on see, et 300 m 
mõjutsooni ei peaks elamuid rajama.  
 

Raivo Markov:300 m mõjutsoon ei ole määratud kinnistu piirist. 
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Juhan Ruut: See on üldplaneeringuga paika pandud ja seda tsooni ei saa 
arvestamata jätta. Ma ei oska öelda üldplaneeringu koostaja kaalutlusi, miks 
kompostimis-väljakule määrati olulise ruumilise mõjuga objekti tsoon, aga 
tõenäoliselt seetõttu, et kavandati rohkem kui 100 tonnist käivet päevas. Küll ei 
jää Tauli kinnistu endine majakoht kinnistu keskpunktist määratud tsooni sisse, 
kuid kinnistu piirist võetuna ulatuks mõjutsoon selleni. 
 

Peeter Oja: Keskkonnaamet on selles protsessis järelvalvaja rollis. Vaadates 
kohalike elanike arvamusi, tahaks öelda, et kusagil aruandes peaks täpsemalt 
selgitama faktilist olukorda. Me ei saa ajalugu tagasi pöörata ei saa: ehitusluba 
on väljastatud, üldplaneeringus on ette nähtud jäätmehoidla maa. 
 

Raivo Markov: Ahhaa, aga muud tegevused, mida Polli kinnistul kavandatakse? 
Jäätmehoidla maal ei tohi tegeleda muude tegevustega, välja arvatud 
ladestamine ja puhastusseadmete rajamine. Nii kompostimine kui jäätmete 
töötlemine on tootmistegevused. 
 

Juhan Ruut: Sooviks küsida Aivar Lõhmuselt, et kuidas on seis Väätsa prügilas. 
Kas pakendijäätmete sortimine toimub tootmismaa sihtotstarbega kinnistuosal? 
 

Aivar Lõhmus: Ei toimu, kogu maa-ala on 100 % jäätmehoidla maa. Samas 
oleme saanud kõik tegevuseks vajaliku load. 
 

Aadu Võsu: Minu teada ei ole tootmismaa sihtotstarvet ka Tallinna prügilal ega 
teistel prügilatel. Tegemist on ikkagi ju jäätmekäitlustegevusega. 
 

Raivo Markov: Järelikult tegutsevad kõik ebaseaduslikult. 
 

Juhan Ruut: Siinkohal on märksõnaks maakasutuse juhtotstarve. Kuna olete 
selle küsimuse kirjalikult juba esitanud, vastan ka kirjalikult. Läheks järgmiste 
küsimustega edasi. Tahaks märkida, et minu kui keskkonnamõju hindaja 
ülesanne on tegeleda mitte niivõrd juriidiliste küsimustega – nagu ehitusloaga on 
ka planeeringu teema kohaliku omavalitsuse pädevuses. 
 

Raivo Markov: Aga kui tänasel päeval oleks tegemist olulise ruumilise mõjuga 
objekti asukohavalikuga? Eeldan, et meil oleks arutelul palju rohkem osalisi  
 

Juhan Ruut: oled Sa nõus, et jäätmekäitluskeskuses on kõige olulisem 
ladestusala mõju ja nendega on ehitusloa väljastamisele eelnenud protsessis 
arvestatud? 
 

Raivo Markov: Jah on küll, kuid samas on tegemist ka teise olulise ruumilise 
mõjuga tegevuse kavandamisega. Jäätmevoog on oluliselt suurem 
 

Juhan Ruut: kuid sellega on praeguses KMH aruandes arvestatud ja olulisi 
mõjusid ei ilmnenud. Mõjuala ei laiene. Seega ei tee samalaadse tegevuse 
lisamine ruumilise mõjuga objektile teda veel suurema ruumilise mõjuga 
objektiks.  
 

Raivo Markov: Aga Eesti Vabariigi seaduse järgi peab olulise ruumilise mõjuga 
objekti valik toimuma üldplaneeringu alusel. Lisaks: 1996. a. ehitusseaduse järgi 
peab olema ehitusloale kantud teatud andmed. Kuid puuduvad ehitusjärelvalve 
teostaja ja ehituse lõpetamise tähtaeg. Seega ehitusluba ei kehti. 
 

Aadu Võsu: Ehitusluba kehtib. Selle alusel on ehitustöödega alustatud. Teie 
väited ei peaks kohtus vett. 
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Raivo Markov: Ehitustööde kohta peab olema ehitusobjekti ehituspäevik, lisaks 
muud tollases ehitusseaduses nõutud asjad. 
 

Toomas Tauts: Ja tegelikult on kõik need asjad olemas. Siin võiks tuua analoogia 
Nevski katedraaliga. See võib olla ideoloogiliselt vastik ja nii edasi, kuid 140 
aastat tagasi ehitatud objekti ei saa olematuks teha. Ka prügila rajamise protsess 
on olnud kooskõlas kehtinud seadustega, kehti keskkonnaekspertiis, võeti kõik 
muud vajalikud kooskõlastused. 
 

Juhan Ruut: keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisele eelnes ka 
Karksi valla kiri, mis ütleb, et ehitusloaga on kõik korras.  
 

Peeter Oja: Mina olen ka seda meelt. 
 

Aivar Lõhmus: mind huvitaks ikkagi kaks asja: leevenduste tegemine põhja 
ehituses ja prügilagaasi kogumine. 
 

Peeter Oja: jätaks võimalusele ka kohalikele küsimuste esitamiseks. Oleme 
arutelul saanud täiendavat teavet ja tundub, et ettepandud leevendusvõimalusi 
on võimalik teha. 
 

Juhan Ruut: Prügilagaasi osas saab ära oodata, milline ikkagi on jääkfraktsiooni 
koostis. Gaasikogumisüsteemi paikapanek ei ole nagunii võimalik enne kui on 2-
3 aastat jäätmeid ladestatud. Nii oli ka Väätsas – alustati segajäätmete 
ladestamisega ja siis paigaldati horisontaalsed gaasikogumistorud. 
 

Toomas Veidenberg: kas saaks näha ehituspäevikut? 
 

Juhan Ruut: ehk oskab selle kohta arendaja midagi öelda 
 

Raivo Markov: Kes oli äriühing. Kes ehitaja? 
 

Toomas Tauts: Omanik oli Ainja prügila AS, ehitaja minu mäletamist mööda 
Koger&Sumberg. Tehti töid tollases vääringus ligi miljoni krooni eest. Pabereid on 
ehitustööde kohta nii 10 kilo ja nendega saab soovi korral tutvuda. 
 

Peeter Oja: kuidas on lood projekti elujõulisusega? Praegu on jäätmekriis 
 

Juhan Ruut: mina olen jäätmetekke vähenemise osas pessimist. Majanduskasvu 
ei ole õnnestunud jäätmetekke kasvust lahutada. Aga antud juhul on garantiiks 
kohalike omavalitsuste osalus projektis.  
 

Raivo Markov: Aga kus on siin säästlikkus, kui jäätmekäitluskeskus nähakse ette 
Tartu jäätmete jaoks. Tartu on ligi 90 km kaugusel.  
 

Juhan Ruut: Juhin tähelepanu, et KMH aruandes on toodud, et 
jäätmekäitluskeskus on eelkõige Viljandi linna ja Tõrva linna piirkonna huvides. 
Aga Tartu linn on jäätmekäitluskeskuse osanikeringis. Keskkonnaeksperdil ei ole 
võimalik Tartu linnale ette kirjutada, kuhu oma jäätmeid viia. 
 

Raivo Markov: Aga Torma prügila kaugus Tartust? See on ju lähemal 
 

Juhan Ruut: Kaugust peaks arvestama Tartu jäätmejaamast. Veel kord – Tartu 
linn otsustab, kuhu oma jäätmed suunata. Praeguseks on selge, et me ei jõua 
ajaliselt Raivo Markovi kirjalikke küsimusi läbi arutada ja ma vastan neile kõigile 
kirjalikult. Kas kohalikel elanikel on küsimusi? 
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Anna Lõhmus: kuidas on mõjudega maastikukaitsealale? 
 

Juhan Ruut: Maastikukaitsealad jäävad eemale. Võimalik visuaalne mõju on 
liigendatud maastikus minimaalne. Ausalt öeldes olen korduvalt püüdnud 
Jõelähtmelt mööda sõites leida üldiselt lagedal alal asuvat Tallinna prügila 
ladestut, aga see ei ole õnnestunud. Karksi piirkonna hästi liigendatud maastikus 
ei torka kuni 11 meetri kõrgune täiendav mägi samuti silma. 
 

Anna Lõhmus: aga võimalik mõju kaevudele? 
 

Juhan Ruut: lähimad elamud ja seega ka lähimad kaevud jäävad 700 meetrit ja 
kaugemale. Kuna puudub oluline põhjavee tarve, puudub ka sund põhjavee 
liikumisele. Kui kõrval oleks kilomeetri kaugusel Viljandi linn, mille veetarve 
tekitab depressioonilehtri, siis oleksid võimaliku avariilise juhtumi riskid ka 
teistsugused. Praegustes tingimustes saab väita, et võimalik reostus kaevudeni 
ei jõua. 
 

Toomas Veidenberg: Kes elavad Vanausse ojas? 
 

Juhan Ruut: Veemajanduskava koostamise raames on uuritud oluliste 
veeobjektide elustikku. KMH eesmärk ei ole eraldi uuringute tegemine. Kuna 
sealt ega keskkonna-registrist andmeid vee-elustiku kohta ei leidnud, siis saab 
eeldada, et olulisi liike ei ole. Ei Vanausse oja ega Kõpu jõgi ei ole ka lõheliste 
kudemispaigaks. 
 

Toomas Veidenberg: Aga ikkagi, kes jõgedes elavad. (toimus arutelu, mille 
käigus selgus, et peetakse silmas Kõpu jõge). 
 

Juhan Ruut: aga arvestades kraavi Vanausse ojani ja sealt omakorda kaugust 
suubumiskohani Kõpu jõeni - reostus sinna ei jõua. 
 

Toomas Veidenberg: olete 100 % kindel? Kõpu jões elavad Ainjast allavoolu 
vähid. 
 

Juhan Ruut: Ma saan teie esitatud teabega arvestada ja anda täiendava 
hinnangu. Vastuse saadan kirjalikult. Aga sooviks selgitada, et tuleb lähtuda 
olulisusest – kui registrites ei ole vähkide asurkonda välja toodud, siis 
tõenäoliselt ei ole ka tegemist olulise vähiveekoguga. 
 

Toomas Veidenberg: Aga mõju talu väärtusele? 
 

Juhan Ruut: Ka teiste kohalike elanike kirjades puudutati seda küsimust. 
Senitehtud uuringute järeldused olid, et  mõju on väiksem, kui normaalne 
kinnisvara hinnakõikumine. Kas te olete hiljuti oma talu väärtust hinnanud? 
 

Toomas Veidenberg: Ei ole, aga väidan, et jäätmekäitluskeskuse rajamise 
tulemusena talu väärtus langeb. 
 

Tiia Kukk: Ehitusluba prügila rajamiseks väljastati 1997. aastal, ettevalmistustöid 
selleks alustati veelgi varem. Tagantjärele on raske hinnata, kuidas see kõik talu 
väärtust on mõjutanud. 
 

Aivar Lõhmus: Tahaks kommenteerida, et Väätsa prügila rajamine on tõstnud 
piirkonna kinnisvara hinda. 
 

Anna Lõhmus: mis on selle põhjuseks? 
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Aivar Lõhmus: Rohkem kui 20 km teedele kõvakatte paigaldamine. 
 

Anti Tammeoks: tahaks märkida, et kui te tunnete, et teile on põhjustatud kahju, 
saate pöörduda kohtu poole ja selle kahju saab  mõju tekitajalt kohtu välja 
nõuda 
 

Juhan Ruut: Siinkohal ongi asjakohane küsimus, kas kinnisvara on eelnevalt 
hinnatud. Ainult siis on võimalik objektiivselt kahju välja arvestada. 
 

Toomas Veidenberg: Miks arendaja oma maja taha prügilat ei tee? 
 

Toomas Tauts: Kui elate prügila kõrvalkinnistul, siis tehke meile ettepanek. 
Võimalik, et me oleme huvitatud äraostmisest. Tegelikult peaks Ainja ja Sudiste 
küla elanikud rahul olema, sest jäätmekäitluskeskuse nimetus on eksitav – see ei 
asu Polli külas. Lähedalasuvate külade maine langust Polli jäätmekäitluskeskuse 
tegevuste meediakajastuste tõttu ei ole oodata 
 

Toomas Veidenberg: kasvatan Toomase kinnistul rapsi, eelmistel aastatel nisu ja 
otra, jms. Milline on jäätmekäitluskeskuse mõju? Kas tekib probleeme lindudega? 
 

Juhan Ruut: teadaolevalt tavajäätmete käitlemine põllumajanduslikule 
tegevusele mõju ei avalda. Aga täpsustan teemat ja vastan kirjalikult. Mis 
puutub lindudesse, siis esmalt küsiks, kas Teie põlde külastavad kevadel 
rändlinnud? 
 

Toomas Veidenberg: jah, arvukalt. Nad sõid ühel aastal kõik hernetaimed ära.  
 

Juhan Ruut: Seega ei muuda jäätmekäitluskeskuse tegevus lindudega seotud 
probleeme. Tuleks küll märkida, et kuna kompostitakse peenfraktsiooni, siis 
selles on eeldatavalt vähem lindudele huvipakkuvat, st. probleem ei suurene. 
 

Enn Tumm: keskkonnamõju hindamise aruandes on püstitatud rida alternatiive. 
Ei selgu, millise alternatiiviga kaasneb vähim mõju. Samuti ei ole tehtud 
põhjalikku alternatiivide võrdlust. 
 

Juhan Ruut: KMH käigus selgus, et osa programmis kirjeldatud alternatiive ei 
osutunud reaalseks. Seega oleks saanud võrrelda kavandatavat tegevust ja 0-
alternatiivi. Selge on see, et 0-alternatiivi mõju ehk mitte-tegemine on peaaegu 
alati vähima mõjuga. Siinkohal tahaks märkida, et negatiivsed mõjud hinnati 
väikesteks. Seetõttu julgesin alternatiivide hindamise peatüki kirjutada lühidalt ja 
see ei lähe vastuollu KMH metoodikaga. Võttes jällegi analoogia: Tallinn-Paldiski 
maanteel Hüüru küla: võimalike tee rekonstrueerimise alternatiividel olid kõigi 
olulised negatiivsed mõjud, mis küll ei välistanud nende rakendamist. Seal oli 
hindepunktide andmine ja põhjalik võrdlemine põhjendatud, sest tuli leida parim 
halbadest valikutest. Praegu ei ole mul vaja otsida sarnaseid kompromisse: 
eelistatud alternatiivil olulised negatiivsed keskkonnamõjud puuduvad. 
 

Peeter Oja: tegelikult ei ole 0-variant arendaja seisukohast üldse põhjendatud.  
 

Raivo Markov: Tahaks märkida, et Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse 
esitamine on ebaseaduslik.  
 

Juhan Ruut: Aga see ei takista arendajal taotluse esitamist. Eks siis taotlus 
praagitakse välja. 
 

Raivo Markov: tegemist ei ole üldse ju Kagu-Eestiga. 
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Juhan Ruut: jätaks selle teema kirjalikuks vastamiseks. 
 

Peeter Oja: ärme käsitleme neid detaile siinkohal, see ei ole KMH eesmärk. Võite 
hiljem omavahel edasi arutada. 
 
Juhan Ruut andis ülevaate kirjalikult laekunud ettepanekutest. (Kuna teemad 
said eelnevas ülevaates põhiosas kajastatud ja peale Raivo Markovi kirjalikke 
ettepanekuid teinud isikutest kedagi koosolekul ei olnud, siis neid siinkohal 
protokollis eraldi välja ei tooda.) 
 
Toomas Veidenberg: Kuidagi jääb mulje, et kõik see tahetakse kuidagi lihtsalt 
ära teha. Siin ja seal on pisiasjad käsitlemata. Ja ka mitte pisiasjad. 
 

Juhan Ruut: keskkonnamõju hindamine peab keskenduma olulisele. Olulised 
teemad on KMH programmis kajastatud. 
 

Raivo Markov: Tahaks ikkagi ära märkida, et aruandes on oluliselt puudusi, sh ei 
ole toodud kokkuvõtet.  
 

Juhan Ruut: ma ei pidanud vajalikuks avaliku arutelu etapil hakata esile tooma 
kontekstist välja võetud väiteid. See põhjustaks täiendava küsimustevoolu. Eks 
Keskkonnaamet saab otsustada, aga olen seisukohal et kokkuvõtte puudumine ei 
ole takistanud kohalikel elanikel asjakohaseid küsimusi esitada. Lisaks ei saa 
esitada avalikule arutelule 100 % seadusele vastavat aruannet – see on võimalik 
alles aruande järgselt. 
 

Peeter Oja: Soovime esitada ka omad seisukohad kirjalikult. Saadud ülevaate 
kohaselt tuleks siit ja sealt aruannet täiendada. Kas me saame seda veel teha? 
 

JR: jah, te saate seda teha. Arvan, et selleks ei ole vaja pikendada avaliku 
väljapaneku aega. Lepime kokku, et esitate seisukohad näiteks nädala jooksul. 
 

Raivo Markov: Puudustest lähtuvalt oleks vaja korraldada uus aruande avalik 
arutelu.  
 

(vastukaja ei järgne) 
 

Juhan Ruut: tundub, et selleks puudub põhjus.  
 

Enn Tumm: Aga püstitatud on ebareaalsed alternatiivid, seega mõjutab see kogu 
tööd. Ja muud Raivo Markovi küsimustes viidatud puudused. 
 

Juhan Ruut: Olete küll esitanud suurel hulgal küsimusi, aga see ei tähenda et 
kõigi nende küsimuste alusel peab aruannet muutma. Ma võin neid ka mitte 
arvestada, andes seejuures asjakohased põhjendused. 
 

Tiia Kukk: Kuna avalikkuse esindajatelt rohkem küsimusi ei ole ja sai kokku 
lepitud, et kõikidele ekspertide küsimustele vastatakse kirjalikult, siis lõpetame 
arutelu. Vaadates osavõtjate arvu ja koosseisu tuleb nentida, et oluline avalik 
huvi kavandatava tegevuse vastu puudub. 
 
Avalik arutelu lõppes. 
 
Protokolli koostas Juhan Ruut koosoleku helisalvestuse põhjal.   
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Lisa III-4 KMH aruande arutelust osavõtjate nimekiri 
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Lisa III-5 KMH aruande avaliku väljapaneku jooksul laekunud kirjalikud 
küsimused ja ettepanekud  

 
1. Kalle Asu (Sudiste küla, Kaelaste talu) e-kiri 12.10.2010 
 
Lgp. Tiia Kukk 
Lgp. Toomas Kalda 
 
Tere, 
 
Seoses planeeritava Polli jäätmekäitluskes keskonna mõjude hinnangu (KMH) 
avaliku aruteluga soovin esitada mõned ettepanekud ja küsimused, millistele 
loodan saada ka vastuseid. Kuna olen Sudiste külas, Kaelaste talus elav kohalik 
elanik, hakkab planeeritav prügila otseselt mõjutama minu igapäevast elu ning 
mind ümbritsevat. Seetõttu loodan, et vastused minu poolt esitatud küsimustele 
on sisulised ja põhjendatud. 
 
Küsimused: 

1. Aruandes on öeldud, et ümberkaudsete maade väärtusele ei tohiks 
avaldatav mõju olla märkimisväärne. Kinnisvara hindamist teostavad 
Eestis atesteeritud hindajad. Seega tuleb kaasata keskkonnamõju 
hindamisse spetsialist, kes suudab adekvaatselt hinnata kinnisvara 
väärtuse muutumist antud piirkonnas ning tooks välja ligikaudsed 
arvulised väärtused. Mõõtühikuks ei saa olla väide, et mõju ei ole 
märkimisväärne. 

2. Usutavalt ei mõju väide, et ainult 15 % jäätmekeskusesse toodavatest 
jäätmetest suunatakse ladestamisele. Miks eeldatakse, et alla 60 mm 
jäätmefraktsioon on kindlasti biolagunev? Millistes Eesti prügilates on 
saavutatud ligilähedanegi proportsioon taaskasutusse suunatava prügi 
osas ( ca 85%)? 

3. Kustkohast tuuakse jäätmed Polli prügilasse? Kuna prügila üks osanik on 
Tartu linn, siis kas Tartu linna jäätmeid hakatakse Polli prügilasse tooma. 
Aruandes on kirjas, et jäätmekeskus rajatakse arvestades veokulude 
optimeerimise vajadust. Kui Torma prügila on Tartust 60 km kaugusel ja 
Polli prügila 90 km kaugusel, siis kuidas toimub veokulude optimeerimine?  

4. Praegu läheb prügila kinnistule 2 kruusakattega teed. Üks läänest ja lühem 
(ca 1,5 km) Ainja külast Valga – Uulu maanteelt ja teine põhjast läbi 
Sudiste küla Karksi- Anikatsi teelt (ca 4,5 km). See teine pikem tee läbib 
minu õuemaad (ca 25 m majast). transpordikoormuseks pakutakse 32-34 
autot päevas, kui vedu toimub 20T kandejõuga järelhaagistega ja tühisõite 
oluliselt ei esine. Mina ei usu, et kogu prügi saabub prügilasse eelnevalt 
ümber laadituna 20 T veokitele. Pealegi pole ju mõeldav, et prügi kohale 
toonud auto laaditakse samas taaskautuseks mõeldud sorteeritud prügiga. 
Pigem on see ikka nii, et prügi toov auto sõidab minema tühjalt ja 
sorteeritud prügi 
järele tulev auto saabub tühjalt. Valgu-Uulu maantee lõik Abjast Alani on 
vägagi künklik ja kurviline, samuti Viljandi mnt. Mulgimaa osas. Kui lisame 
neile teedele min. 34 raskeveokit päevas, mis liiguvad max 70 km/h, siis 
on see suur oht ja 
takistus teistele liiklejatele. Kuna 85 % jäätmetest liigub jäätmekeskusest 
uuesti välja, siis kas on arvestatud ka sellega kaasneva transpordi 
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mõjuga?  Olemasoleva teedevõrgustiku ja lisanduva transpordikoormuse 
kohta on vaja põhjalikumat analüüsi! 

5. Kehtiv ehitusluba on väljastatud Ainja Prügila AS-ile, mis on registrist 
kustutatud. Kas ehitusluba on jätkuvalt kehtiv? Kuidas saab ehitusluba olla 
kehtiv, kuna seadus nägi sel ajal ette, et tuleb määrata ehitusloas ka 
ehitusjärelvalve tegija ja ehituse lõpukuupäev. Ehitusloas on määramata 
jäetud ehitusjärelvalve tegija ja ehituse lõpukuupäev. 

6. Prügila asetseb Sakala kõrgustiku kõrgeima koha, Rutu mäe vahetus 
läheduses ja paarsada meetrit eemal allamäge voolab Vanausse oja. 
Pinnas 
on nimet. piirkonnas aga savine, mis tähendab, et pinnavesi on kõrgel ja 
pigem horisontaalse liikumisega. Mina ei usu, et Vanausse ojja ja sealt 
edasi Saviku ürgorgu mingit reostust ei satu. Aruandest ei tule välja, kui 
suur oht võib kaasneda ümbruskonna elanike salvkaevudele. 

7. Ei leidunud KMH läbivaatamisel asukohavaliku põhjendust ega erinevate 
asukohtade võrdlust. Kas on dokumenteeritud mõni varasem 
otsustusetapp, mille käigus taoline võrdlus oleks teoks saanud? 

 
 
Lugupidamisega, 
Kalle Asu 
Kalle.asu@hot.ee 
Karksi vald, Sudiste küla, Kaelaste talu 
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2. Arvo Järvet e-kiri 14.10.2010 
 
Karksi Vallavalitsus        14.10.2010 
Viljandi mnt 1 
Karksi-Nuia 
69104 VILJANDIMAA 
 
 
Märkused, küsimused ja vastuväited Polli jäätmekäitluskeskuse KMH aruande kohta 
 
 
1. Vastuolu kavandatava tegevuse peamiste eesmärkidega. Aruande sissejuhatuses on 
toodud, et Polli jäätmekäitluskeskuse arendamine on vajalik Keskkonnaministri 21.06.2010 
määruse nr 22 «Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse» täitmiseks. 
Viidatakse konkreetselt määruse § 11 lg 5 p.5, mille kohaselt on ette nähtud, et 
rahastamistoetuse taotleja peab taotluse lisade hulgas esitama tegevuse keskkonnamõju 
hindamise aruande kokkuvõtte koos järeldustega. Paraku on käesoleva KMH puhul eksitud 
jäätmekäitluskeskuse asukohaga. Viidatud keskkonnaministri määrus käsitleb 
jäätmekäitluskeskuse rajamist Kagu-Eestisse. Karksi vald, ka Viljandi maakond pole kunagi 
ühegi Eesti regionaalse jaotuse kohaselt kuulunud Kagu-Eestisse. Eesti maakondlikku jaotust 
arvestades kuuluksid Kagu-Eestisse Põlva, Valga ja Võru maakond. Ajalooliselt on nimetatud 
kolmele maakonnale lisaks Kagu-Eestisse tinglikult loetud ka tänapäevase Tartu maakonna 
lõunapoolmikku, st Emajõest lõuna poole jäävat ala. Järelikult Karksi valda kavandatav Kagu-
Eesti jäätmekäitluskeskuse asukoht on vastuolus Keskkonnaministri 21. juuni 2010.a. 
määrusega nr 22 ja sellele viitamine KMH aruandes on põhjendamatu.  

 
2. Kavandatav tegevus ja alternatiivid. Aruandes puudub sisuliselt alternatiivvariantide 
võrdlus. Miks ei ole aruandes käsitletud asukohaalternatiive ja Kagu-Eesti jäätmemajanduse 
alternatiive, kuigi planeeritav tegevus omab riiklikku huvi (on mitme maakonna omavalitsuste 
ühine ettevõtmine) ning taotletakse toetust struktuurifondidest? KMH programmi 3. peatükis 
on toodud järgmine selgitus: „Hindamiskriteeriumite lõplik valik (iga käsitletav teema 
eeltoodud loetelus esindab võimalikku kriteeriumi) ja alternatiivide võrdlemise metoodika 
pannakse paika töö käigus ja vastav ülevaade esitatakse keskkonnamõju hindamise 
aruandes.” Aruandes aga alternatiivvariantide võrdlus puudub ja seetõttu KMH aruanne ei 
vasta heakskiidetud programmile ning Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele.  
 
3. Vastavus strateegilistele arengudokumentidele. Jäätmeseaduse järgi rajatakse 
jäätmekäitluskoht Planeerimisseaduse järgi, mis omakorda ütleb, et olulise ruumilise mõjuga 
objekti asukoht valitakse üldplaneeringu alusel. Kehtiv Karksi valla üldplaneering määrab 
asukoha ainult jäätmehoidla rajamiseks ja ei määratle seda olulise ruumilise mõjuga 
objektina. Arendaja soovib rajada aga jäätmekäitluskeskust, mis ei ole kajastatud 
üldplaneeringus. KMH eksperdi hinnang, et planeeritav tegevus vastab teistele strateegilistele 
planeerimisdokumentidele, on ekslik. Planeeritava tegevuse elluviimiseks on vaja koostada 
detailplaneering, millega muudetakse Karksi valla üldplaneeringut. Lisaks tuleb Karksi valla 
üldplaneeringu kohaselt koostada detailplaneering kõikidel rajatavatel keskkonda ohustada 
võivate tööstus- või teenindusehitiste aladel ja kõikidel üldplaneeringuga määratud 
tootmisaladel. Karksi vallas katastriüksus (tunnus 60001:007:0130) on registreeritud 1997. 
aastal jäätmehoidla maa sihtotstarbega, kuid planeeritav kasutus ei lähe kokku Karksi valla 
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üldplaneeringuga kavandatuga, sest jäätmekäitluskeskus on tootmisettevõte ja järelikult 
maakasutuse sihtotstarve on sel juhul tootmismaa.  
 
4. Ohtlike jäätmete hoidla rajamine. Polli Prügila Osaühing on esitanud Karksi 
Vallavalitsusele 30. jaanuaril 2009. a taotluse jätkata kinnistul Polli valla prügimägi 
(kinnistusregistri nr 3398) prügila rajamiseks väljaantud ehitusloaga nr. 97–03 22.09.1997 
ettenähtud tegevust. 1997. aastal väljastatud ehitusluba on seotud AS Viljandi EKE Projekt 
koostatud ehitusprojektiga (Viljandi maakond, Polli valla prügila. Töökavand. Köide I: 
Seletuskiri, sidumisjoonised ja tehnoloogia. Töö nr. 96034, Viljandi 1996). Selle järgi on 
majandustsooni ehitiseks ka ohtlike jäätmete hoidla. Nimetatud asjaolu on ära märgitud KMH 
aruande osas 1.2 Kavandatav tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus, kuid ohtlike jäätmete 
vastuvõtmist ning hoidmist või ladustamist pole KMH aruandes üldse käsitletud.  
 
5. Ehitusloa küsimused. 1997. aastal on prügila rajamiseks väljastatud ehitusluba. Seoses 
vahepeal toimunud muutustega jäätmekäitluses soovib arendaja prügila asemel rajada 
jäätmekäitluskeskuse, mille koosseisus on jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, ohtlike 
jäätmete hoidla ning segajäätmete prügila nõuetele vastav ladestusala. Aruandest järeldub, et 
ehitustegevust planeeritakse läbi mitme erineva ehitusloa. Ehitusloa aluseks on aga 
ehitusprojekteerimine. Kas projekteerimist tehakse samuti läbi mitme projekti? Kuidas 
selliselt tagatakse objekti korrektne ehitus? Kas see on kooskõlas ehitusseadusega? Aruandes 
ei ole selgelt toodud uue ehitusprojekti koostamise ja uue ehitusloa väljastamise vajalikkus. 
Keskkonnakorralduslikult olulisest teemast on lihtsalt üle libisetud.  
 
6. Nõrgvee arvutus. Nõrgvee arvutustega on asi täitsa sassis. Aruandes on toodud, et 
ladestusalalt (2,75 ha) eralduv vee hulk on jäätmekäitluskeskuse tegutsemise algusfaasis kuni 
14454 m3/a, hiljem väheneb kuni 4818 m3/a. Kompostimisplatsilt (pindala 0,55 ha) 
suunatakse ära nõrgvett 3563 m3/a. Arvestades aurumist võib eeldada, et puhastamisele 
suunatava vee teke on suurusjärgus 6 000 m3/a.  
Kuna kompostimisplatsilt eralduv vee hulk aja jooksul ei peaks muutuma, siis ladestusalalt 
eraldub hiljem ainult ca 2440 m3/a. Võttes vaaldavas kohas aasta keskmiseks sademete 
hulgaks 700 mm, moodustab sel juhul auramisele minev vee hulk ladestusalalt algusfaasis 
75% sademeveest, pärast seda aga ainult 25%. Auramisele minev vee hulk aga on vastupidine 
– alguses 25% ja hiljem 75% sademeveest. Millega seletada niisuguseid erinevusi, arvestades, 
et ka veepinnalt ei saa auramine olla Eestis suurem kui 75–80% aasta sademete hulgast. 
Seevastu kompostimisplatsilt ära juhitav vesi moodustab sademetest keskmisel aastal ca 93%! 
See näitaja on suurem kui veepinnalt auramine ehk suurem kui potentsiaalne 
evapotranspiratsioon.  
 
7. Nõrgvee puhastamine. Aruandes on kajastatud nõrgvee (reovee) puhastamine prügi 
ladestusala kasutamise algperioodil – kuni 2,5 aasta möödumiseni kasutuselevõtu algusest. 
Edasisel reovee puhastamisel on soovitatud täiendavalt pöördosmoosi tehnoloogia 
rakendamist, kuid sisuline analüüs niisuguse tehnoloogia otstarbekusest puudub.  
 
8. Liikluskoormuse hinnang. Aruandes puudub hinnang jäätmekäitluskeskuse kasutamisega 
seotud liikluskoormuse kasvule. Juhul kui mõju on tagasihoidlik, siis tuleb see välja tuua ehk 
arvutustega tõestada. Praegu aga seda pole tehtud. 
 
9. Aruandest ei selgu, kuidas tagatakse kavandatud jäätmekäitluskeskuse jaoks arvutuste 
aluseks võetud jäätmete hulk ja milline on kogumisala optimaalne suurus. Võib juhtuda, et 
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sinna suunatakse jäätmekeskuse majanduslikult tasuvaks toimimiseks väiksemal hulgal 
jäätmeid ja kuidas sel juhul on tagatud jäätmekeskuse keskkonnanõudeid arvestav tegevus.  
 
10. Mõjude hindamise osa kohta on järgmised üldised märkused: 

- mitmel juhul on mõju olulisust hinnatud ainult mõju avaldatava tegevuse iseloomu 
kaudu, arvestamata kui palju võib heide kedagi / midagi reaalselt mõjutada; 

- oluline on arvestada eri tegevuste summaarset mõju, mitte ainult üksikmõju; 
- eristada tuleks kvantitatiivselt hinnatavad mõjud (aluseks näiteks kehtestatud 

piirnormid) ja subjektiivsed mõjud nagu mõju heaolule, visuaalne mõju jms). 
Iga käsitletud mõju olulisuse hindamiseks peab olema kirjeldatud konkreetne skaala, st. mille 
järgi määratakse hindepunktid.  
 
11. Mõju hindamisel inimese heaolule ja tervisele on otstarbekas eristada jäätmekeskuse 
töökeskkonna mõjud (ohtlike jäätmetega kokkupuude, õnnetusjuhtumid, sh plahvatusoht, 
erakorraliste sündmuste võimalikkus ja tagajärjed, tulekahju jms) ja jäätmekeskusest 
väljapoole levida võivad mõjud. 
 
12. Ei ole õige, et Vanausse oja ja Turva järv ei kuulu reostustundlike suublate nimekirja. 
Veeseaduse § 24. lg 7 kohaselt on kõik Eesti veekogud reostustundlikud heitveesuublad.  
 
13. Seire peatükis on märgitud, et vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse 
riiklikku ilmajaamade võrgustikku. Kuid puudub konkreetne selgitus, millise ilmajaama 
andmed asukoha erinevustest tulenevalt sobivad kasutada vaadeldavas kohas.  
 
 
Kokkuvõte. 
 
Polli jäätmekäitluskeskuse KMH aruanne ei vasta Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Aruandes puudub 
alternatiivvariantide võrdlus ja kumulatiivse keskkonnamõju hinnang, mille tõttu ei ole 
võimalik saada terviklikku hinnangut, mistõttu otsustajal pole võimalik teha pädevat otsust. 
Keskkonnamõjude peatükis (3. peatükk), mis on aruande põhiline osa, on toodud pikad 
ülevaated võimalikest mõjudest, kuid väheseks on jäänud Polli jäätmekäitluskeskuse 
keskkonnamõjude konkreetne käsitlus. Valdavalt on tegemist õpikulaadse materjaliga, mis 
tekitab illusiooni nagu oleks mõjude teemat pikalt analüüsitud, kuid tegelik olukord on 
vastupidine. Arvestades kavandatud tegevuse mittevastavust 1990-ndatel aastatel koostatud 
Polli prügila projekti ja selle alusel väljastatud ehitusloaga, on põhjendatud KMH aruandc 
täiendamine ja täiendava avalikustamise korraldamine.   
 
 
Arvo Järvet 
 
Postiaadress:  Pargi 6,  Luunja alevik, 62222 TARTUMAA. 
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3. Jaan Lukas (Tauli kinnistu) e-kiri 15.10.2010 
jaan.lukas@viljandi.ee 
 
Tutvunud Polli Jäätmekäitluskeskuse Keskkonnamõjude hindamise aruandega, 
tekkis rida küsimusi: 
1. Kogu aruannet läbib arusaam, et aluseks on võetud ehitusluba nr.63 

22.09.1997.a. Kehtiva ehitusseaduse § 25 lg 2 ütleb aga, et "ehitusluba kaotab 
kehtvuse kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise 
päevast alates" . Järeldus, et kehtivat ehitusluba ei ole. 
2. Samas ütleb ehitusseaduse(81): Ehitusloa omanik peab taotlema uue 
ehitusloa, kui ehitusloa taotlemise aluseks olnud ehitusprojekti muudetakse 
selliselt, et muutuvad ehitise olulised tingimused, nagu näiteks tuleohutus, 
energiatõhusus, ehitise kasutusotstarve, mõjuvad koormused (kandevõime) või 
ehitusloa taotluses näidatud muud olulised tehnilised näitajad. Aruandes on 
selgelt väljendatud,et eelmine projekt oli koostatud prügila rajamiseks, kuid 
tegelikult rajatakse jäätmekäitluskeskus.Järeldus muudetakse kasutusotstarvet. 
3. Aruandest ei selgu, kuidas on kaistud lenduvate jäätmete kandumine 
jäätmekäitluskeskust ümbritsevatele kinnistutele. 
4. Minule teadaolevalt tuleb uute prügilate rajamisel näha ette prügilagaaside 
kogumine ja põletamine. Keskkonnamõjude hindamise aruandes seda 
seaduandlikku akti aga eiratakse. 
5. Kuidas tagatakse ümbrisetavate kinnistute kinnisvara väärtuse vähenemine. 
Tauli  kinnistu omanikuna oli meil plaanis talu taastada, kuid rajatava 
jäätmekäitluskeskuse rajamise tõttu on talu taastamine mõttetu. 
 
Toetan aruande järelduste o-alternatiivi: prügilat ega jäätmekäitlust ei tule. 
Tööülesannete tõttu ei saa Polli Jäätmekäitluskeskuse  Keskkonnamõjude 
aruande avalikul aruelul osaleda.  
  
 
Karksi valla Tauli kinnistu omanik  

==================================== 
Jaan Lukas 
 
Viljandi Linnavalitsus 
Linnamajandusamet 
Peainsener 
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4. Raivo Markov e-kiri 14.10.2010 
r1004@hot.ee 
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5. Keskkonnaameti ettepanekud: 22.10.2010 kiri nr.PV 6-7/41593-1  
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6. AS Ragn-Sells kiri 22.10.2010 nr. 1.2.1/466 
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Lisa III-6. Vastuskirjad esitatud küsimustele-ettepanekutele 

 
1. Kalle Asu (Sudiste küla, Kaelaste talu), vastus saadetud e-postiga 05.11.2010 
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Vastused hr. Kalle Asu 12.10.2010 e-kirja küsimustele ja ettepanekutele 
 

1. Aruandes on öeldud, et ümberkaudsete maade väärtusele ei tohiks avaldatav mõju olla 
märkimisväärne. Kinnisvara hindamist teostavad Eestis atesteeritud hindajad. Seega 
tuleb kaasata keskkonnamõju hindamisse spetsialist, kes suudab adekvaatselt hinnata 
kinnisvara väärtuse muutumist antud piirkonnas ning tooks välja ligikaudsed 
arvulised väärtused. Mõõtühikuks ei saa olla väide, et mõju ei ole märkimisväärne. 

 

Erinevate prügilaprojektide keskkonnamõju hindamiste (edaspidi KMH) raames on 
kinnisvara spetsialistid hinnanud mõju kinnisvara väärtusele ja on leitud, et sõltuvalt 
objekti asukohast on mõju hinnale üldiselt oluliselt väiksem kui kinnisvaraturu 
loomulikud hinnakõikumised. Lisaks sõltub mõju väärtusele maakasutusest, 
kommunikatsioonide olemasolust ja seisundist. 
 

Järgnevalt on esitatud stiilinäited KMHde käigus antud hinnangutest: 
 

OÜ Kinnisvaraekspert:  
Kinnisvarahinna muutus sõltub siiski konkreetsest objektist ja sellest kui kaugel ta 
prügilast asub, kas on vaade prügilale vms.  

 

Ober Haus  Nõmme kontor Tallinna Pääsküla prügila piirkonna kohta: 
Piirkonda Vabaduse puiesteest kuni Pääsküla prügilani mõnevõrra peljatakse. 
Hinnatase siiski tunduvalt madalam kui Nõmme keskosas. Siiski piirkond on tõusva 
trendiga. Seal on ka vaba maad, mida Nõmme keskosas enam ei ole. Hinnatase hakkab 
tasapisi Nõmmele järgi jõudma. Piirkonda hinnatakse ümbritsevate metsade pärast. 

 
Elamute puhul avaldub oluline negatiivne mõju, kui kasutuses olev hoone jääb prügilast 
0 kuni 300 m kaugusele. Kagu-Eesti prügila kavandamisel Laguja piirkonda hindasid 
kinnisvaraeksperdid, et 0,5 - 1 km kaugusel olevate elamute puhul võib eeldada, et 
hinnalangus on suurusjärgus 20…10 % (mõju väheneb kauguse suurenemisega).  
 
Selleks, et konkreetse objekti kohta oleks põhjendatud arvuliste väärtuste väljatoomine 
ehk selgitada võimalikku varalist kahju ja selle kompenseerimise vajadust, peaks olema 
täidetud järgmised eeldused:  

a) Omanik on hinnanud oma kinnisvara väärtust enne kui on algatatud 
jäätmekäitlusobjekti rajamisega seotud tegevused; 

b) Omanik kavatseb kinnisvara müüa ja on olemas ka ostja. 
 

Kuna Karksi valla 2004. a. üldplaneeringuga on Ainja külas asuv katastriüksus 
60001:007:0130 määratletud jäätmehoidlate maana, millele on määratud üldplaneeringu 
kaardil olulise ruumilise mõjuga objekti 300 m raadiusega mõjutsoon ja 2008. a. 
arengukavas tuuakse välja Polli prügila tegevuse käivitamise vajadus, on kinnisvara hinda 
mõjutada võivad tegevused juba aset leidnud.  
 
Lisaks kaasneks Polli ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamisega oluline 
infrastruktuuri korrastamine - juurdepääsutee rekonstrueerimine, st ei ole välistatud, et 
selle teega seotud majade puhul kaalub see asjaolu üles prügilaga kaasneda võiva 
negatiivse kuvandi. Samas on ebatõenäoline, et tee rekonstrueerimine tekitab piirkonnas 
kinnisvara nõudluse.  

 
Eeltoodud selgitused lisatakse KMH aruandesse 
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2. Usutavalt ei mõju väide, et ainult 15 % jäätmekeskusesse toodavatest jäätmetest 
suunatakse ladestamisele. Miks eeldatakse, et alla 60 mm jäätmefraktsioon on 
kindlasti biolagunev? Millistes Eesti prügilates on saavutatud ligilähedanegi 
proportsioon taaskasutusse suunatava prügi osas ( ca 85%)? 

 

Arendaja kavandatav jäätmekütuse tootmise tehnoloogia on sarnane praegu Tallinna 
prügilas kasutuses olevaga. Samas on jäätmekütuse tootmine Tallinna prügilas nii nagu ka 
muud jäätmete taaskasutamise tegevused Eesti teistes prügilates kaasnevaks mitte 
põhitegevuseks. Polli ladestusalaga jäätmekeskuse puhul on jäätmete ladestamine 
abitegevuseks,  
 

Jäätmete sortimisel-fraktsioneerimisel (ükskõik millist olemasolevat tehnoloogiat 
kasutades) ei saada kunagi 100 % puhtaid fraktsioone. Fraktsioonidele antakse nimetus 
põhilise komponendi järgi. Muidugi ei ole biolagunevate jäätmete fraktsioon täielikult 
biolagunev ja ei peagi olema. 60 mm fraktsioonis sisaldub näiteks liiva, tuhka, klaasikilde 
(eraldatakse pärast komposti valmimist sõelumisega), jm. Tavaliselt lisatakse 
kompostitavale segule saepuru ja/või turvast, et protsessi soodustada. Mineraalsete 
lisandite olemasolu vähendab lisamaterjalide kasutamise vajadust. 
 

KMH aruandesse lisatakse eeltoodud selgitus. 
 
3. Kustkohast tuuakse jäätmed Polli prügilasse? Kuna prügila üks osanik on Tartu linn, 

siis kas Tartu linna jäätmeid hakatakse Polli prügilasse tooma. Aruandes on kirjas, et 
jäätmekeskus rajatakse arvestades veokulude optimeerimise vajadust. Kui Torma 
prügila on Tartust 60 km kaugusel ja Polli prügila 90 km kaugusel, siis kuidas toimub 
veokulude optimeerimine?  

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.6.2 lk. 54 on kirjas, et Polli (Ainja) 
jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht peamiselt Viljandimaa ja Valgamaa 
idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Seoses ummikseisuga Kagu-Eesti 
jäätmekäitluskeskuse arendamisel oleks Polli jäätmekäitluskeskus võimalikuks 
lahenduseks ka Tartu ja Valga linnale. Samas on ka kirjas „Arvestades veokulude 
optimeerimise vajadust ehk ümberlaadimisjaamade rajamist suuremate jäätmetekitajate 
juurde, ei jõua Polli jäätmekäitlus-keskusesse kogu jäätmevoog.“ 
 

Jäätmeseadus määrab olmejäätmekäitluse korraldamise, sh käitluskohtade määramise, 
kohalike omavalitsuste vastutusalaks. Seega, kui tekib olukord, kus Tartu linnal on 
majanduslikult soodsam suunata jäätmed Polli prügilasse, seda ilmselt tehakse.  
 

Mis puutub viidatud Teie kaugustesse, siis seoses tööga „AS Ragn-Sells kavandatav 
jäätmejaam Tartus, Klaasi tn 3. Arvamus keskkonnamõju hindamise aruande avalikuks 
aruteluks esitatud versiooni kohta. OÜ Hendrikson&ko töö nr. 1270/09. Vastutav ekspert: 
Juhan Ruut. Tellija: Tartu Linnavalitsus“ analüüsiti Tartu linna kaugust Torma prügilast:  
 

1. Tartu linnast (Klaasi 3-st) Torma prügilasse mööda kõvakattega teid on 88 km 
(marsruut Tartu- Kärevere- Kärkna- Vasula- Mustvee- Torma prügila). 
2. Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaamast Torma prügilasse on mööda 
kõvakattega teid on 83 km (marsruut Roiu- Luunja- Aovere- Mustvee- Torma 
prügila). 
3. Tartu linnast Klaasi 3 kinnistult Aardlapalu prügila juures paiknevasse 
ümberlaadimisjaama on mööda kõvakattega teid 17 km. 



 

 84

Kuna Tartu linna korraldatud  olmejäätmete kogumine toimub korraldatud olmejäätmete 
veo tingimustes ja esmaseks sihtkohaks on määratud Aardlapalu jäätmejaam, on Torma 
prügila kaugus Tartust 83 km + 17 km ehk ligikaudu 100 km. 
 

Lisaks väljavõtted Tartu linna jäätmekavast, ptk. 4.4. Jäätmekäitluse eesmärgid, meetmed 
ja tegevused, mis on aluseks eeltoodud väidetele: 

 
• Tegevus: Jäätmete veokulu optimeerimine ning ladestamispõhise jäätmekäitluse 

vähendamine.  
Lähtuvalt Aardlapalu prügila sulgemisest 2009. aasta juulis on oluline Tartus välja 
töötada uus jäätmekäitluse lahendus. Probleemiks on jäätmekäitlus-kohtade vähesus. 
Tartus ja selle lähiümbruses puuduvad töötlemis- ja sortimiskohad (nt ka pakendeid 
veetakse käitlemiseks Paikresse ja tulevikus Viljandisse). Jäätmete veokulude 
optimeerimiseks tuleb korraldatud jäätmeveo käigus Tartu linnast kokku kogutud 
segaolmejäätmed läheduse põhimõtet järgides viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama 
või mõnda teise linnavalitsuse poolt määratud jäätmekäitluskohta. 
 

Jäätmete ladestamisele eelistatakse nende taaskasutamist materjalina või 
energiatootmiseks. Otstarbekas on korraldada jäätmete töötlemine (nt sortimine) Tartu 
piirkonnas (soovitavalt Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompleksis). Sellegipoolest 
sõltub edasine käitlus tehniliselt sobiva variandi olemasolust ja üle-eestilistest 
jäätmekäitluse arengutest.“ 

 
4. Juurdepääsuteed prügila kinnistule. 

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 19 on viidatud kahele 
olemasolevale teele, mis jõuavad prügila kinnistuni. Selleks, et olemasolevad teed 20 
T kandejõuga veokite raskusele vastu peaksid, on vaja juurdepääsutee rekonstrueerida 
ja selleks on lühem läänepoolne tee. Lõunapoolset teed ei kasutada – Tõrva poolt 
tulevate veokite teepikkuse suurenemine ca 3 km võrra ei ole piisav majanduslik 
põhjendus mõlema tee rekonstrueerimiseks. Seega ei avalda Polli 
jäätmekäitluskeskusega seotud transpordivood mõju Kaelaste talule. Need seisukohad 
tuuakse KMH aruande lõppversioonis paremini välja. 
 

Mis puutub transpordikoormusesse, siis KMH aruandes ptk. 3.1.3 lk. 44 on arvestatud 
nii keskusesse saabuvate kui väljuvate vedudega ning võimalike tühisõitudega: „Kui 
jäätme-käitluskeskusse tuuakse kuni 45 000 t/a jäätmeid ja viiakse ära kuni 39 000 t/a 
taaskasutatavaid materjale ning selleks kasutatakse järelhaagisega veokeid kandejõuga 
20 tonni, toimub 250 tööpäeva korral 16-17 vedu päevas. Kui logistikat ei õnnestu 
sujuvalt korraldada, st. veokid saabuvad või lahkuvad tühjalt, on nn. liiklusepisoodide 
arv 2 korda suurem ehk 32-34.“ Samas on toodud andmed ka piirkonna teede 
liikluskoormuse kohta: „Maa-ameti geoportaali maanteeameti kaardirakenduse 
andmetel oli Valga-Uulu maantee lõigul km 47,5-54,3 ööpäeva keskmine 
liiklussagedus 2009. a. 1 461 sõidukit, millest veoautod ja bussid moodustasid 5 % (73 
sõidukit), autorongid 8 % (117 sõidukit). Jäätmekeskuse võimalikel juurdepääsuteedel 
liiklusloenduse andmed puuduvad, kuid võib eeldada, et liikluskoormus on 
suurusjärgus 10 sõidukit ööpäevas.“ 
 

Seega on hinnangute andmisel arvestatud ka keskusest väljamineva transpordi-
koormusega ja olemasoleva teedevõrgu liiklusega ja puudub vajadus KMH aruande 
täiendamiseks. Mis puutub 20 T kandejõuga veokite kasutamisse, siis ei ole välistatud 
ka väiksemate veokite kasutamine. See on küll vedajale majanduslikult 
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ebaotstarbekas, kuid põhjustab väiksemaid häiringuid nii liikluses kui prügila 
juurdepääsutee äärsetele kinnistutele – häiringute suuruse ei määra ära mitte ainult 
transpordikordade arv vaid ka veoki suurus/kandejõud. 20 T veokid iseloomustavad 
nn. halvimat juhtu. 

 
5. Kehtiv ehitusluba on väljastatud Ainja Prügila AS-ile, mis on registrist kustutatud. 

Kas ehitusluba on jätkuvalt kehtiv? Kuidas saab ehitusluba olla kehtiv, kuna seadus 
nägi sel ajal ette, et tuleb määrata ehitusloas ka ehitusjärelvalve tegija ja ehituse 
lõpukuupäev. Ehitusloas on määramata jäetud ehitusjärelvalve tegija ja ehituse 
lõpukuupäev. 

 

Ehitusloa kehtivust arutati KMH programmi avalikul arutelul ja hilisema koos-
kõlastamise käigus. 15.09.2009 esitas Karksi vald Keskkonnaametile kirja nr. 9-
4.8/510, milles tõi välja seisukohad olemasoleva ehitusloa osas. Uue või täiendava 
ehitusloa vajaduse üle otsustatakse KMH aruande koostamise ja keskkonnatingimuste 
väljastamise järgselt. Väljavõte 14.04.2009 toimunud KMH programmi avaliku 
arutelu protokollist (esitatud KMH aruandes: Lisa I lisa 6): 
 

„Arvo Maling: Tänaseks on hetkel kehtiv projekt läbinud mitmeid komisjone ja on 
koostatud mitu eksperthinnangut. Kui ehitaja (arendaja) taotleb vallalt mingeid 
muudatusi selles projektis, siis vald neid ka menetleb. Kui selliseid taotlusi ei esitata, 
siis kehtib vana projekt, millele on väljastatud kehtiv ehitusluba … Kindlasti on 
kehtivas projektis küsitavusi, mida peaks muutma ja parandama. Vallale tuleb esitada 
muudatusprojekt vastavalt sellele osale, mida muudetakse.“ 
 

15.10.2010 avalikul arutelul tõstatas ka hr. Raivo Markov küsimuse ehitusjärelvalve 
tegija ja ehituse lõpukuupäeva kohta. Arendaja esindaja hr. Toomas Tauts tõi välja, et 
väidetavalt kehtetu ehitusloa alusel on tollases vääringus tehti töid ligikaudu miljoni 
krooni eest, sh rajati alajaam ja tehti prügila põhja rajamiseks ettevalmistavad tööd. 
Peetud on ka ehitustööde päevikut.  
 

Kitsamalt keskkonnakaalutlustest lähtudes on ehitustegevust on alustatud (avalikule 
väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 1.4 on esitatud vastav analüüs).  
 

Ehitusloa kehtivuse/sobivuse üle otsustamine on Karksi Vallavalitsuse pädevuses. 
Senini on Karksi vald olnud seisukohal, et ehitusluba kehtib ja selle seisukohaga on 
KMH aruande koostamisel arvestatud.  

 
6. Prügila asetseb Sakala kõrgustiku kõrgeima koha, Rutu mäe vahetus läheduses ja 

paarsada meetrit eemal allamäge voolab Vanausse oja. Pinnas on nimet. piirkonnas 
aga savine, mis tähendab, et pinnavesi on kõrgel ja pigem horisontaalse liikumisega. 
Mina ei usu, et Vanausse ojja ja sealt edasi Saviku ürgorgu mingit reostust ei satu. 
Aruandest ei tule välja, kui suur oht võib kaasneda ümbruskonna elanike 
salvkaevudele. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes on mõjusid joogiveena kasutatavale 
põhjaveele analüüsitud ptk. 3.3.2. Salvkaevudele avalduva mõju osas ei ole aruandes 
välja toodud kokkuvõtvat järeldust (see puudus lõpparuandes parandatakse), praegu 
koosneb see järgmistest komponentidest: 
Lk. 48: Kuna põhjavesi on jäätmekäitluskeskuse asukohas looduslikult suhteliselt hästi 
kaitstud ja lähiümbruses põhjavee allavoolu liikumissuunal intensiivset põhjaveetarvet 
ei ole, võib eeldada, et nn avariiliste juhtumite korral (sh ladestusala põhja leke) 
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pinnasesse imbuv nõrg- jms vesi ei satu joogiveena kasutuses olevatesse 
põhjaveekihtidesse. Seega ei ole põhjust eeldada olulise negatiivse keskkonnamõju 
teket. 
 

Lk. 49: Jäätmekäitluskeskuse mõju olulisuse määramisel tuleb arvesse võtta 
mõjutsoonis elavate inimeste arvu. Lähimad hoonestatud kinnistud on Tedre kinnistu 
~700 m lõuna poole ja Endla ning Ainja kinnistud ~1,5 km lääne suunal (jäävad 
juurde-pääsutee lähistele). Tauli kinnistul asub endine talukoht, mida omaniku sõnul 
on soov tulevikus taastada (Kaart 8). See jääb Polli valla prügimägi kinnistu piirist 
ligikaudu 260 meetri kaugusele, kaugus ladestusalast on mõnevõrra suurem. 
 

Lk. 67: Kord aastas suurvee ajal määratakse ülemist põhjaveekihti avavate kaevude 
veekvaliteedi Tedre, Endla ja Ainja kinnistutel. Esimene seirevoor tuleb teha enne 
jäätmekäitluskesksuse kasutuselevõtmist. 
 

Arvestades rakendatavaid põhjavee kaitsemeetmeid – ladestusala ja kõik nõrgvee 
käitlemisega seotud kaevised on vettpidava tehisbarjääriga isoleeritud, ei ole 
normaalse ekspluatatsiooni käigus reostuse jõudmine põhjavette võimalik. Kuna 
avariilisi juhtumeid ei saa välistada, on ette nähtud põhjavee seire. Põhjavee reostuse 
korral annavad sellest kõigepealt märku ladestusala seirekaevud. Arvestades, et 
lähimad salvkaevudest vee tarbijad asuvad 700 m kaugusel ja jäätmekäitluskeskuse 
alal on põhjavee voolusuund loodesse-põhja ehk Vanausse oja suunas, on reostuse 
jõudmine salvkaevudesse ebatõenäoline.  
 

Juhul kui ikkagi peaks seireandmetest tuvastatama salvkaevu(de) reostumine ja see on 
tingitud jäätmekäitluskeskuse tegevusest, saab hõlpsasti rakendada 
leevendusmeetmeid. Prügila käitaja peab tagama alternatiivse veevarustuse, nt. rajama 
puurkaevu puhta veekihini või korraldama vee toomise paakautoga. 
 

KMH aruandes ei väidetagi, et pinnaveekogudesse mingit reostust ei satu: ladestusala 
nõuetekohaselt puhastatud nõrgvesi juhitakse Vanausse ojja. See tegevus on suurema 
mõjuga kui avarii tulemusena reostunud põhjavee jõudmine Vanausse ojja. Mõjude 
analüüs on esitatud ptk. 3.3.3. 

 
7. Ei leidunud KMH läbivaatamisel asukohavaliku põhjendust ega erinevate asukohtade 

võrdlust. Kas on dokumenteeritud mõni varasem otsustusetapp, mille käigus taoline 
võrdlus oleks teoks saanud? 

 

KMH käigus ei pea kohustusliku osana käsitlema asukohaalternatiive. Alternatiivide 
vajadus määratakse lähtuvalt tegevuse iseloomust ja arendusetapist ja reeglina 
pannakse sõnastatakse alternatiivid juba KMH programmi koostamise käigus. Antud 
juhul asukohaalternatiive KMH programmis ei määratud, mis on põhjendatud 
järgnevaga: 
 

• Karksi valla 2004. a. üldplaneeringuga on Ainja külas asuv katastriüksus 
60001:007:0130 määratletud jäätmehoidlate maana, millele on määratud 
üldplaneeringu kaardil olulise ruumilise mõjuga objekti 300 m raadiusega 
mõjutsoon; 

• Polli Prügila OÜ kui arendaja huvi on realiseerida kehtiv ehitusluba, mis on seotud 
konkreetse asukohaga. Kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad tegevuse antud 
asukohas, siis arendaja kavandatud tegevust ellu ei vii (rakendub 0-alternatiiv) 
mitte ei hakka otsima võimalikku asukohta mujal. 
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2. Arvo Järvet 14.10.2010, vastus saadetud postiga 05.11.2010 
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Vastused hr. Arvo Järvet 14.10.2010 e-kirja küsimustele ja 

ettepanekutele 

 
1. Vastuolu kavandatava tegevuse peamiste eesmärkidega. Aruande sissejuhatuses on 
toodud, et Polli jäätmekäitluskeskuse arendamine on vajalik Keskkonnaministri 21.06.2010 
määruse nr 22 «Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse» täitmiseks. 
Viidatakse konkreetselt määruse § 11 lg 5 p.5, mille kohaselt on ette nähtud, et 
rahastamistoetuse taotleja peab taotluse lisade hulgas esitama tegevuse keskkonnamõju 
hindamise aruande kokkuvõtte koos järeldustega. Paraku on käesoleva KMH puhul eksitud 
jäätmekäitluskeskuse asukohaga. Viidatud keskkonnaministri määrus käsitleb 
jäätmekäitluskeskuse rajamist Kagu-Eestisse. Karksi vald, ka Viljandi maakond pole kunagi 
ühegi Eesti regionaalse jaotuse kohaselt kuulunud Kagu-Eestisse. Eesti maakondlikku jaotust 
arvestades kuuluksid Kagu-Eestisse Põlva, Valga ja Võru maakond. Ajalooliselt on nimetatud 
kolmele maakonnale lisaks Kagu-Eestisse tinglikult loetud ka tänapäevase Tartu maakonna 
lõunapoolmikku, st Emajõest lõuna poole jäävat ala. Järelikult Karksi valda kavandatav Kagu-
Eesti jäätmekäitluskeskuse asukoht on vastuolus Keskkonnaministri 21. juuni 2010.a. 
määrusega nr 22 ja sellele viitamine KMH aruandes on põhjendamatu.  

 
Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 6 on toodud, et viide Ainja (Polli) 
jäätmekäitluskeskusele kui Kagu-Eesti probleemi võimalikule lahendusele on ka Riigi 
jäätmekavas 2008-2013. Lahenduse pakkumiseks ei pea tingimata asuma Kagu-Eestis 
nagu ei asu nimetatud piirkonnas Torma ega Väätsa prügila, veel vähem kavandatav Iru 
jäätmepõletusjaam. 
 

Arusaamatu on väide, et põhjendamatu on viitamine keskkonnaministri 21. juuni 2010.a. 
määrusele nr 22. Isegi kui jäätmekäitluskeskuse asukohaga oleks eksitud, ei saa takistada 
arendajat esitama määruse objektiks olevat taotlust esitatud nõuetele vastavas koosseisus. 
Veelgi enam, KMH aruande sissejuhatuses on kirjas kõigest järgmine lause „KMH 
aruande kokkuvõte koos järeldustega on ka üheks lisaks toetuse taotusele meetme 
«Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse» raames 
(Keskkonnaministri 21.06.2010 määrus nr 22 § 11 lg 5 p.5).“ Sõna „vajalik“ on Teie 
juurde mõeldud. 
 

2. Kavandatav tegevus ja alternatiivid. Aruandes puudub sisuliselt alternatiivvariantide 
võrdlus. Miks ei ole aruandes käsitletud asukohaalternatiive ja Kagu-Eesti jäätmemajanduse 
alternatiive, kuigi planeeritav tegevus omab riiklikku huvi (on mitme maakonna omavalitsuste 
ühine ettevõtmine) ning taotletakse toetust struktuurifondidest? KMH programmi 3. peatükis 
on toodud järgmine selgitus: „Hindamiskriteeriumite lõplik valik (iga käsitletav teema 
eeltoodud loetelus esindab võimalikku kriteeriumi) ja alternatiivide võrdlemise metoodika 
pannakse paika töö käigus ja vastav ülevaade esitatakse keskkonnamõju hindamise 
aruandes.” Aruandes aga alternatiivvariantide võrdlus puudub ja seetõttu KMH aruanne ei 
vasta heakskiidetud programmile ning Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele.  
 

KMH käigus ei pea kohustusliku osana käsitlema asukohaalternatiive. Alternatiivide 
vajadus määratakse lähtuvalt tegevuse iseloomust ja arendusetapist ja reeglina 
pannakse sõnastatakse alternatiivid juba KMH programmi koostamise käigus. Antud 
juhul asukohaalternatiive KMH programmis ei määratud, mis on põhjendatud 
järgnevaga: 
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• Karksi valla 2004. a. üldplaneeringuga on Ainja külas asuv katastriüksus 
60001:007:0130 määratletud jäätmehoidlate maana, millele on määratud 
üldplaneeringu kaardil olulise ruumilise mõjuga objekti 300 m mõjutsoon; 

• Polli Prügila OÜ kui arendaja huvi on realiseerida kehtiv ehitusluba, mis on seotud 
konkreetse asukohaga. Kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad tegevuse antud 
asukohas, siis arendaja kavandatud tegevust ellu ei vii (rakendub 0-alternatiiv) 
mitte ei hakka otsima võimalikku asukohta mujal. 

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.6.2 lk. 54 on kirjas, et Polli 
(Ainja) jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht peamiselt Viljandimaa ja 
Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Seoses ummikseisuga Kagu-Eesti 
jäätmekäitluskeskuse arendamisel oleks Polli jäätmekäitluskeskus võimalikuks 
lahenduseks ka Tartu ja Valga linnale. Seega ei ole kavandatava tegevuse eesmärk 
Kagu-Eesti prügila rajamine või muude Riigi jäätmekavas 2008-2013 toodud 
lahendus-variantide või meetmete välistamine. Jäätmeseadus määrab 
olmejäätmekäitluse korraldamise, sh käitluskohtade määramise, kohalike 
omavalitsuste vastutusalaks. Seega, kui tekib olukord, kus Tartu linnal on 
majanduslikult soodsam suunata jäätmed Polli prügilasse, seda ilmselt tehakse. 
 

Selgituseks KMH programmis viidatud alternatiivide võrdlemise metoodika valiku 
kohta. Keskkonnaministeeriumi kodulehelt allalaaditavates KMH metoodilistes 
juhend-materjalides „T. Põder. Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. 
Käsiraamat. Tallinn 2005“ on ptk. 2.10 kirjeldatud pikemalt järjestamismeetodit, 
intervalliskaalal põhinevat hindamist (kui enim kasutatavat meetodit) ja 
paaritivõrdlust, mis kõik eeldavad hindepunktide andmist hindamiskriteeriumite 
alusel. Samas on märgitud, et „Formaalsete võrdlusviiside kasutamisel tuleb kindlasti 
arvestada ka metoodikatest tulenevaid piiranguid ja maaramatust ning mitte teha 
järeldusi üksnes arvutustulemuste põhjal“ (lk. 84) ja „Loomulikult ei piirdu 
alternatiivide võrdlemisviisid ülaltoodud näidetega“ (lk. 85).  
 

Arvestades käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga jäätmekäitlustegevust 
on eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse alustamiseks on väljastatud 
ehitusluba), on alternatiivide võrdlemisel aluseks võetud metoodilises juhendis lk. 78 
toodu: „Keskkonnamõju hindamisel tuleb maarata alternatiivide paremusjärjestus. 
Nende kvalitatiivsete või kvantitatiivsete plusside ega miinuste pelgast loetelust 
paremusjärjestuse määramiseks ei piisa, välja arvatud lihtsad juhtumid, kus 
alternatiive ja mõjusid on suhteliselt vähe ja/või nad on silmatorkavalt erinevad.“ 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 7 käsitletakse eelistatud 
alternatiivi valikut, iseasi on see, et lähtudes kooskõlastatud KMH programmis 
määratletud alternatiividest (mille hulgas ülaltoodud põhjustel puuduvad asukoha 
alternatiivid) osutusid edasise hindamise käigus reaalseteks 2: arendaja eelistatud 
alternatiiv ja 0-alternatiiv, mistõttu tavapäraselt kasutatav hindepunktide andmine 
osutus mõttetuks.  
 
KMH aruandes lk. 6 toodud alternatiivide loetelus ja edasises kirjelduses on näidatud, 
miks alternatiivina ei käsitletud arendaja väljapakutud lahendust piiratud mahus: 
senises KMH protsessis pole ilmnenud vajadust jäätmekäitluskeskuse eelnevalt 
kirjeldatud tegevuse piiramiseks keskkonnakaalutlustel (lk. 12).  
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Lähtudes reaalsete alternatiivide võrdlemise vajadusest, tehti sisuline hindamine 
kaheetapilisena. 1. etapis analüüsiti alternatiivi reaalsust, sh vastavust 
seadusandluse nõuetele ning strateegilistele arengudokumentidele. Ptk. 7 lk. 68 on 
ära toodud, et pelgalt prügila rajamine kehtiva ehitusloa aluseks olevate 
projektdokumentatsioonis ettenähtud tegevuste ja mahtude raames (Alternatiiv 1) 
ei rahulda Polli Prügila OÜ osanikeringis olevaid kohalikke omavalitsusi (kuigi 
alternatiiv ei ole vastavuses seadusandlusega, ei ole see kooskõlas KMH aruande 
ptk. 1.3 viidatud jäätmekäitluse strateegiliste arengudokumentidega), lisaks ei 
saada prügila rajamisse toetust struktuurifondidest. Seega ei ole tegemist reaalse 
alternatiiviga. 
 

Eelistatud alternatiiv ja 0-alternatiiv on paraku silmatorkavalt erinevad ja otsust on 
võimalik teha lähtudes eelistatud alternatiivi rakendamisega keskkonnamõju olulisuse 
määrast. Hinnang mõju olulisusele on KMH aruandes antud ptk. 3 esitatud teemade 
kaupa. Kui üritada igal võimalikul juhul rakendada väiksema keskkonnamõjuga 
alternatiivi eelistamist, kuigi ka teiste alternatiivide korral ei ilmne olulist kesk-
konnamõju, oleks arendustegevuse võimalused piiratud jääkreostusobjektide 
likvideerimisega jms, kuna muudel juhtudel on 0-alternatiivi keskkonnamõju alati 
väiksem. 
 

Seega ei ole põhjendatud väide, et KMH aruanne ei vasta heakskiidetud programmile 
ning Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud 
nõuetele. Eeltoodud selgitused alternatiivide hindamise metoodikast lisatakse 
kooskõlastamiseks esitatavasse KMH aruandesse.  

 
3. Vastavus strateegilistele arengudokumentidele. Jäätmeseaduse järgi rajatakse 
jäätmekäitluskoht Planeerimisseaduse järgi, mis omakorda ütleb, et olulise ruumilise mõjuga 
objekti asukoht valitakse üldplaneeringu alusel. Kehtiv Karksi valla üldplaneering määrab 
asukoha ainult jäätmehoidla rajamiseks ja ei määratle seda olulise ruumilise mõjuga 
objektina. Arendaja soovib rajada aga jäätmekäitluskeskust, mis ei ole kajastatud 
üldplaneeringus. KMH eksperdi hinnang, et planeeritav tegevus vastab teistele strateegilistele 
planeerimisdokumentidele, on ekslik. Planeeritava tegevuse elluviimiseks on vaja koostada 
detailplaneering, millega muudetakse Karksi valla üldplaneeringut. Lisaks tuleb Karksi valla 
üldplaneeringu kohaselt koostada detailplaneering kõikidel rajatavatel keskkonda ohustada 
võivate tööstus- või teenindusehitiste aladel ja kõikidel üldplaneeringuga määratud 
tootmisaladel. Karksi vallas katastriüksus (tunnus 60001:007:0130) on registreeritud 1997. 
aastal jäätmehoidla maa sihtotstarbega, kuid planeeritav kasutus ei lähe kokku Karksi valla 
üldplaneeringuga kavandatuga, sest jäätmekäitluskeskus on tootmisettevõte ja järelikult 
maakasutuse sihtotstarve on sel juhul tootmismaa.  
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 49 on esitatud Kaart 8, millele on 
kantud Karksi valla üldplaneeringu kaardil ära toodud mõjutsoon raadiusega 300 m. 
Mis puutub detailplaneeringu koostamise vajadust, millega muudetakse 
üldplaneeringut, siis kooskõlastatud KMH programmi koosseisus on arendaja 
30.01.2010 esitatud kirjalik taotlus algatada protsessid, mis on vajalikud kinnistul 
60001:007:0080 prügila rajamiseks väljaantud ehitusloaga nr. 97-03 22.09.1997) 
ettenähtud tegevuste elluviimise jätkamiseks (vt. KMH aruande Lisa I lisa 3-1), milles 
on Teie tõstatatud küsimustele tähelepanu juhitud. Taotleti a) kinnistu 60001:007:0080 
detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamist, 
või kui ehitusluba on kehtiv b) ehitusloa muutmise vajadust ja keskkonnamõju 
hindamise algatamist. 
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16.02.2010 algatas Karksi Vallavalitsus keskkonnamõju hindamise (KMH aruande 
Lisa I lisa 3-2).  
 

KMH programmi kooskõlastamise käigus pidasid Keskkonnaamet ja Karksi 
Vallavalitsus kirjavahetust ehitusloa kehtivuse ja KMH algatamise õiguspärasuse üle. 
Tulemusena lisati täiendavad selgitused KMH programmi ja Keskkonnaameti Pärnu-
Viljandi regioon kiitis KMH programmi heaks 12.10.2009 kirjaga PV 6-7/27382-2.  
 

Mis puutub jäätmekäitluskeskuse käsitlemist tootmisettevõttena ja maakasutuse 
sihtotstarbeks tootmismaa määramist, siis planeerimisseaduse § 8 lg 3 järgi on 
üldplaneeringu üheks ülesandeks maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja 
ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning vajaduse korral hoonestuse 
kõrguspiirangu ja muude tingimuste määramine. § 8 lg 31 määratleb maakasutuse 
juhtotstarbe – see on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav 
otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise 
maakasutuse põhisuunad. § 9 lg 7 määratleb, et detailplaneering võib põhjendatud 
vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduste muutmise 
ettepanekut, kusjuures tuuakse välja, millistel juhtudel seda tehakse: 

1) vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik 
muutmine; 

2) üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine; 
3) muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu 

muutmine.  
 

Kindlasti ei ole muude jäätmekäitlustegevuste arendamine jäätmekäitlusega seotud 
juhtotstarbega alal määratletav juhtotstarbe ulatusliku muutmisena.*  
 

Nimetatud planeerimisseaduse sätted on jõustunud 1. juulist 2009, Karksi Vallavalitus 
esitas oma seisukohad Keskkonnaametile 15.09.2009. Seega on kõiki Teie viidatud 
asjaolusid menetlemisel arvestatud ja vastavushinnang strateegilistele arengu-
dokumentidele tugineb muuhulgas Karksi Vallavalituse ja Keskkonnaameti seisu-
kohtadele. Kooskõlastamiseks esitatavasse aruandesse lisatakse Lisasse II KMH 
programmi heakskiitmisele eelnenud kirjavahetus. 
 

* Kuna KMH avalikul arutelul tõstatas hr. Raivo Markov samuti tootmismaa 
sihtotstarbe küsimuse, siis paluti kommentaari arutelust osavõtjalt hr. Aivar Kesterilt, 
Väätsa prügila juhatajalt. Selgus, et ka Väätsa prügila on 100 % jäätmehoidla maa 
juhtotstarbega ja muid sihtotstarbeid ei ole detailplaneeringuga määratud. Samas on 
üles seatud pakendijäätmete sortimisliin, toimub ohtlike jäätmete kogumine, 
biolagunevate jäätmete kompostimine. Nenditi, et teadaolevalt tegutsevad ka teised 
prügilad samalaadselt. Juhul kui Teie mõttekäik paika peaks, tuleb eeldada kõikide 
prügilate arendajate võrdset kohtlemist, st peatada eeldatavalt õigusvastane tegevus 
kuni vastavusse viimiseni, st üldplaneeringu muutmiseni.  
 

4. Ohtlike jäätmete hoidla rajamine. Polli Prügila Osaühing on esitanud Karksi 
Vallavalitsusele 30. jaanuaril 2009. a taotluse jätkata kinnistul Polli valla prügimägi 
(kinnistusregistri nr 3398) prügila rajamiseks väljaantud ehitusloaga nr. 97–03 22.09.1997 
ettenähtud tegevust. 1997. aastal väljastatud ehitusluba on seotud AS Viljandi EKE Projekt 
koostatud ehitusprojektiga (Viljandi maakond, Polli valla prügila. Töökavand. Köide I: 
Seletuskiri, sidumisjoonised ja tehnoloogia. Töö nr. 96034, Viljandi 1996). Selle järgi on 
majandustsooni ehitiseks ka ohtlike jäätmete hoidla. Nimetatud asjaolu on ära märgitud KMH 
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aruande osas 1.2 Kavandatav tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus, kuid ohtlike jäätmete 
vastuvõtmist ning hoidmist või ladustamist pole KMH aruandes üldse käsitletud.  
 

Ohtlike jäätmete hoidla rajamise kohta prügila koosseisus on ehitusluba väljastatud. 
Kuna ehitusloa väljastamisele eelnes ehitusprojektiga seonduvate keskkonnamõjude 
nõuetekohane hinnang ja projektis on jäätmehoidlaga seonduvat käsitletud piisavalt, 
puudub vajadus käesoleva KMH eesmärgist lähtudes täiendava hinnangu andmiseks. 
Samas on alusetu väita, et ohtlike jäätmete vastuvõtmist ning hoidmist või ladustamist 
pole KMH aruandes üldse käsitletud. Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes 
on ohtlike jäätmete käitlemisele mõjudega arvestatud lk. 36, lk. 59-60. Arvestades, et 
tegemist on jäätmekäitluskeskuse tegevuse käigus olmejäätmetest eraldatud või Karksi 
elanikkonnalt kogutud ohtlike jäätmete vahelaoga ja ei toimu ohtlike jäätmete 
kohapeal töötlemist ega ladestamist, on kirjeldatud meetmed piisavad vältimaks 
ohtlike jäätmete käitlemisest tingitud olulise keskkonnamõju teket.  
 

KMH aruande kooskõlastamiseks esitavale versioonile lisatakse eeldatavad ohtlike 
jäätmete kogused peamiste liikide lõikes, ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemise 
vajadus enne kui saab hakata elanikkonnalt koguma ohtlike jäätmeid ja nõue, et 
ohtlike jäätmete vastuvõtmisel, vaheladustamisel ja transpordil järgitakse 
jäätmeseadust jt. asjakohaste õigusaktide nõudeid. 

 
5. Ehitusloa küsimused. 1997. aastal on prügila rajamiseks väljastatud ehitusluba. Seoses 
vahepeal toimunud muutustega jäätmekäitluses soovib arendaja prügila asemel rajada 
jäätmekäitluskeskuse, mille koosseisus on jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, ohtlike 
jäätmete hoidla ning segajäätmete prügila nõuetele vastav ladestusala. Aruandest järeldub, et 
ehitustegevust planeeritakse läbi mitme erineva ehitusloa. Ehitusloa aluseks on aga 
ehitusprojekteerimine. Kas projekteerimist tehakse samuti läbi mitme projekti? Kuidas 
selliselt tagatakse objekti korrektne ehitus? Kas see on kooskõlas ehitusseadusega? Aruandes 
ei ole selgelt toodud uue ehitusprojekti koostamise ja uue ehitusloa väljastamise vajalikkus. 
Keskkonnakorralduslikult olulisest teemast on lihtsalt üle libisetud.  
 

Ehitusloa kehtivust arutati KMH programmi avalikul arutelul ja hilisema koos-
kõlastamise käigus. Väljavõte 14.04.2009 toimunud KMH programmi avaliku arutelu 
protokollist (esitatud KMH aruandes: Lisa I lisa 6): 
 

„Arvo Maling: Tänaseks on hetkel kehtiv projekt läbinud mitmeid komisjone ja on 
koostatud mitu eksperthinnangut. Kui ehitaja (arendaja) taotleb vallalt mingeid 
muudatusi selles projektis, siis vald neid ka menetleb. Kui selliseid taotlusi ei esitata, 
siis kehtib vana projekt, millele on väljastatud kehtiv ehitusluba … Kindlasti on 
kehtivas projektis küsitavusi, mida peaks muutma ja parandama. Vallale tuleb esitada 
muudatusprojekt vastavalt sellele osale, mida muudetakse.“ 
 

Vt. ka vastus 3. küsimusele. Senini on Karksi vald olnud seisukohal, et ehitusluba 
kehtib. 15.09.2009 esitas Karksi vald Keskkonnaametile kirja nr. 9-4.8/510, milles tõi 
välja seisukohad olemasoleva ehitusloa osas. 
 

Arusaamatu on väide, et keskkonnakorralduslikult olulisest teemast on KMH 
aruandest lihtsalt üle libisetud. Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes on 
ptk. 1.4 toodud välja 2 leheküljel õigusaktidele vastavuse analüüs, lisaks on ptk. 3 ja 4 
hinnatud ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti sobivust-muudatuste tegemise 
vajadust. Lk. 65 on ära toodud, millisel juhul on  jäätmete sortimis-purustusliini 
paigaldamiseks vajalik ehitusluba. Lk. 69 on esitatud kokkuvõte vajalike toimingute 



 

 93

osas, sh et muutunud seadusandlusest lähtudes tuleb koostada eraldi ehitusprojektid 
põhjavee seirepuurkaevude rajamiseks. 

 

Ehitusloa kehtivuse/sobivuse üle otsustamine on Karksi Vallavalitsuse pädevuses. Uue 
või täiendava ehitusloa vajaduse üle otsustatakse KMH aruande koostamise ja 
keskkonnatingimuste väljastamise järgselt. 

 
6. Nõrgvee arvutus. Nõrgvee arvutustega on asi täitsa sassis. Aruandes on toodud, et 
ladestusalalt (2,75 ha) eralduv vee hulk on jäätmekäitluskeskuse tegutsemise algusfaasis kuni 
14454 m3/a, hiljem väheneb kuni 4818 m3/a. Kompostimisplatsilt (pindala 0,55 ha) 
suunatakse ära nõrgvett 3563 m3/a. Arvestades aurumist võib eeldada, et puhastamisele 
suunatava vee teke on suurusjärgus 6 000 m3/a.  
Kuna kompostimisplatsilt eralduv vee hulk aja jooksul ei peaks muutuma, siis ladestusalalt 
eraldub hiljem ainult ca 2440 m3/a. Võttes vaaldavas kohas aasta keskmiseks sademete 
hulgaks 700 mm, moodustab sel juhul auramisele minev vee hulk ladestusalalt algusfaasis 
75% sademeveest, pärast seda aga ainult 25%. Auramisele minev vee hulk aga on vastupidine 
– alguses 25% ja hiljem 75% sademeveest. Millega seletada niisuguseid erinevusi, arvestades, 
et ka veepinnalt ei saa auramine olla Eestis suurem kui 75–80% aasta sademete hulgast. 
Seevastu kompostimisplatsilt ära juhitav vesi moodustab sademetest keskmisel aastal ca 93%! 
See näitaja on suurem kui veepinnalt auramine ehk suurem kui potentsiaalne 
evapotranspiratsioon. 
 

Tänan tähelepanu juhtimast võimalikele puudustele prügilavee koguse arvestamise 
osas. Arvestades ka Keskkonnaameti 15.10.2010 avalikul arutelul välja öeldud 
seisukohta, et tuleb vältida puhta sademevee juhtimist nõrgvee kogumissüsteemi (sh 
tekib see kasutamata ladestusalalt), vaadatakse avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes toodud prügilavee kogused üle. 

 
7. Nõrgvee puhastamine. Aruandes on kajastatud nõrgvee (reovee) puhastamine prügi 
ladestusala kasutamise algperioodil – kuni 2,5 aasta möödumiseni kasutuselevõtu algusest. 
Edasisel reovee puhastamisel on soovitatud täiendavalt pöördosmoosi tehnoloogia 
rakendamist, kuid sisuline analüüs niisuguse tehnoloogia otstarbekusest puudub.  
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 59-60 on välja toodud võimalikud 
probleemid, mis võivad ladestusala vananedes (eeldatavalt 3.-6. tegutsemisaastal) 
tekkida. Hinnangu andmisel on tuginetud uurimistööle „Tallinna Tehnikaülikool, 
Keskkonnatehnika Instituut. Projekt nr. 100, uurimistöö „Prügilavee uuringud ja 
puhastustehnoloogiate analüüs: Eesti oludesse sobiva puhastustehnoloogia 
väljatöötamine“. Lõpparuanne, Tallinn 2010“, millele on ka aruandes viidatud. 
Aruande kokkuvõttes viidatakse pöördosmoospuhastile kui tõenäoliselt 
optimaalseimale lahendusele. Samast ka järeldus, et optimaalse lahenduse leidmiseks 
vajalik mitmekülgne sügav analüüs, mis võtab arvesse mitte ainult keskkonnamõjusid, 
vaid ka sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte. 
 

Arvestades, et süvaanalüüsi on mõtet hakata tegema, kui on kogutud 3-4 esimese 
tegutsemisaasta seiretulemused, ei saagi käesolevas KMH aruandes anda vastust 
pöördosmoosi tehnoloogia otstarbekusest Polli jäätmekäitluskeskuse reovee, sh 
ladestusalalt tekkiva nõrgvee puhastamiseks.  
 

Üldine pöördosmoospuhasti otstarbekuse analüüs, samuti alternatiivsete 
puhastustehnoloogiate oma, on esitatud viidatud uuringus. Koos lisadega on selle maht 
211 lehekülge.  
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8. Liikluskoormuse hinnang. Aruandes puudub hinnang jäätmekäitluskeskuse kasutamisega 
seotud liikluskoormuse kasvule. Juhul kui mõju on tagasihoidlik, siis tuleb see välja tuua ehk 
arvutustega tõestada. Praegu aga seda pole tehtud. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.1.3 lk. 44 on antud ülevaade 
praegusest liikluskoormusest piirkonna teedel, sh liiklusvoo koosseis Valga-Uulu mnt. 
lõigul km 47,5-54,3. Juurdepääsutee praeguseks liikluskoormuseks on hinnatud 10 
sõidukit ööpäevas. Seoses jäätmekäitluskeskusega toimuks kuni 32-34 liiklusepisoodi.  
 

Lk. 50 on toodud hinnang, millisest liikluskoormusest alates muutuks liiklussaaste 
piir-norme ületavaks. Eeldavalt ei pea arvutuslikult tõestama, et 20 000 on oluliselt 
suurem kui 34 või et teede niisutamine-asfalteerimine vähendab tolmuhäiringut. 
 

Mõju olulisuse hindamisel on aluseks olnud ka Teede- ja sideministri 28.09.1999 
määrus „Teede projekteerimise normid ja nõuded“ (RTL 2000, 23, 303; 2004, 65, 
1088). Selle kohaselt on praegune tee V klassi tee. Tee klass muutuks, kui 
aastakeskmine liikluskoormus suureneks üle 200 sõiduki ööpäevas (ehk üle 300 
sõiduauto ööpäevas). V klassi tee projektkiirus on 40-60 km/h, tolmuvaba katet ei ole 
ette nähtud.  
 

Ka selles võrdluses on eeldatav liikluskoormus mitmekordselt väiksem. KMH 
aruandele lisatakse eeltoodud viide teede projekteerimise normidele ptk. 3.2 Mõju 
prognoosimeetodid: teede klassi skaalat kasutatakse teest tingitud häiringu olulisuse 
astme määramisel.   

 

9. Aruandest ei selgu, kuidas tagatakse kavandatud jäätmekäitluskeskuse jaoks arvutuste 
aluseks võetud jäätmete hulk ja milline on kogumisala optimaalne suurus. Võib juhtuda, et 
sinna suunatakse jäätmekeskuse majanduslikult tasuvaks toimimiseks väiksemal hulgal 
jäätmeid ja kuidas sel juhul on tagatud jäätmekeskuse keskkonnanõudeid arvestav tegevus.  
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.6.2 on lühidalt analüüsitud 
konkurentsitingimusi jäätmekäitlustes ja on jõutud järeldusele, et lisaks Viljandi linna 
jt. Viljandimaa lähipiirkonna omavalitsustele hõlmab jäätmekäitluskeskuse 
teeninduspiirkond 33 % - 50 % ja enam Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa 
jäätmevaldajatest.’ 
 

KMH aruande koosseisu lisatakse keskkonnaministri 22.06.2010 määrusega nr. 22 
(RT I 2010, 40, 238) nõutud analüüs, mille arendaja kavatses esitada määruse 
objektiks oleva taotluse koosseisus eraldi dokumendina.  

 

10. Mõjude hindamise osa kohta on järgmised üldised märkused: 
- mitmel juhul on mõju olulisust hinnatud ainult mõju avaldatava tegevuse iseloomu 

kaudu, arvestamata kui palju võib heide kedagi / midagi reaalselt mõjutada; 
- oluline on arvestada eri tegevuste summaarset mõju, mitte ainult üksikmõju; 
- eristada tuleks kvantitatiivselt hinnatavad mõjud (aluseks näiteks kehtestatud 

piirnormid) ja subjektiivsed mõjud nagu mõju heaolule, visuaalne mõju jms). 
- Iga käsitletud mõju olulisuse hindamiseks peab olema kirjeldatud konkreetne skaala, 

st. mille järgi määratakse hindepunktid.  
 

Vastus sellele kommentaarile antakse järgmises kommentaari juures, sest need on 
omavahel seotud.  
 

11. Mõju hindamisel inimese heaolule ja tervisele on otstarbekas eristada jäätmekeskuse 
töökeskkonna mõjud (ohtlike jäätmetega kokkupuude, õnnetusjuhtumid, sh plahvatusoht, 
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erakorraliste sündmuste võimalikkus ja tagajärjed, tulekahju jms) ja jäätmekeskusest 
väljapoole levida võivad mõjud. 
 

Kommentaaride 10 ja 11 sõnastus tundub väga tuttavlik. 06.01.2010 tegin omapoolsed 
ettepanekud AS Ragn-Sells Klaasi tn. 3 segaolmejäätmete ümberlaadimisjaama KMH 
aruande korrigeerimiseks / täiendamiseks (OÜ GeoBaltica, koostajad juhtivekspert 
Raivo Markov, ekspert Sixten Kerge, keskkonnainsener Enn Tumm), mille 14. ja 15. 
punktis olid täpselt samad märkused. Arusaamatuks jääb nende kontekstis välja 
rebituna kasutamine Polli jäätmekäitluskeskuse aruande puhul, sestap järgmised 
selgitused, miks need küsimused esitasin: 

• Klaasi 3 jäätmejääma KMH aruandes analüüsiti alternatiivseid asukohti ja 
mille võrdlemiseks kasutati intervalliskaalal põhinevat hindamist, mille 
hindamisskaalad olid kirjeldamata ja hindepunktide andmise objektiivsus eri 
alternatiividele kaheldav, kasutati üksteisest sõltuvaid ehk kattuvaid 
kriteeriume. 

• Mõju inimese tervisele hinnati ptk. 4.1 peamiselt töökeskkonnas avalduva 
mõju kaudu, mis tegelikult ei ulatu töötsoonist väljapoole. Hindepunktid anti 
ümber-laadimisprotsessi avatuse kaudu: avatud protsess -2, PVC-telgi 
kasutamisel -1, ümberlaadimist ei toimu 0. 

• Müra ja õhukvaliteedi halvenemisega seonduvat mõju, kaasa arvatud mõju 
inimeste heaolule ja tervisele kirjeldati ptk. 4.7, hindepunktide andmisel 
kasutati tegelikult järjestamismeetodit (õhusaastetaseme võrdlusel 
normtasemetega oleks intervallskaala hindepunktid olnud kõikidel 
alternatiivide ühesugused, kuna mõju oleks väheoluline), sotsiaalsete mõjudena 
ptk. 4.2 pigem heaoluga seotud NIMBY sündroomi, ehk, kasutades Teie p. 6 
sõnastust – asjad olid päris sassis. 

• KMH aruanne käsitles ainult olmejäätmete ümberlaadimist, kuid tegutsevas 
Klaasi 3 jäätmejaamas  praegu toimuvad / lubatud tegevusi ei kajastatud: 
kokku käideldakse kuni 11 750 t/a pakendijäätmeid ning eelnevalt sorteeritud 
olmejäätmeid ja ehitus-lammutusjäätmeid. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsis on 
.. ette nähtud kuni 7 000 t/a ohtlike jäätmete käitlemine – sellest ka ptk. 4.1 
töö-keskkonna riskide ulatuslik käsitlemine mõjuna tervisele ja minu ettepanek 
eristada väljapool töökeskkonda avalduvad mõjud tervisele ja töökeskkonna 
riskid. 

 

Nüüd siis vastused Polli jäätmekäitluskeskuse avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes käsitletu kohta: 

• Ptk. 3.1. „Mõjutegurid ja ulatus“ on lk. 37 välja toodud: „Avaldatava mõju 
olulisus ei sõltu mitte ainult mõjutegurite intensiivsusest vaid ka vastavale 
mõjule tundlike objektide olemasolust ja arvukusest mõjupiirkonnas. Näiteks 
ei ole Polli prügimägi kinnistu piirkonnas looduskaitsealuseid üksikobjekte ega 
esine esinduslikke kaitsealuste taimeliikide kasvukohti, ala jääb väljapoole 
rohevõrgustikuks määratud alasid. Samuti ei ole lähipiirkonnas elumaju, samas 
mööduvad võimalikud juurdepääsuteed kinnistule üksikutest elamutest.“ 

• Eri tegevuste summaarset mõju on ptk. 3 kirjeldatud hinnangute andmisel ja 
ptk. 4 vajalike leevendusmeetmete väljatoomisel arvestatud, mis on ka ptk. 3.5 
ära märgitud: Erinevate jäätmekäitlustegevuste koosmõjuga on eeltoodud 
hinnangutes ja ka ptk. 4 leevendavate meetmete analüüsil arvestatud. 
Teadaolevalt ei ole jäätmekäitluskeskuse piirkonnas arendustegevusi, millega 
võiks tekkida kumulatiivne mõju.“ 
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• Ptk. 3.2 on esitatud kvantitatiivselt hinnatavate mõjude prognoosimeetodid ja 
edasises aruandes ülesehituses on kvantitatiivsete parameetrite alusel antud 
hinnangud subjektiivse iseloomuga hinnangutest eristatud. 

• Hindamisskaalat kasutatakse, kui alternatiivide võrdlemiseks kasutatakse 
metoodikat, mis eeldab hindepunktide andmist. KMH läbiviimisel kasutatud 
metoodika seda ei eelda. Metoodilised selgitused on esitatud 2. kommentaarile 
antud vastuses. 

 

12. Ei ole õige, et Vanausse oja ja Turva järv ei kuulu reostustundlike suublate nimekirja. 
Veeseaduse § 24. lg 7 kohaselt on kõik Eesti veekogud reostustundlikud heitveesuublad.  
 

KMH aruandesse ptk. 3.3.3 lisatakse viide kõikide veekogude reostustundlikkusele 
(veeseaduse muudatusega, mis jõustus 17. 07.2010 on õige viide 36 lg 2), lisatakse ka 
täiendavad selgitused pinnaveekaitse keskkonnaeesmärkidest. Ptk. 2.3.3. toodud 
veekogude kirjelduse juures säilitatakse viited reostustundlike heitveesuublate 
nimekirjale järgmiselt „Oli / Ei olnud enne 01.01.2009 reostustundlike veekogude 
nimekirjas.“ 

 

13. Seire peatükis on märgitud, et vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse 
riiklikku ilmajaamade võrgustikku. Kuid puudub konkreetne selgitus, millise ilmajaama 
andmed asukoha erinevustest tulenevalt sobivad kasutada vaadeldavas kohas.  
 

Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 
sulgemise nõuded 6 peatükk sätestab seirenõuded prügilatele. § 41 lg 1 sätestab: 
„Vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse kas riiklikku 
ilmajaamade võrgustikku või tehakse kohapealseid vaatlusi“.  
 

Eestis haldab ilmajaamade võrgustikku keskkonnaministeeriumi haldusalas töötav 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI). Lähimateks EMHI jaamadeks 
on Massumõisa sademete mõõtejaam (N 58°16´47“, E 25°42´29“, Holstre küla, Paistu 
vald, Viljandimaa, vaatlusväljaku kõrgus merepinnast: 110 m, vaatluste algus 1906. a.; 
mõõdetakse õhutemperatuuri, sh ööpäeva minimaalset ja maksimaalset väärtust, 
atmosfäärinähtusi, sademeid, lumikatet) ja Tõrva hüdromeetriajaam (N 58°00´14“, 
E 25°55´22“, Helme vald, Valga maakond; vaatlusväljaku kõrgus merepinnast 48 m; 
meteoroloogilistest vaatlustest tehakse atmosfäärinähtuste vaatlust mõõdetakse 
sademeid ja lumikatet, vaatluste algus 1919. a.). 
 

Tõrva jaam asub jäätmekäitluse keskuse alast ~19 km, Massumõisa ~23 km kaugusel. 
Mõõdetavate parameetrite ja vaatlusväljaku kõrguse poolest on sobivam Massumõisa 
jaam (jäätmejaama asukohas on kõrgus merepinnast 100…105 m). Samas võib 
võrdlevalt tellida ka sademete andmed Tõrvas. 
 

KMH aruande seirepeatükki lisatakse viide lähimate jaamade asukoha ja mõõdetavate 
parameetrite kohta. 

 

Kokkuvõte. 
Polli jäätmekäitluskeskuse KMH aruanne ei vasta Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Aruandes puudub 
alternatiivvariantide võrdlus ja kumulatiivse keskkonnamõju hinnang, mille tõttu ei ole 
võimalik saada terviklikku hinnangut, mistõttu otsustajal pole võimalik teha pädevat otsust. 
Keskkonnamõjude peatükis (3. peatükk), mis on aruande põhiline osa, on toodud pikad 
ülevaated võimalikest mõjudest, kuid väheseks on jäänud Polli jäätmekäitluskeskuse 
keskkonnamõjude konkreetne käsitlus. Valdavalt on tegemist õpikulaadse materjaliga, mis 
tekitab illusiooni nagu oleks mõjude teemat pikalt analüüsitud, kuid tegelik olukord on 
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vastupidine. Arvestades kavandatud tegevuse mittevastavust 1990-ndatel aastatel koostatud 
Polli prügila projekti ja selle alusel väljastatud ehitusloaga, on põhjendatud KMH aruande 
täiendamine ja täiendava avalikustamise korraldamine.   

 

Siinkohal on toodud selgitused väidetele, mille kohta p. 1-13 pole selgitust antud.  
 

Kumulatiivne keskkonnamõju tekib erinevatest arendustegevustest. Avalikule 
väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.5 on toodud „Teadaolevalt ei ole 
jäätmekäitluskeskuse piirkonnas arendustegevusi, millega võiks tekkida kumulatiivne 
mõju“. 
 

Ptk. 3 struktureerimisel on lähtutud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 20 lg 4-6 antud jaotusest. Aruande koostamisel on kõigepealt välja 
toodud mõjutegurid, sh leitud võimalusel kvantitatiivsed väärtused, seejärel 
prognoosimeetodid ning lõpuks mõju hinnang. Mõju hindamisel (ptk. 3.3-3.6) ei ole 
korratud eelnevalt ptk. 3.1. ja 3.2 toodut. 
 

Järgnevalt väitest, e mõjude analüüs on illusoorne ja õpikulaadne. Ülaltoodud lõigust 
lähtuvalt on ptk. 3.1 ja 3.2 olulised mõjude hindamiseks, üldisemate selgituste osakaal 
on vähem kui 1/3 materjalist: 
 

3.1 Mõjutegurid ja mõjuala: sissejuhatus 1,75 lk. 
3.1.1. Nõrgvee jm prügilavee teke ja ärajuhtimine: 3,5 lk, kusjuures 1,5 lk. tabeleid, 
mis on vajalikud Polli jäätmekäitluskeskuses tekkida võiva nõrg- jm prügilavee 
kokkuvõtvaks iseloomustamiseks ja ka ülejäänud teave on võimalike probleemide 
selgitamisel hädavajalik . Aluseks olevas töös on õppematerjali 55 leheküljel.  
3.1.2. Prügilagaasi teke, 3 lk., sellest 1 lk. selgitav üldosa, 1 lk. kasutatud mudeli ja 
sisendparameetrite kirjeldus ja 1 lk. Polli ladestusala modelleerimistulemused jm Polli 
põhine info. 
3.1.3. Transpordist tingitud häiringud: ~0,5 lk, millest valdava osa moodustab Polli 
jäätmekäitluskeskusega seotud liikluskoormuse väljatoomine ehitamise ja tegutsemise 
ajal. 
3.2 Keskkonnamõju prognoosimeetodid. 1,3 lk., sh mõju olulisuse skaala. 
Mõju hindamise peatükkides on ära toodud ka asjakohased õigusaktide nõuded, mis 
on vajalik võtta aluseks mõju hindamisel-leevendavate meetmete rakendamisel. 
 
Samalaadselt Teie väitele keskkonnamõju hindamise illusiooni tekitamisele, väidan et 
Teie püüate tekitada illusiooni aruande olulisest mittevastavusest ja soovite protsessi 
põhjendamatult venitada, sest: 

- Teie kommentaarid 3 ja 5 on pigem formaaljuriidilised ja ei oma 
keskkonnamõju osas tähtsust, lisaks ei leidnud väited kinnitust; 

- Punktides 1, 7, 8, 10, 11 toodud väited on asjakohatud või ei leidnud kinnitust; 
- Punktis 2 toodud kriitika võib taandada KMH metoodiliste võimaluste piiratud 

käsitlusele, KMH aruande mittevastavuse väide ei leia kinnitust. 
- 2, 4, 6, 9, 12 ja 13 alusel lisatakse aruandele täiendavaid selgitusi, kuid selgelt 

ei ole tegemist täiendustega, mis muudavad tehtud järeldusi keskkonnamõju 
osas. 

 

Ka hr. Raivo Markov tõstatas 15.10.2010 avaliku arutelu lõpus küsimuse uue avaliku 
arutelu korraldamisest, kuid see ei leidnud osalejate seas vastukaja (välja arvatud minu 
kommentaar). Avalikul arutelul ilmnes selgelt, et laiem avalikkuse huvi kavandatava 
tegevuse suhtes puudub. 
 

Kokkuvõtvalt: täiendava avaliku arutelu korraldamine ei ole põhjendatud. 
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3. Jaan Lukas (Tauli kinnistu): vastus saadetud e-kirjaga 05.11.2010 
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Vastused hr. Jaan Lukas 15.10.2010 e-kirja küsimustele ja 

ettepanekutele 

1. Kogu aruannet läbib arusaam, et aluseks on võetud ehitusluba nr.63 22.09.1997.a. Kehtiva 
ehitusseaduse § 25 lg 2 ütleb aga, et "ehitusluba kaotab kehtivuse kui ehitamist ei ole 
alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast alates" . Järeldus, et kehtivat 
ehitusluba ei ole. 
 

Ehitusloa kehtivust arutati KMH programmi avalikul arutelul ja hilisema koos-
kõlastamise käigus. 15.09.2009 esitas Karksi vald Keskkonnaametile kirja nr. 9-
4.8/510, milles tõi välja seisukohad olemasoleva ehitusloa osas. Uue või täiendava 
ehitusloa vajaduse üle otsustatakse KMH aruande koostamise ja keskkonnatingimuste 
väljastamise järgselt. Väljavõte 14.04.2009 toimunud KMH programmi avaliku 
arutelu protokollist (esitatud KMH aruandes: Lisa I lisa 6): 
 

„Arvo Maling: Tänaseks on hetkel kehtiv projekt läbinud mitmeid komisjone ja on 
koostatud mitu eksperthinnangut. Kui ehitaja (arendaja) taotleb vallalt mingeid 
muudatusi selles projektis, siis vald neid ka menetleb. Kui selliseid taotlusi ei esitata, 
siis kehtib vana projekt, millele on väljastatud kehtiv ehitusluba … Kindlasti on 
kehtivas projektis küsitavusi, mida peaks muutma ja parandama. Vallale tuleb esitada 
muudatusprojekt vastavalt sellele osale, mida muudetakse.“ 
 

15.10.2010 avalikul arutelul tõi arendaja esindaja hr. Toomas Tauts tõi välja, et 
ehitusloa alusel on tollases vääringus tehti töid ligikaudu miljoni krooni eest, sh rajati 
alajaam ja tehti prügila põhja rajamiseks ettevalmistavad tööd. See tähendab, et, 
tegevust on alustatud ja ehitusluba   
 

Täpsustus tehtud tööde kohta lisatakse KMH aruande ptk. 1.1 ja 1.4, kus senini on 
pelgalt viidatud ehitustööde alustamisele.  
 

Ehitusloa kehtivuse/sobivuse üle otsustamine on Karksi Vallavalitsuse pädevuses. 
Senini on Karksi vald olnud seisukohal, et ehitusluba kehtib. 

 

2. Samas ütleb ehitusseaduse(81): Ehitusloa omanik peab taotlema uue ehitusloa, kui ehitusloa 
taotlemise aluseks olnud ehitusprojekti muudetakse selliselt, et muutuvad ehitise olulised 
tingimused, nagu näiteks tuleohutus, energiatõhusus, ehitise kasutusotstarve, mõjuvad 
koormused (kandevõime) või ehitusloa taotluses näidatud muud olulised tehnilised näitajad. 
Aruandes on selgelt väljendatud, et eelmine projekt oli koostatud prügila rajamiseks, kuid 
tegelikult rajatakse jäätmekäitluskeskus. Järeldus muudetakse kasutusotstarvet. 
 

Arendaja väljapakutud jäätmete purustus-sortimisliini ega kompostimise tehnoloogia 
ei eelda ehituse rajamist. Seega ei saa ka muutuda ehitise kasutusotstarve.  
 

Täiendavate ehitiste rajamise vajadust on analüüsitud lähtudes võimaliku häiringute 
leevendamisest – üheks võimaluseks on jäätmekäitluskeskuse tehnoloogiliste 
seadmete paigutamine hoonesse. Vt. vastus punktile 3. 

 

3. Aruandest ei selgu, kuidas on kaitstud lenduvate jäätmete kandumine jäätmekäitluskeskust 
ümbritsevatele kinnistutele. 
 

Avalikule väljapanekule esitatud KMH aruande ptk. 4.3 lk. 62-65 on analüüsitud 
meetmeid jäätmekäitluskeskusest tingitud häiringute vähendamiseks. Üheks 
võimalikuks häiringuks on ka jäätmete laialikandumine. Lk. 64-65 on laialikande 
vältimise võimalused kirjeldatud ja näidatud ka eelistatud lahendus:  
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„Jäätmete kergete materjalide suuremate tükkide kui peenfraktsiooni laialikande 
vähendamiseks tuleb tehnoloogilised seadmed ja toodang, sh vahefraktsioonid 
väliskeskkonnast võimalikult isoleerida. Lisastiimuliks on toodetud jäätmekütuse 
võimalikult optimaalne niiskusesisaldus lähtuvalt kliendi nõuetest. 
 

Seadmete ja jäätmete isoleerimiseks on 2 võimalust: 
1) Kogu purustus-sortimistehnoloogia koos vastuvõtu ja väljastuspunkritega viia 

kinnisesse ruumi. Samas või eraldiseisvate varikatuste all hoitakse konteinereid 
toodanguga. 

2) Igale seadmele näha ette tehnoloogia osana kaitsekorpused. Kõik konveierid 
on pealt ja külgedelt kaetud. Toodang kogutakse sademete-kindlatesse 
suletavatesse konteineritesse. Jäätmete vastuvõtupunker on vähemalt kolmest 
küljest tuulte eest kaitstud. 

 

Arvestades variandi 1 suhtelist ruumi- ja ressursimahukust, võiks eelistada varianti 2. 
Ka variant 1 rakendamine ei ole välistatud, kuid selleks on vaja taotleda täiendav 
ehitusluba vastava hoone rajamiseks.“ 

 

4. Minule teadaolevalt tuleb uute prügilate rajamisel näha ette prügilagaaside kogumine ja 
põletamine. Keskkonnamõjude hindamise aruandes seda seadusandlikku akti aga eiratakse. 
 

Avalikule väljapanekule esitatud KMH aruandes ei eirata prügilagaasi kogumise 
nõuet.  
Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 
sulgemise nõuded § 29 lg 1 ja 3 prügilagaasi kogumise ja põletamise kohustuse, kui 
ladestatakse biolagunevaid jäätmeid. KMH aruande ptk. 3.1.2 on modelleeritud 
võimalik prügilagaasi teke ladestatavatest jäätmetest, kui eelnevalt on biolagunevad 
jäätmed välja sorditud. Ptk. 6 on esitatud hinnang, mis viitab, et kuna prügilasse ei 
ladesta biolagunevaid jäätmeid ja ladestatavast sortimisjäägist eralduda võiv 
prügilagaasi kogus on suhteliselt väike, ei ole gaasikogumissüsteem rajamine 
põhjendatud. 

 

5. Kuidas tagatakse ümbritsetavate kinnistute kinnisvara väärtuse vähenemine. Tauli  kinnistu 
omanikuna oli meil plaanis talu taastada, kuid rajatava jäätmekäitluskeskuse rajamise tõttu on 
talu taastamine mõttetu. 
 

Elamute puhul avaldub prügila oluline negatiivne mõju varale, kui kasutuses olev 
hoone jääb prügilast 0 kuni 300 m kaugusele – sel juhul, kui muude keskkonnamõjude 
osas on prügila rajamine põhjendatud, tuleks elanikele teha ettepanek elukohta 
vahetada, kinnistu võõrandada ja kompenseerida ümberasumisega seotud kulud.  
 

Teie soovite eeldatavalt talu taastada. Avalikule väljapanekule esitatud KMH aruandes 
on selle asjaoluga arvestatud, kuna juba KMH programmi avalikul arutelul teavitati 
sellisest võimalusest. Peamine järeldus on toodud aruande lk. 54: „Sotsiaal-
majanduslike mõjude hulka kuulub ka Tauli kinnistul asunud talukoha 
taastamisvõimalus (õieti eksperdi soovitus seda mitte teha). Kuigi planeeringulisi 
takistusi taastamiseks ei ole – asukoht jääb väljapoole üldplaneeringu kaardile kantud 
300 m mõjutsooni (määratud kinnistu keskelt – vt. Kaart 8), jääb hoone võimalikele 
mõjuallikatele lähemale kui 300 meetrit. Elamuna kasutuselevõtmisel tuleb arvestada 
võimaliku lõhnahäiringuga.“ 

 

Selleks, et konkreetse kinnisvara kohta oleks põhjendatud arvuliste väärtuste 
väljatoomine ehk selgitada võimalikku varalist kahju ja selle kompenseerimise 
vajadust, peaks olema täidetud järgmised eeldused:  
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a) Omanik on hinnanud oma kinnisvara väärtust enne kui on algatatud 
jäätmekäitlusobjekti rajamisega seotud tegevused; 

b) Omanik kavatseb kinnisvara müüa ja on olemas ka ostja – prügila mõju hindamisel 
kinnisvara väärtusele sarnastes projektides on  kinnisvara spetsialistid järeldanud, 
et sõltuvalt objekti asukohast on mõju hinnale üldiselt oluliselt väiksem kui 
kinnisvaraturu loomulikud hinnakõikumised. 

 

Kuna Karksi valla 2004. a. üldplaneeringuga on Ainja külas asuv katastriüksus 
60001:007:0130 määratletud jäätmehoidlate maana, millele on määratud 
üldplaneeringu kaardil olulise ruumilise mõjuga objekti 300 m raadiusega mõjutsoon 
ja 2008. a. arengukavas tuuakse välja Polli prügila tegevuse käivitamise vajadus, on 
kinnisvara hinda mõjutada võivad tegevused juba aset leidnud.  

 

Planeerimisseaduse § 30 käsitleb kinnisasja võõrandamist kohaliku omavalitsuse 
poolt, sh juhtudel kui üldplaneeringuga piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist 
või muudetakse senine kasutamine võimatuks. Ka siinkohal on oluline märksõna 
senine kasutus. Seega, talu mittetaastamise kompenseerimise osas tuleks läbi rääkida 
arendajaga, kuid Teil tuleb tõenäoliselt arendajale esitada Teie kavatsus reaalsust 
tõendavad dokumendid (nt. projekteerimistingimuste või ehitusloa taotlus, jms). 
Võimalik, et Teil õnnestub arendajaga saavutada kokkulepe kinnistu väljaostmiseks 
(juhul, kui Teil on soov kinnistu võõrandada). 
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4. Raivo Markov: vastus saadetud postiga 05.11.2010 
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Vastused hr. Raivo Markov 14.10.2010 e-kirja küsimustele ja ettepanekutele 
 
1. KMH aruandes lk 4 on väidetud järgmist: KMH aruande kokkuvõte koos järeldustega on ka 
üheks lisaks toetuse taotusele meetme «Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-
Eestisse» raames (Keskkonnaministri 21.06.2010 määrus nr 22 § 11 lg 5 p.5). Eeltoodud 
väide ei vasta tegelikkusele, kuna eelnimetatud määruse § 4 lg 1 väidab järgmist: Meetme 
raames toetatav tegevus on ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse. 
Kavandatava tegevuse asukoht, Polli valla prügimägi kinnistu, Ainja küla, Karksi vald, 
Viljandimaa, katastrinumber 60001:007:0130 geograafiline asukoht ei paikne Kagu- Eestis. 
 

Lisaks sätestab eelnimetatud määruse § 2 lg 2 p 4 jäätmekeskuse mõiste: Jäätmekäitluskeskus 
on jäätmekäitluskoht, kus vastavalt piirkonna eripärale ja vajadusele toimub taas- ja 
korduskasutatavate jäätmete ning ohtlike jäätmete kogumine paigaldatud konteineritesse, 
eelnevalt sorditud või sortimata jäätmete töötlemine (sortimine, kompostimine, pressimine, 
pakendamine), korduskasutuskõlblike jäätmete (mööbli, kodumasinate, majatarvete, 
riietusesemete jms) kogumine ja jaotamine; KMH-s on kavandatava tegevusena kirjeldatud 
ainult segaolmejäätmete käitlemist, mitte taas- ja korduskasutatavate jäätmete ning ohtlike 
jäätmete kogumine paigaldatud konteineritesse, eelnevalt sorditud või sortimata jäätmete 
töötlemine (sortimine, kompostimine, pressimine, pakendamine), korduskasutuskõlblike 
jäätmete (mööbli, kodumasinate, majatarvete, riietusesemete jms) kogumine ja jaotamine. 
Seega ei kvalifitseeru kavandatav jäätmekeskus Keskkonnaministri 21.06.2010 määrus nr 22 
kohaselt jäätmekeskuse mõiste alla. Seega pole võimalik KMH aruandes toodud meedet antud 
projekti realiseerimisel kasutada ja seega ei saa käesolev KMH aruanne olla toetuse taotluse 
üks lisa. Palun ebakorrektne väide KMH aruandest eemaldada. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 6 on toodud, et viide Ainja (Polli) 
jäätmekäitluskeskusele kui Kagu-Eesti probleemi võimalikule lahendusele on ka Riigi 
jäätmekavas 2008-2013. Lahenduse pakkumiseks ei pea tingimata asuma Kagu-Eestis 
nagu ei asu nimetatud piirkonnas Torma ega Väätsa prügila, veel vähem kavandatav Iru 
jäätmepõletusjaam. 
 

Arusaamatu on väide, et põhjendamatu on viitamine keskkonnaministri 21. juuni 2010.a. 
määrusele nr 22. Isegi kui jäätmekäitluskeskuse asukohaga ja jäätmekäitluskeskuse 
tegevuse määratlemisega oleks eksitud, ei saa takistada arendajat esitama määruse 
objektiks olevat taotlust esitatud nõuetele vastavas koosseisus. 
 

Nõutuks teeb ka jäätmekeskuse kõigi tegevuste vastavuse nõudmine määruses toodud 
määratlusele. Jäätmeseaduse § 13 defineerib jäätmekäitluse: „Jäätmekäitlus on jäätmete 
kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.“ Kui Teie tõlgendus paika peaks, 
siis jäätmete kogumine ja kõrvaldamine ei ole jäätmekäitlus, sest ei toimu vedu ja 
taaskasutust. 
 

Märgime, et Karksi Vallavalitsus näeb Polli Jäätmekäitluskeskust kui valla keskset 
jäätmejaama, kus toimuvad eelnimetatud määruse § 2 lg 2 p 4 tegevused. 15.10.2010 
toimunud KMH aruande avalikul arutelul anti ka sellekohane täpsustus. KMH aruannet 
täiendatakse vastavate selgitustega. 
 

2. KMH aruandes lk 6 on väidetud järgmist: Antud asukohas on väljastatud prügila rajamise 
ehitusluba nr 63 22. Septembril 1997 (Lisa I-1). Kas eelnimetatud ehitusluba on kehtiv? 
Selleks, et ehitusuba oleks kehtiv peab ehitaja loa väljastajat teavitama ehitustööde 
alustamisest. Kas on olemas kirjalik teatis, millega arendaja on teavitanud loa väljastajat 
ehitustööde alustamisest Polli prügila kinnistul? 
 



 

 104

Ehitusloa kehtivust arutati KMH programmi avalikul arutelul ja hilisema koos-
kõlastamise käigus. 15.09.2009 esitas Karksi vald Keskkonnaametile kirja nr. 9-
4.8/510, milles tõi välja seisukohad olemasoleva ehitusloa osas. Uue või täiendava 
ehitusloa vajaduse üle otsustatakse KMH aruande koostamise ja keskkonnatingimuste 
väljastamise järgselt. Väljavõte 14.04.2009 toimunud KMH programmi avaliku 
arutelu protokollist (esitatud KMH aruandes: Lisa I lisa 6): 
 
„Arvo Maling: Tänaseks on hetkel kehtiv projekt läbinud mitmeid komisjone ja on 
koostatud mitu eksperthinnangut. Kui ehitaja (arendaja) taotleb vallalt mingeid 
muudatusi selles projektis, siis vald neid ka menetleb. Kui selliseid taotlusi ei esitata, 
siis kehtib vana projekt, millele on väljastatud kehtiv ehitusluba … Kindlasti on 
kehtivas projektis küsitavusi, mida peaks muutma ja parandama. Vallale tuleb esitada 
muudatusprojekt vastavalt sellele osale, mida muudetakse.“ 
 
15.10.2010 avalikul arutelul tõstatasite ka küsimuse ehitusjärelvalve tegija ja ehituse 
lõpukuupäeva kohta. Arendaja esindaja hr. Toomas Tauts tõi välja, et väidetavalt 
kehtetu ehitusloa alusel on tollases vääringus tehti töid ligikaudu miljoni krooni eest, 
sh rajati alajaam ja tehti prügila põhja rajamiseks ettevalmistavad tööd. Peetud on ka 
ehitustööde päevikut.  
 
Kitsamalt keskkonnakaalutlustest lähtudes on ehitustegevust on alustatud (avalikule 
väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 1.4 on esitatud vastav analüüs).  
 
Ehitusloa kehtivuse/sobivuse üle otsustamine on Karksi Vallavalitsuse pädevuses. 
Senini on Karksi vald olnud seisukohal, et ehitusluba kehtib. 

 
3. KMH aruandes lk 6 on väidetud järgmist: Polli jäätmekeskus on perspektiivne 
jäätmekäitluskoht peamiselt Viljandimaa ja Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) 
omavalitsustele, kuid seoses viimaste aastate ummikseisuga Kagu-Eesti jäätmekäitluskeskuse 
arendamisel oleks Polli jäätmekäitluskeskuse, sh ladestusala rajamine osaliseks leevenduseks 
2009.aasta juulist tekkinud olukorrale, kus Lõuna- ja Kagu Eestis maakondades, kus tekib 
~20 % Eesti olmejäätmetest, puudub oma regionaalprügila. Kustkohast tuleneb Kagu-Eesti 
probleem kui kõik jäätmed saavad korrektselt ladestatud Torma, Paikuse ja Väätsa prügilas, 
jäätmeveo teenustasud ei ole tõusnud ning Torma prügila rajas oma vahenditest III 
ladestusala? 
 

Kagu-Eesti probleemile viitavad nii Riigi jäätmekava  2008-2013 kui ka Kagu-Eesti 
piirkonna omavalitsusüksuste jäätmekavad. Näiteks väljavõtted riigi jäätmekavast: 
„2.3 Tegevus: Piirkondlike jäätmekeskuste rajamine (võib sisaldada ka prügila 
rajamist) Alates 2006. a keskpaigast tegutseb Eestis 5 nõuetekohast keskust koos 
prügilaga. Sõltuvalt arengusuuna valikutest omavalitsuste poolt võib olla vajadus 
rajada 1-2 keskust koos prügilaga (Kagu-Eestis ja Saaremaal). Kagu-Eestis on 
jäätmekäitluskeskuse (sh prügila) rajamine kindlasti vajalik. Prügila iseloom ning 
suurus sõltub aga omavalitsuste otsusest masspõletuse või muu käitluse kasuks.” (lk. 
41) 
Kagu-Eestisse on vaja rajada jäätmekäitluskeskus koos prügilaga, seda ka ehitusprahi 
ladestamiseks (eterniit). On vähereaalne, et 2009. a suveks, kui suletakse 
mittenõuetekohased prügilad, on uus jäätmekäitluskeskuse ladestusala rajatud. 
Kriisivariandina kasutatakse piirkonnale lähimaid nõuetekohaseid prügilaid (Paikuse, 
Väätsa või Torma). (lk. 48) 
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4. KMH aruandes lk 6 on väidetud: Jäätmekäitluskeskuses kavatsetakse käidelda kuni 45 000 
tonni tavajäätmeid aastas, ladestatavate jäätmete kogumaht on 150-200 000 tuhat tonni 
(sõltuvalt ladestatava eeltöödeldud jäätmefraktsiooni tegelikust tihedusest). Kui arvestada, et 
ladestusalaga jäätmekeskus tuleks planeerida võimalikult pika kasutuseaga aga vähemalt 25 
aastaks, siis saaks aastas ladestada maksimaalselt 8000 tonni ja sedagi vaid siis kui esialgset 
projektimahtu kuni 150 000 tonni ületatakse 50 000 tonniga. See eeldaks seda, et 
tavajäätmetest 82% suunatakse taaskasutusse, mis on aga hetkeseisuga selgelt ebareaalne eriti 
arvestades seda, et hõlpsasti taaskasutatavad materjalid suunatakse taaskasutusse kindlasti 
jäätmete tekkekohale oluliselt lähemal. Jäätmekütuse tootmise puhul ei ole ka teoreetiliselt 
meie tavajäätmete keskmist koostist arvestades saavutada suuremat taaskasutusmäära kui 
60%. Seega pole KMH aruandes välja toodud väide korrektne. KMH aruannet tuleb täiendada 
reaalsete kogustega. 
 

Arendaja kavandatav jäätmekütuse tootmise tehnoloogia on põhiosas sarnane praegu 
Tallinna prügilas kasutuses olevaga ja materjalibilansi koostamisel on muuhulgas 
tuginetud ka sealsetele näitajatele. Samas on jäätmekütuse tootmine Tallinna prügilas nii 
nagu ka muud jäätmete taaskasutamise tegevused Eesti teistes prügilates kaasnevaks mitte 
põhitegevuseks. Polli ladestusalaga jäätmekeskuse puhul on jäätmete ladestamine 
abitegevuseks.  
 

Lisaks jäätmekütuse tootmisele eraldatakse tehnoloogilisel liinil ka biolagunevad jäätmed, 
mis lähevad kompostimisele. Seetõttu saavutataksegi KMH aruandes toodud 
materjalibilanss, mille järgi ladestusalale suunatakse vaid jääkfraktsioon, keskmiselt 6 000 
– 8 000 t/a. 

 

5. KMH aruandes lk 7 on väidetud järgmist: Ladestusala ümbritsetakse kraaviga, mis väldib 
kontrollimatu juurdepääsu ja vajadusel lenduva prahi leviku vähendamiseks võrkaiaga. 
Juhime tähelepanu, et prügila ei ümbritseta aiaga mitte vajadusel, vaid kindlasti. Prügila 
rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 
38) § 16 sätestab prügila maa-ala kontrollitavuse nõuded. KMH aruandes toodud sõnastuses 
on alternatiiv 1 püstitus vastuolus keskkonnaministri 29. Aprilli 2004. a määrusega nr 38. 
Seega ei saa kõnesolevas KMH aruandes välja toodud alternatiiv 1 sellises sõnastuses 
käsitleda keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt reaalse 
alternatiivina, kuna reaalselt ei ole võimalik seadusevastast tegevust ellu viia. Sellest 
tulenevalt kaob ära alternatiiv 1 edasise hindamise mõttekus. Palun sellises sõnastuses 
alternatiiv 1 KMH aruandest eemaldada. 

 

Alternatiiv 1 on sõnastatud vastavalt 1997. aastal väljastatud ehitusloaga seotud AS 
Viljandi EKE Projekt koostatud ehitusprojektiga (Viljandi maakond, Polli valla 
prügila. Töökavand. Köide I: Seletuskiri, sidumisjoonised ja tehnoloogia. Töö nr. 
96034, Viljandi 1996). Antud sõnastuses määrabki prügilamäärus vajaduse ja aed 
ehitatakse. KMH aruandest sõna „vajadusel* eemaldatakse. 
 

Selle alternatiivi vajadus määratleti KMH programmis, seetõttu ei ole võimalik seda 
KMH aruandes mitte käsitleda. Alternatiivide võrdluses lk. 68 on mittereaalsus 
paremini esile toodud: „Selle variandi puhul toimiks prügila Karksi valla ja 
lähiümbruse omavalitsusüksuse prügilana. Teatud koguses on võimalik vastu võtta 
mujal töödeldud jäätmete jääkfraktsioone. Oluliseks eeliseks on prügila tegevusega 
seotud vedude väike maht – ladestada saab 6 000 – 8 000 t/a jäätmeid. Samas ei 
rahulda see variant Polli Prügila OÜ osanikeringis olevaid kohalikke omavalitsusi, 
lisaks ei saada prügila rajamisse toetust struktuurifondidest.“ Struktuurifondidest raha 
saamine on KMH aruandes läbivalt välja toodud kui jäätmekäitluskeskuse rajamise 
eeldus.  
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6. KMH aruandes lk 7 on väidetud järgmist: Prügilagaasi ärajuhtimiseks on igasse 
ladestusjärku ette nähtud rajada killustiktäidisega kaev, mis ulatub prügila põhjani. 
Prügilagaasi kokkukogumist ei ole ette nähtud. Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise 
nõuded (keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 38) § 15 sätestab prügilagaasi 
käitlusnõuded prügila rajamisel. Prügilagaasi kokkukogumise teostamata jätmine on vastuolus 
keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrusega nr 38. Seega ei saa kõnesolevas KMH 
aruandes välja toodud alternatiiv 1 sellises sõnastuses käsitleda keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt reaalse alternatiivina, kuna reaalselt ei ole 
võimalik seadusevastast tegevust ellu viia. Sellest tulenevalt kaob ära alternatiiv 1 edasise 
hindamise mõttekus. Palun sellises sõnastuses alternatiiv 1 KMH aruandest eemaldada. 
 

Vt. vastus eelmisele küsimusele. Märgime, et avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes ptk. 6 on toodud järeldus, et jääkfraktsiooni ladustamisel on 
killustiktäidisega kaev piisav lahendus - tegemist ei ole biolagunevate jäätmetega, 
samas kuna ei saa välistada teatud koguse metaani eraldumist, on kaevude rajamine 
vajalik vältimaks võimalust, et prügilagaas akumuleerub ladestus plahvatusohtlike 
kontsentratsioonideni. 

 
7. KMH aruandes ptk 1.2 palume skemaatiliselt välja tuua alternatiiv 2 puhul kavandatava 
jäätmekäitlusjaama ja ladestusala paiknemine Polli valla prügimägi kinnistul. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes oli asendiplaan esitatud eraldi 
kaartidena. Kooskõlastamisele esitatavasse aruandesse lisatakse ka vähendatud skeem. 

 
8. KMH aruandes lk 12 on välja toodud jäätmekäitluskeskuse eeldatav jäätmebilanss. 
Magnetiga eraldatav fraktsioon on nii tervikuna kui magnetiseeruvate metallide osas üle 
hinnatud. Palun tõestusi ja detailsemat selgitust, et suudetakse kätte saada 5%. Millele 
tuginedes on hinnatud niiskuskadu kogu tsüklis? Mulle teadaolevalt ei saa sellised mitte 
võimendatud niiskuskaod protsessis ületada 5%. Palun tõestusi ja detailsemat selgitust. 
Komposteerimise läbinud jäätmete koostist on selgelt valesti hinnatud. Väga suure osas sellest 
moodustab inertne jääk nagu klaasipuru, liiv, tuhk ja tolm, mis samuti liigub ladestamisele 
kuna tänu selle segu heterogeensusele, mitmekesisusele ning sellest tulenevalt visuaalselt, 
mitte just eriti ilusale vaatepildile ning ka varieeruvatele omadustele suunatakse selline segu, 
mida on ligikaudu 15-20 % komposteeritavast materjalist, samuti ladestusse. 
Lisaks tundub eelpool toodud tootmisskeem pealiskaudne kuna konkreetseid tootjaid on 
silmas peetud vaid eelpurustite osas. Lisaks on ballistiline separaator kirjeldatud eraldamaks 
kolme fraktsiooni. Kas on võimalik esitada sellise ballistilise separaatori marki ning 
tootmisprotsessi täpsemalt sh füüsikalised karakteristikud? 
 

Arendaja esindaja vastused: 
Eelpurustatud jäätmete eraldamisel magnetiga ei eraldu ainult magnetiseeruvad 
metallid (raud peamiselt) vaid ka metalliküljes olev paber, tekstiil ja plastik. Eralduva 
massi maht on ca 5% kogumassist. Aga see on veidi kõikuv kuna sõltub purusti 
margist jms. Lisaks märgime, et magnetit kasutatakse tehnoloogilise tsükli 3 erinevas 
punktis.  
 

Jäätmete sortimisel-fraktsioneerimisel (ükskõik millist olemasolevat tehnoloogiat 
kasutades) ei saada kunagi 100 % puhtaid fraktsioone. Fraktsioonidele antakse 
nimetus põhilise komponendi järgi. Muidugi ei ole biolagunevate jäätmete fraktsioon 
täielikult biolagunev ja ei peagi olema. 60 mm fraktsioonis sisaldub näiteks liiva, 
tuhka, klaasikilde (eraldatakse pärast komposti valmimist sõelumisega, kasutatakse 20 
mm trummelsõela), jm. Tavaliselt lisatakse kompostitavale segule saepuru ja/või 
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turvast, et protsessi soodustada. Mineraalsete lisandite olemasolu vähendab 
lisamaterjalide kasutamise vajadust. Tallinna prügila kogemusest lähtudes on RDF 
tootmise sortimis-purustusliinil eraldatud biolaguneva fraktsiooni lisamaterjali vajadus 
kompostimiseks ligikaudu 30 % biolaguneva fraktsiooni massist. 
 

Keskkonnamõju hindajatele esitatud materjalibilanss on hinnanguline (sellele on 
viidatud ka avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 11). Komposti puhul 
on eeldatud, et sellest 8 % suunatakse ladestusse, Teie väitel on biolaguneva 
peenfraktsiooni ladestatav kogus 15-20 %. Kuna tegelik tulemus sõltub alljärgnevate 
tegurite koosmõjust:  

- milline  on sissetulevate jäätmete koostis; 
- millise purustiga ja kui väikeseks purustatakse; 
- kui suurte avadega on trummelsõel eraldusprotsessis; 
- kui pikk on trummelsõel;  
- kas kasutatakse magneteid ja õhkeraldeid;  
- milline on kompostisõel, jms. 

 

Meie kavandatavas tehnoloogilises protsessis eraldab esimene trummelsõel eraldab 
enamuse fraktsioonist, mis on väiksem kui 60mm. Ballistiline separaator teeb nö 
„vigade paranduse“ ja eraldab viimase fraktsiooni, mis on väiksem kui 60mm. 
Fraktsioon, mis on väiksem kui 60mm sisaldab kõike, mida küsimuses kirjeldati-
klaasipuru, tuhka ja tolmu. Kogu väikefraktsioon suunatakse kompostimisele ja peale 
kompostimise protsessi läbimist sõelutakse valmis kompost veelkord läbi. Sõelutakse 
20mm trummelsõelaga. Ei ole võimalik tõestada, et 8 % on ainuõige, kuid arvestades 
kavandatava tehnoloogiat ja pakendijäätmete lahuskogumist on see tõenäolisem kui 
15-20 %. 
 

Sama on ka niiskuskaoga. Kas niiskuskadu on 5 või 10 % selgub tegutsemise ajal. 
Olulisem on probleemi teadvustamine – sisenev materjalivoog on suurem kui 
ladestatavate-jäätmejaamast väljuvate materjalivoogude summa. 
 

Väide tootmisskeemi pealiskaudsusest on meelevaldne. Konkreetseid tootjaid ei ole 
toodud sellepärast, et riigihanke raames ei saa ette määrata, et me soovime osta sellist 
konkreetset seadet. Aga nimetame siinkohal mõned võimalikud kandidaadid: 
eelpurusti - Metso (M&J), trummelsõelad - tootjaid palju, pole mõtet kedagi esile tuua, 
õhkeraldi – Westeria, ballistiline separaator – Stadler, peenpurusti- MTB Recycling. 
 

Keskkonnamõju hindaja kommentaar: KMH põhimõtete kohaselt tuleb hindamist läbi 
viia võinalikult varases arendustegevuse staadiumis. Kuna KMH aruande eesmärk on 
muuhulgas esitada tingimusi kavandatavale tehnoloogiatele (korraldatava hanke 
tingimustesse saab vastavusnõude ära tuua), siis tulebki hindamine teha enne 
konkreetsete seadmete valikut. Enamus Teie nõutavaid andmeid on võimalik esitada 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides, kuid ka seal ei ole võimalik tõestada, 
milline on täpne jäätmefraktsioonide osakaal ja niiskuskadu. Need andmed selguvad 
tegutsemise käigus ja ülevaade esitatakse juba keskkonnaaruandluses. 
 

9. KMH aruandes ptk 1.3 vastavus strateegilistele arengudokumentidele on analüüsitud 
kavandatava tegevuse vastavust arengudokumentidele, kaasa arvatud Karksi valla 
üldplaneeringule. KMH aruannet lugedes jääb selgusetuks, kas kavandatava tegevuse 
asukohale on kehtiv detailplaneering või mitte? Kui on, siis tuleb sellele KMH aruandes ka 
viidata. Kui mitte, siis ei saa lugeda kavandatavat tegevust kooskõlas olevaks Karksi valla 
üldplaneeringuga, sest Karksi valla üldplaneeringu seletuskirja ptk 2.6 on määratletud 
detailplaneeringu kohustusega alad. Muuhulgas tuleb detailplaneering koostada kõigil 
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rajatavatel keskkonda ohustada võivate tööstus- või teenindusehitiste aladel. Seega palume 
KMH aruandes lisada viite olemasolevale detailplaneeringule või lause ptk 1.3, et kavandatav 
tegevus ei vasta Karksi valla üldplaneeringule. 

 

Karksi vallas asuva Polli valla prügimägi kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon 
üldplaneeringu järgi on jäätmehoidla maa. Maakasutuse aluseks on kinnistul asuv 
pooleliolev prügila ehitis, millele väljastatud ehitusluba on kehtiv (vt. vastus p.2). 
Poolelioleva ehitise lõpuni ehitamine on ehitamine, ehitamisega seonduv on Eesti 
Vabariigis reguleeritud ehitusseadusega. Lisaks märgime, et ruumiline planeerimine, 
sh detailplaneeringu koostamine, eelneb ehitusloa väljastamisele. Seega tegevus 
vastab Karksi valla üldplaneeringule. 

 

10. KMH aruandes ptk 1.3 vastavus strateegilistele arengudokumentidele on analüüsitud 
kavandatava tegevuse vastavust Karksi valla arengukavale. Karksi valla arengukavas kirjas 
vaid Ainja prügila ehitamine. Jäätmekeskuse rajamisest pole juttu. Seega palume KMH 
aruandes lisada, et kavandatav tegevus ei vasta Karksi valla arengukavale. 
 

Nagu juba eelnevalt selgitatud, ei välista prügila muid jäätmekäitluse tegevusi – need 
on kooskõlas kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooniga. Vastavalt jäätmeseaduse § 42 lg 
1 määratlusele käsitleb jäätmehoolduse arengut kohalikus omavalitsuse üksuses 
jäätmekava, mis on arengukava osaks. 2008. a. arengukavas on olulise keskkonna-
kaitselise arenguvajadusena välja toodud Polli valla prügimägi kinnistu 
sihtotstarbeline kasutussevõtt. Täpsustused antakse jäätmekavaga. Senikehtiv Karksi 
valla jäätmekava käsitleb perioodi 2006-2010, jäätmekava ajakohastamisega on 
alustatud. Uue perioodi jäätmekavas käsitletakse Polli jäätmekäitluskeskust peamise 
käitluskohana vallas tekkivatele jäätmetele. 
 

Seega kavandatav tegevus vastab Karksi valla arengukavale. 
 

11. KMH aruandes lk 17 on väidetud järgmist: Planeerimisseaduse §29 lg 3 kohaselt 
valitakse olulise ruumilise mõjuga objekti asukoht üldplaneeringu alusel. AS Entec 2004. 
aastal koostatud Karksi valla üldplaneeringus on antud määratud üldplaneeringu kaardil 300 
m raadiusega mõjutsoon. Kasutusvõimalusena on ära toodud kompostimisväljaku rajamine. 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a määrusele nr 198 (RT I 2003, 54, 369) Olulise 
ruumilise mõjuga objektide nimekiri ei ole kompostimisväljak olulise ruumilise mõjuga 
objekt. Arendaja eesmärk on rajada jäätmekäitluskeskus koos ladestusalaga. Selle 
asukohavalikut Karksi valla üldplaneeringuga läbi viidud ei ole ja seega pole kavandatav 
tegevus kooskõlas Karksi valla üldplaneeringuga. Lisaks tekib küsimus, kuidas saab paika 
panna olulise ruumilise mõjuga objekti 300 m raadiusega mõjutsooni, teadmata konkreetselt 
kavandatava tegevuse iseloomu? On loogiline, et kavandatava tegevuse mõjutsooni raadius 
selgitatakse välja keskkonnamõju hindamise käigus. 
 

Viidatud KMH aruande leheküljel on toodud ka väljavõte Vabariigi Valitsuse 15. juuli 
2003. a määrusest nr 198 (RT I 2003, 54, 369; 2009, 33, 217):  
… 11) tavajäätmete käitlemise ettevõte võimsusega üle 100 tonni ööpäevas.  

 

Kompostimisega käideldakse biolagunevaid tavajäätmeid, seega on üldplaneeringus 
ette nähtud võimalus, et kinnistule tuuakse tavajäätmeid rohkem kui 100 tonni 
ööpäevas. Mis puutub olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavalikusse, siis enne 
selle mõiste planeerimisalastesse õigusaktidesse toomist oli sellel kinnistul välja antud 
ehitusluba prügila rajamiseks, mis oli ette nähtud kuni 150 000 tonni jäätmete 
ladestamiseks. Eelnevalt viidatud määruse p. 10 loeb olulise ruumilise mõjuga 
objektiks ka tavajäätme-prügila või püsijäätmeprügila üle 25 000 tonni jäätmete 
ladestamiseks. Ehitusloa väljastamise järgselt ei saa teha asukohavalikut. Lähtudes 
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seadusandlusest on prügila mõjutsoon 300 meetrit ja ka biolagunevate jäätmete 
kompostimisel võivad tekkida sarnase mõjuga lõhnahäiringud. Seega on Karksi valla 
üldplaneeringu koostajad olnud vägagi hästi kursis kavandatava tegevuse iseloomuga 
ja endiselt ei saa nõustuda Teie seisukohtadega. Tegemist on olulise ruumilise mõjuga 
objektiga, mis on ette nähtud tavajäätmete käitlemiseks võimsusega üle 100 tonni 
ööpäevas. 

 

12. KMH aruande peatükis 2.3.1. palun välja tuua IPT Projektijuhtimine poolt läbi viidud 
geoloogilise uuringu tulemusena saadud puuraukude geotulbad. 
 

Oleme seisukohal, et 13 puuraugu andmete esitamine koormaks KMH aruannet. 
Märgime, et KMH aruande ptk. 2.3.1 geoloogilise ülevaate on geoloogilise uuringu 
alusel koostanud Hendrikson&Ko keskkonnaspetsialist Epp Zirk, kellel on 
teadusmagistri kraad geoloogias. Soovi korral on Teil võimalik kogu geoloogilise 
uuringu tulemustega tutvuda, näiteks Hendrikson&Ko kontoris Tartus, Raekoja plats 
8. KMH aruandes tuuakse ära 2 geotulpa, mis iseloomustavad lõunapoolse ja 
põhjapoolse ladestusala osa pinnakatte erinevust. 

 

13. KMH aruandes lk 26 palun aruannet täiendada väljavõttega kavandatava tegevuse 
asukoha mullakaardist. 
 

Mullakaardi lisamine ei anna täiendavat teavet võimalike keskkonnamõju kohta. Nagu 
KMH aruandes märgitud, on varasema ehitustegevuse käigus kinnistult pinnas 
osaliselt kooritud ja ladustatud aunadesse, mistõttu kaart ei vastaks osaliselt 
tegelikkusele. 

 

14. KMH aruandest ei selgu põhjavee ja pinnavee liikumissuund kavandatava tegevuse 
asukohas, mis on oluline hilisemal põhjavee ja pinnavee esindusliku seire läbiviimisel. Palun 
aruannet täiendada. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes on lk. 66 ära toodud: „Põhjavee 
liikumissuunal ülesvoolu paiknev kaev on kagunurgas (vt. digitaliseeritud asendiplaan 
T-1), allavoolu paiknev kaev loodenurgas.“ KMH aruandesse ptk. 2.3.2 lisatakse, et 
põhjavee voolusuund on loodesse-põhja ehk Vanausse oja suunas. 

 

15. KMH aruande ptk 2.6 ei selgu, kus paiknevad kavandatava tegevuse asukohale lähimad 
kaevud (salv- ja puurkaevud), kust toimub joogivee ammutamine. Võimaliku reostuse 
edasikandumise seisukohalt on oluline need ära märkida. Palun aruannet täiendada. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes on mõjusid joogiveena kasutatavale 
põhjaveele analüüsitud ptk. 3.3.2. Salvkaevudele avalduva mõju osas ei ole aruandes 
välja toodud kokkuvõtvat järeldust (see puudus lõpparuandes parandatakse), praegu 
koosneb see järgmistest komponentidest: 
 

Lk. 48: Kuna põhjavesi on jäätmekäitluskeskuse asukohas looduslikult suhteliselt hästi 
kaitstud ja lähiümbruses põhjavee allavoolu liikumissuunal intensiivset põhjaveetarvet 
ei ole, võib eeldada, et nn avariiliste juhtumite korral (sh ladestusala põhja leke) 
pinnasesse imbuv nõrg- jms vesi ei satu joogiveena kasutuses olevatesse 
põhjaveekihtidesse. Seega ei ole põhjust eeldada olulise negatiivse keskkonnamõju 
teket. 
 

Lk. 49: Jäätmekäitluskeskuse mõju olulisuse määramisel tuleb arvesse võtta 
mõjutsoonis elavate inimeste arvu. Lähimad hoonestatud kinnistud on Tedre kinnistu 
~700 m lõuna poole ja Endla ning Ainja kinnistud ~1,5 km lääne suunal (jäävad 
juurde-pääsutee lähistele). Tauli kinnistul asub endine talukoht, mida omaniku sõnul 
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on soov tulevikus taastada (Kaart 8). See jääb Polli valla prügimägi kinnistu piirist 
ligikaudu 260 meetri kaugusele, kaugus ladestusalast on mõnevõrra suurem. 
Lk. 67: Kord aastas suurvee ajal määratakse ülemist põhjaveekihti avavate kaevude 
veekvaliteedi Tedre, Endla ja Ainja kinnistutel. Esimene seirevoor tuleb teha enne 
jäätmekäitluskesksuse kasutuselevõtmist. 
 

Arvestades rakendatavaid põhjavee kaitsemeetmeid – ladestusala ja kõik nõrgvee 
käitlemisega seotud kaevised on vettpidava tehisbarjääriga isoleeritud, ei ole 
normaalse ekspluatatsiooni käigus reostuse jõudmine põhjavette võimalik. Kuna 
avariilisi juhtumeid ei saa välistada, on ette nähtud põhjavee seire. Põhjavee reostuse 
korral annavad sellest kõigepealt märku ladestusala seirekaevud. Arvestades, et 
lähimad salvkaevudest vee tarbijad asuvad 700 m kaugusel ja jäätmekäitluskeskuse 
alal on põhjavee voolusuund loodesse-põhja ehk Vanausse oja suunas, on reostuse 
jõudmine salvkaevudesse ebatõenäoline. 
 

16. KMH aruandes lk 37 on väidetud järgmist: Arvestades, et muu kinnistul toimuva 
jäätmekäitluse eeldatav saastekoormus on väiksem kui ladestusalal, võibki esimeses 
lähenduses lugeda Polli ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse keskkonnamõju piirkonnaks 300 
m mõjuallikast. Vajadusel saab järgnevate hinnangutega mõjupiirkonda täpsustada. Jääb 
arusaamatuks, mida on KMH ekspert silmas pidanud järgnevate hinnangute all? Käesolev 
keskkonnamõju hindamine on algatatud ehitusloa taotluse alusel ning aruande heakskiitmisele 
järgneb tegevusloa väljastamine. Seega peab käesolev keskkonnamõju hindamine määratlema 
konkreetselt kavandatava tegevuse mõjuala. 

 

Silmas on peetud KMH aruandes ptk. 3.1.1 – 3.7 antud hinnanguid (lk. 37 kuulub 
hindamise peatükki sissejuhatava osa juurde).  

 

17. KMH aruandes lk 38 on väidetud järgmist: Jõelähtme prügila (ladestusala pindala 8,35 
ha) kohta toodud andmete põhjal on nõrgvee teke ladestusalalt 2057,5 m3/ha/a, kompostimis-
väljakult (pindala 1,46 ha) 6477 m3/ha/a. Arvestuslikult eeldati, et kompostimisväljakule 
sattunud sadeveest 85 % kanaliseeritakse. Millest lähtuvalt tehti eeldus, et 85% 
komposteerimisväljaku veest kanaliseeritakse? Kuidas selline eeldus seostub Polli prügila 
rajamisega? 
 

Prügilavee tekke  hinnangu andmisel on tuginetud uurimistööle „Tallinna 
Tehnikaülikool, Keskkonnatehnika Instituut. Projekt nr. 100, uurimistöö „Prügilavee 
uuringud ja puhastustehnoloogiate analüüs: Eesti oludesse sobiva puhastustehnoloogia 
väljatöötamine“. Lõpparuanne, Tallinn 2010“, millele on ka aruandes viidatud. 85 % 
ja ka muud kasutatud parameetrid pärinevad sellest aruandest. Polli 
jäätmekäitluskeskuse rajamisega seondub see seetõttu, et on vaja hinnata, kas 
varasemalt projekteeritud ühtlustusbasseini mahutavus on piisav ja milline peab olema 
puhasti võimsus. 

 

18. KMH aruandes lk 38 on väidetud järgmist: Mida anaeroobsemad on tingimused, seda 
rohkem nõrgvett tekib ja seda saastunum see on. See väide on sisuliselt väär. Tingimused 
saavad olla kas aeroobsed ehk hapnikurikkad, anoksilised ehk hapnikuvaesed või anaeroobsed 
ehk ilma hapnikuta. Küll võib lademes esineda nii aeroobseid, anaeroobseid kui ka anoksilisi 
tsoone, kuid ühes konkreetses anaeroobses tsoonis ei saa tingimused olla anaeroobsemad kui 
teises. 
 

Olen nõrgvee tekke ülevaate andmisel refereerinud allikat: O. Sokk "Prügi 
ladestamine ja sellega kaasnevad keskkonnakaitse probleemid". Magistriväitekiri, 
EPMÜ 1993 (KMH aruandes viide nr. [2]). Kui võtta aluseks eelnevalt viidatud 2010. 
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a. nõrgvee tekke uuring, siis on seal lk. 23 toodud: On kindlaks tehtud, et prügilates 
läbib prügi lade vähemalt neli lagunemise faasi: 1) algse aeroobse faasi, 2) anaeroobse 
happelise faasi, 3) algse metaankäärimise faasi ja 4) stabiliseeriva metaankäärimise 
faasi. Hiljuti on lisandunud veel aeroobne või huumuseline lagunemisfaas. On täitsa 
tavaline, et erinevates prügila osades on erinev lagunemise faas.” Selles on viidatud 
neljale erinevale anaeroobsele faasile. Laskumata edasistesse arutellu, asendan 
probleemse lause lõpp-aruandes. Samas heidab Arvo Järvet oma kommentaarides ette, 
et minu ülevaated mõjudest on liiga pikad … 

 
19. KMH aruandest ei selgu, kas lisaks kavandatavale ladestusalale ja kompostimisväljakule 
tekib reovett ka kavandatavast olmejäätmete sorteerimis-purustamisliinist (nt võimalik 
seadmete pesemine) ja milline on tekkiva reovee koostis ja maht. Puuduvad andmed, kui suur 
on kavandatava jäätmekeskuse reostuskoormus? Palun aruannet täiendada. 

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 49 ja järgnevates tabelites 2 ja 3 
on esitatud erinevad prügilavee allikad ja Eestis tehtud mõõtmiste tulemused. Reostus-
koormuse andmed on esitatud lk. 59-60.  
Mis puutub seadmete jm pesemisse, siis eelistatult tuleb seadmed ja platsid puhastada 
kuivpuhastusega. Juhul, kui seadmeid vajadusel pestakse, juhitakse saastunud vesi 
ühtlustustiiki. Eeldatavalt ei ületa pesuvee maht 1 m3 päevas. Kooskõlastamiseks 
esitatavasse KMH aruandesse on need täpsustused lisatud. 

 
20. Millisest allikast pärinevad KMH aruandes tabelis 1 toodud prügilate nõrgvee saasteainete 
sisalduse väärtused?  

 

O. Sokk "Prügi ladestamine ja sellega kaasnevad keskkonnakaitse probleemid". 
Magistriväitekiri, EPMÜ 1993. Viide lõpp-aruandesse lisatud. 

 

21. KMH aruande tabel 1 ja sellele järgnevad kommentaarid. Miks on biokeemilist 
hapnikutarvet iseloomustatud näitajaga BHT5 ja mitte BHT7? Kumb annab parema ülevaate 
lahustunud orgaanilise aine hulgast kas KHT või BHT? Miks tabelis on toodud mõlemad 
näitajad aga all selgitustes jäädud ainult KHT juurde? Eestis kehtiva seadusandluse järgi on 
normeeritud ju mõlemad parameetrid. 
 

Tabel 1 eesmärk on näitlikustada nõrgvee reoainete sisalduse väga suurt varieeruvust 
ja seetõttu ei mängi rolli, milline on BHT mõõtmise metoodika. Küsimuse BHT mitte-
mainimisest peaks esitama p. 17 all viidatud uuringu koostajatele, aga olen Teiega 
nõus ja lisan loetellu BHT -  nõrgvee iseloomustamiseks on vajalik nii KHT kui BHT 
kasutamine (nagu ilmneb ka KMH aruandes tabelitest 2 ja 3 jm). 

 

22. KMH aruandes lk 42 on väidetud järgmist: Prügilagaasi teke leitakse Sholl-Canyon 
mudeliga, eeldades et 50 % prügila gaasist moodustab metaan, 50 % süsihappegaas. 
Eeltoodud väide ei saa olla tõene, sest prügilagaas ei koosne ainult metaanist ja 
süsihappegaasist. Palun aruannet täiendada. 
 

Soovitan Teil lähemalt tutvuda prügilagaasi tekke hindamise metoodikatega. KMH 
aruandes on eelnevalt lk. 41 ära toodud, et prügilagaasi põhikomponendid on metaan 
ja süsihappegaas, teised ained esinevad jälgedena (välja arvatud juhul, kui prügilas on 
toimunud ohtlike jäätmete ladestamine koos tavajäätmetega). Sholl-Canyon mudel 
leiab prügilagaasi mahu põhikomponentide järgi. KMH aruandes toodud LOÜ teke 
arvutatakse Sholl-Canyon mudeliga leitud prügilagaasi mahust, kasutades etteantud 
kontsentratsiooni väärtusi (US EPA mudeli väärtused sõltuvalt sellest, kas prügilasse 
on ladestatud ohtlike jäätmeid või ei ole).  
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23. KMH aruandes lk 43 on väidetud järgmist: Juhul, kui Polli jäätmekäitluskeskuse 
ladestusalale viidud jäätmed klassifitseerivad biolaguneva osa ja jäätmekütuse eraldamise 
tulemusena suhteliselt inertseteks jäätmeteks, siis LandGEM mudeliga… Palun selgitada lahti 
mõiste „suhteliselt inertne jääde“? Millist klassifikaatorit kasutatakse jäätmete liigitamisel 
suhteliselt inertseteks jäätmeteks? 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes lk. 42 on esitatud jäätmete liigitus 
prügilagaasi modelleerimisel (3 eri tüüpi), sh suhteliselt inertsed jäätmed - 
biolaguneva süsiniku sisaldus puudub või madal): metallid, klaas, plastik, pinnas ja 
saastunud pinnas, heitveepuhastus-jaama võresõelmed“;  modelleerimisel kasutatavad 
parameetrid L0 = 20 m3CH4/t, k = 0,02. 

 

24. Millised erinevused on tehtud LandGEM-i mudelisse lähteandmete sisestamisel, saades 
samade koguste jäätmete juures 2 erinevat väljundit (joonis 5 ja joonis 6)?  
 

Vastus algab eelmisest punktist. Omavahel on võrreldud suhteliselt inertsete jäätmete 
ja mõõdukalt biolagunevate jäätmete gaasi teket. Lk. 42 toodud liigituse järgi on 
mõõdukalt biolagunevateks jäätmed nagu paber, puit, puitmööbel, kumm, tekstiil-
materjalid, ehitus- ja lammutuspraht; L0 = 120 m3CH4/t, k = 0,04. 

 

25. KMH aruande joonis 6 paikneb vales peatükis. 
 

Loodetavasti ei teki KMH lõpparuandes olukorda, kus 2 joonist ei mahu ühele 
leheküljele. Kasutan teksti küljendamisel põhimõtet, et joonis asub tekstis mainimise 
järgselt esimeses sobivas kohas – kui nimetamise lõigu järel jääb liiga vähe ruumi, 
paigutub joonis järgmisele leheküljele, ent tekst jätkub. 

 

26. KMH aruandes ptk 3.1.3 on välja toomata, kustkohast hakatakse jäätmeid rajatavasse 
jäätmekeskusesse transportima ja kuhu toodetavat jäätmekütust vedama. See on oluline, kuna 
läbi selle tuleb analüüsida transpordiga kaasnevat mõju keskkonnale nt õhusaaste. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.6.2 lk. 54 on kirjas, et Polli 
(Ainja) jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht peamiselt Viljandimaa ja 
Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Seoses ummikseisuga Kagu-Eesti 
jäätmekäitluskeskuse arendamisel oleks Polli jäätmekäitluskeskus võimalikuks 
lahenduseks ka Tartu ja Valga linnale. Lk. 11: Jäätmekütus transporditakse veoautodel 
kliendile (nt. Kunda Nordic Tsement või Läti Bročene tsemenditehas).  
 

Transpordist tingitud õhusaaste põhjalikum käsitlus oleks asjakohane, kui 
analüüsitakse alternatiivseid asukohti Polli jäätmekäitluskeskusele – sel juhul võiks 
ühe kriteeriumina arvestada välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguseid (nt. tonni 
aastas). Kuna aga see on sõltuv transpordikaugusest ja tuleb kasutada sõltumatuid 
kriteeriume, siis oleks otstarbekam kasutada võrdluskriteeriumina transpordikaugust 
ennast.  
 

Käesolevas KMH aruandes on transpordiga kaasnevat keskkonnamõju arvestatud 
liiklus-koormuse kaudu. Ptk. 3.1.3 lk. 44 on arvestatud nii keskusesse saabuvate kui 
väljuvate vedudega ning võimalike tühisõitudega. Lk. 50 on antud hinnang mõju 
kohta: Arvestades jäätmekäitluskeskuse rajamisega kaasnevaid madalaid 
liikluskoormusi (kuni 34 liiklus-episoodi päevas kasutusfaasis ja ligikaudu 2 korda 
rohkem ehitustööde perioodil), ei ole gaasiliste saasteainete piirväärtustele lähedasi 
kontsentratsioone teedel ega lähiümbruses ette näha ja seda ka halbade 
hajumistingimuste korral (olgu märgitud et sujuva liikluse korral tekivad piirväärtuste 
lähedased kontsentratsioonid maanteede ristumisel, kui kummagi maantee 
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liikluskoormus on 20 000…25 000 sõiduautot ööpäevas; linnades fooridega 
reguleeritud ristmikel võivad probleemid tekkida mõnevõrra väiksematel 
liikluskoormustel). 
 

27. KMH aruandes lk 47 on väidetud: Kokkuvõttes avaldab kavandatav tegevus elusloodusele 
väheolulist negatiivset mõju. Kobraste tegevuse ohjamine avaldab metsale positiivset mõju. 
Kõikide tegevusalternatiivide korral on mõju sarnase iseloomuga. Milline mõju kaasneb 
taimestikule ja loomastikule, looduskaitsealustele objektidele, liikidele ja kaitsealadele 0- 
alternatiivi rakendumisega? 
 

Arvestades, et piirkonnas puuduvad mõjutatavad looduskaitsealused objektid, 
kaitsealad, Natura 2000 alad  ja kaitsealuste liikide kasvukohad:  mõju 0-alternatiivi 
korral puudub. Puudub ka mõju loomastikule seni kuni kobraste tegevus  ei hakka 
häirima naaber-maaomanikke põllumajanduslikku tegevust. Taimestikule, sh mets, 
avaldatav mõju on oluliselt negatiivne, kuid avaldub lokaalsel tasandil. See lõik 
lisatakse KMH aruandele. 
 

Vt. ka vastus p. 46 (põhjendus avalikule väljapanekule pandud KMH aruande 
alternatiivide käsitlemise metoodika kohta). 

 

28. Ptk 3.3.2. analüüsitakse mõju pinnasele ja põhjaveele. On väidetud: Kuna põhjavesi on 
jäätmekäitluskeskuse asukohas looduslikult suhteliselt hästi kaitstud ja lähiümbruses 
põhjavee allavoolu liikumissuunal intensiivset põhjaveetarvet ei ole, võib eeldada, et nn 
avariiliste juhtumite korral (sh ladestusala põhja leke) pinnasesse imbuv nõrg- jms vesi ei 
satu joogiveena kasutuses olevatesse põhjaveekihtidesse. Seega ei ole põhjust eeldada olulise 
negatiivse keskkonnamõju teket. Aruande ptk 2.3.2 on väidetud, et üksikmajapidamised 
võtavad oma vett salvkaevudega Kvaternaari setetega seotud veekihist. Kas avariiliste 
juhtumite korral on tagatud reostuse mitte sattumine Kvaternaari setetega seotud veekihti? 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes on mõjusid joogiveena kasutatavale 
põhjaveele analüüsitud ptk. 3.3.2. Salvkaevudele avalduv mõju koosneb see 
järgmistest komponentidest: 
 

Lk. 48: Kuna põhjavesi on jäätmekäitluskeskuse asukohas looduslikult suhteliselt hästi 
kaitstud ja lähiümbruses põhjavee allavoolu liikumissuunal intensiivset põhjaveetarvet 
ei ole, võib eeldada, et nn avariiliste juhtumite korral (sh ladestusala põhja leke) 
pinnasesse imbuv nõrg- jms vesi ei satu joogiveena kasutuses olevatesse 
põhjaveekihtidesse. Seega ei ole põhjust eeldada olulise negatiivse keskkonnamõju 
teket. 
 

Lk. 49: Jäätmekäitluskeskuse mõju olulisuse määramisel tuleb arvesse võtta 
mõjutsoonis elavate inimeste arvu. Lähimad hoonestatud kinnistud on Tedre kinnistu 
~700 m lõuna poole ja Endla ning Ainja kinnistud ~1,5 km lääne suunal (jäävad 
juurde-pääsutee lähistele). Tauli kinnistul asub endine talukoht, mida omaniku sõnul 
on soov tulevikus taastada (Kaart 8). See jääb Polli valla prügimägi kinnistu piirist 
ligikaudu 260 meetri kaugusele, kaugus ladestusalast on mõnevõrra suurem. 
 

Arvestades rakendatavaid põhjavee kaitsemeetmeid – ladestusala ja kõik nõrgvee 
käitlemisega seotud kaevised on vettpidava tehisbarjääriga isoleeritud, ei ole 
normaalse ekspluatatsiooni käigus reostuse jõudmine põhjavette võimalik. Kuna 
avariilisi juhtumeid ei saa välistada, on ette nähtud põhjavee seire. Põhjavee reostuse 
korral annavad sellest kõigepealt märku ladestusala seirekaevud. Arvestades, et 
lähimad salvkaevudest vee tarbijad asuvad 700 m kaugusel ja jäätmekäitluskeskuse 
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alal on põhjavee voolusuund loodesse-põhja ehk Vanausse oja suunas, on reostuse 
jõudmine salvkaevudesse ebatõenäoline.  
 

Siiski hakatakse salvkaevude vee kvaliteeti hakatakse seirama. Kord aastas suurvee 
ajal määratakse ülemist põhjaveekihti avavate kaevude veekvaliteedi Tedre, Endla ja 
Ainja kinnistutel. Esimene seirevoor tuleb teha enne jäätmekäitluskesksuse 
kasutuselevõtmist (lk. 67). 
 

Juhul kui ikkagi peaks seireandmetest tuvastatama salvkaevu(de) reostumine ja see on 
tingitud jäätmekäitluskeskuse tegevusest, saab hõlpsasti rakendada 
leevendusmeetmeid. Prügila käitaja peab tagama alternatiivse veevarustuse, nt. rajama 
puurkaevu puhta veekihini või korraldama vee toomise paakautoga. See lõik lisatakse 
KMH aruandele. 

 

29. Ptk 3.3.2. palun välja tuua, milline on avalduv mõju erinevate alternatiivide (k a 0-
alternatiiv) lõikes pinnasele ja põhjaveele? 
 

Kõikide sisuliste alternatiivide puhul on mõju allikas sama -  reostusvõimalus tuleneb 
ladestusala tegevusest. Mõju ulatus on kõige suurem alternatiiv 1 korral: kuna prügilas 
jäätmeid ei sordita, võib eeldada oluliselt suuremat biolagunevate jäätmete kogust 
ladestatavas jäätmemassis ning nõrgvett tekib rohkem ja see on saastunum kui 
alternatiiv 2 ja 3 korral. Alternatiiv 2 ja 3 korral on mõju ulatus samasugune. 
Arvestades eelmise  punkti vastuses toodut, on kõikide sisuliste alternatiivide korral 
avalduda võiv mõju väheoluliselt negatiivne, mõju avaldumine on ebatõenäoline. 0-
alternatiivi korral mõju puudub.  Teave lisatakse KMH aruandesse. 
 

Vt. ka vastus p. 46 (põhjendus avalikule väljapanekule pandud KMH aruande 
alternatiivide käsitlemise metoodika kohta). 

 

30. Ptk 3.3.3. on väidetud: Täpsemad parameetrid ja nende seire sagedus kehtestatakse vee 
erikasutusloaga. Kui jäätmekeskusele taotletakse kompleksluba, siis kas eraldi vee 
erikasutusloa taotlemine on vajalik? 
’ 

Refereeritud on Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määruse nr. 269 nõudeid. Kuna 
kompleksloa maht hõlmab ka vee erikasutusloa, siis eraldi vee erikasutusluba taotleda 
ei ole vaja. KMH aruandesse lisatakse viidatud lausesse sulgudesse täiendus: „(Polli 
jäätmekäitluskeskuse puhul keskkonnakompleksloas).  

 

31. Ptk 3.3.3. palun välja tuua, milline on avalduv mõju erinevate alternatiivide (k a 0- 
alternatiiv) lõikes pinnaveele? 
 

Kõikide sisuliste alternatiivide puhul on mõju allikas sama -  saasteallikaks on 
prügilavee puhasti. Peamine reostuskoormus tuleneb ladestusalalt kogutavast 
nõrgveest, ladestatav jäätmete kogus on kõikides alternatiivides ühesugune. 
Alternatiiv 1 korral on biolagunevate jäätmete osakaal ladestusalal oluliselt suurem ja 
nõrgvesi seega saastunum, kuid alternatiiv 2 ja 3 korral toimub jäätmetest eraldatud 
biolaguneva fraktsiooni kompostimine. Kuna kompostimisväljaku vesi suunatakse 
samuti puhastisse, on puhasti reostuskoormus kõikide sisuliste alternatiivide puhul 
sarnane KMH aruandes lk. 48 toodud  reostuskoormus ja järeldus väheoluliseks 
negatiivse keskkonnamõju kohta kehtib kõikide sisuliste alternatiivide korral. 0-
alternatiivi korral mõju puudub.  Teave lisatakse KMH aruandesse. 
 

Vt. ka vastus p. 46 (põhjendus avalikule väljapanekule pandud KMH aruande 
alternatiivide käsitlemise metoodika kohta). 
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32. Mille alusel on KMH aruandes lk 49 välja toodud kaardil 8 eeldatav näidatud mõjuallikas 
ja sellest tulenev mõjupiirkond? Kaardi allkiri ei ole tegelikkusele vastav, sest Karksi valla 
üldplaneeringus on näidatud perspektiivse kompostimisplatsi mõjupiirkond, mitte 
jäätmekeskuse mõjupiirkond. 
 

KMH aruandes on Kaart 8 pealkiri järgmine: „Kaart 8. Jäätmekäitluskeskuse eeldatav 
mõjupiirkond Karksi valla üldplaneeringu järgi. …“ Korrektne on tõepoolest märkida 
„Polli valla prügimägi kinnistu mõjupiirkond Karksi valla üldplaneeringu järgi.“ Kaart 
8 allkirja korrigeeritakse.  

 

33. KMH aruandes lk 50 on väidetud: Ladustamisel ja sorteerimisel on lõhna teke lokaalse 
iseloomuga ja tõenäoline mõjutsoon ei ületa 30-50 meetrit allikast. Eeltoodud hinnang 
põhineb subjektiivsetel alustel. Objektiivse pildi annaks lõhnaainete hajumisarvutuse 
läbiviimine ja hajumiskaardi koostamine. Samas on analüüsimata, millist mõju avaldab 
välisõhu kvaliteedile segaolmejäätmete purustamine sh segaolmejäätmete koosseisus olevad 
ohtlikud jäätmed? Nt väikeakud ja patareid, säästupirnid jne. 
 

Hinnangu andmisel on muuhulgas aluseks võetud AS Ragn-Sells Klaasi tn. 3 
segaolmejäätmete ümberlaadimisjaama KMH aruandes (OÜ GeoBaltica, koostajad 
juhtivekspert Raivo Markov, ekspert Sixten Kerge, keskkonnainsener Enn Tumm) 
Lisa 5 toodud Marko Kaasiku ekspertarvamus „Olmeprügi käitlemisest, sh. 
ümberlaadimisest tuleneva õhusaaste hinnangute ja uuringute ülevaade.“ , mille 
järeldused olid järgmised: 

1. Ei ole standardiseeritud metoodikaid analoogselt objektilt lähtuvate 
õhusaaste heitkoguste hindamiseks. 
2. Ei ole andmeid, et olmeprügi ümberlaadimisest või sorteerimisest [märkus; 
eksperthinnang kajastab ka purustamist] oleks kusagil leitud ohtlikku või 
oluliselt häirivaid õhusaastet kaugemal kui mõnikümmend meetrit objektist. 
Vastupidi, on üksikuid kinnitusi ja kaudseid hinnanguid, et kaugusel umbes 
100 meetrit või enam on olukord hea. Tervisemõjud on märgatavad vaid 
pidevalt objektil viibivate inimeste (töötajate) jaoks. 
3. Eestile lähedastes tingimustes usaldusväärselt mõõdetud lõhna 
emissioonifaktorid värskelt ladestatud olmeprügist on teatud lähenduses 
ülekantavad prügi ümberlaadimisele, kui võrrelda ümberlaaditavaid koguseid 
tüüpiliselt prügilasse ladestatava kihi paksuse ja tiheduse andmetega. See 
annab põhimõttelise võimaluse teostada õhusaaste hajumisarvutus, kuid 
tulemus (kontsentratsioon lõhnaühikutes ja lõhnaläve saavutamise piir) on vaid 
suurusjärgulise täpsusega. 

 

Seega ei ole lõhnaarvutuse tegemine põhjendatud (olulisem on kogemuslike mõjude 
arvestamine – vt. allpool). Mis puutub võimalike ohtlike jäätmete esinemist 
olmejäätmete voos, siis mõjud avalduvad töötsoonis. Lisaks rakendatakse meetmeid 
ohtlike jäätmete eraldamiseks nii jäätmetekitaja juures (elektripirnide jms 
vastuvõtmine neid müüvates kauplustes, ohtlike jäätmete kogumiskeskused)  kui Polli 
jäätmekäitluskeskuses (vastuvõtukolusse kallutatud koorma visuaalne kontroll – 
märgatud ohtlikud jäätmed eemaldatakse).  
 

KMH aruandele lisatakse kompostimisaunade segamise võimalik lõhnahäiring - hr. 
Aivar Kester märkis 15.10.2010 KMH aruande avalikul arutelul, et see tegevus 
põhjustab episoodilise lõhnahäiringu, mis võib ulatuda ka 500 m kaugusele allatuult 
(Väätsa prügila kogemus). Selle leevendamiseks on vaja aunade segamist vältida  
ebasoodsate tuulte suuna korral.  
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34. KMH aruandes lk 50 on väidetud: Modelleerimistulemuste alusel on Polli 
jäätmekäitluskeskuse ladestusala maksimaalne metaaniheide 311,2 t/a. Sellise gaasitekke 
korral on sobilik rakendada passiivseid prügilagaasi ohjamise meetmeid nagu on ette nähtud 
1996. a. koostatud ehitusprojektis. Kui suur peab olema ladestusala maksimaalne 
metaaniheide (t/a), et prügilagaasi kogumine ja edasine käitlemine (põletamine) 
keskkonnakaitselises aspektis otstarbekaks muutub? 
 

Eesti seadusandluses seda käsitletud ei ole, samas lubab Keskkonnaministri 
29.04.2004 määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded  § 37 lg 4 
teha leevenduse prügilagaasi seire nõudes. Avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes ptk. 6 lk. 67 on  võrdluseks võetud Kanada künniskogused-võimsused : seal  
tuleb rakendada prügilagaasi kontrolli meetmeid, kui metaani heide ületab 1 000 t/a 
või ladestatavate jäätmete kogus ületab 10 000 tonni kalendriaastas või summaarselt 
on ladestatud üle 100 000 tonni jäätmeid. Aruandest on ekslikult välja jäänud viide 
künniskogusele, see lisatakse.  

 

35. Ptk 3.4.1. palun välja tuua, milline on avalduv mõju erinevate alternatiivide (k a 0- 
alternatiiv) lõikes välisõhu kvaliteedile? 
 

Alternatiiv 1 puhul ei ole kompostimisaunade segamist. Kuna ladustatakse 
biolagunevaid jäätmeid, tuleb tekkiv prügilagaas koguda ja põletada. Kuna alternatiiv 
1 on ebareaalne, siis põletusseadme arvutuste tegemine ei ole põhjendatud. Kuid 
kokkuvõttes saab välja tuua, et lõhnahäiring on oluliselt väiksem ja põletist tekkivate 
saasteainete hajumine ei põhjusta piirnormide ületamist. 
 

Alternatiiv 2 ja 3 mõju on sarnane. 
 

0-alternatiivil mõju välisõhu kvaliteedile jäätmekäitluskeskuse piirkonnas puudub. 
 

Teave lisatakse KMH aruandesse. Vt. ka vastus p. 46 (põhjendus avalikule 
väljapanekule pandud KMH aruande alternatiivide käsitlemise metoodika kohta). 

 
36. Müra analüüsil (ptk 3.4.2) on analüüsitud ainult alternatiiv 2 rakendumisel tekkivat 
võimalikku müra. Hindamata on teiste alternatiivide rakendumisega kaasnev võimalik mõju. 
Juhime tähelepanu, et vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seadusele hindab ekspert kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega 
eeldatavalt kaasnevaid tagajärgi. 
 

Alternatiiv 1 puhul tuuakse prügilasse 6 000 – 8 000 t/a jäätmeid, st 
transpordikoormus ja tegevuste maht on oluliselt väiksem. Kuna alternatiiv 1 on 
ebareaalne, siis võib ilma põhjalikuma analüüsita öelda, et elanikele avaldatav 
transpordihäiring on ligikaudu 5 korda väiksem . 
Alternatiiv 2 ja 3 mõju on sarnane. 
 

0-alternatiivil müra mõju jäätmekäitluskeskuse piirkonnas puudub. 
 

Teave lisatakse KMH aruandesse. Vt. ka vastus p. 46 (põhjendus avalikule 
väljapanekule pandud KMH aruande alternatiivide käsitlemise metoodika kohta). 

 
37. Ptk 3.5. välja toomata võimalikud avariiolukorrad jäätmekeskuse töös. Analüüsida tuleb 
olukordi, kus kavandatavad tegevused ei realiseeru plaanipäraselt ning tehnoloogilistes 
protsessides tekivad tõrked. Nt kuhu viiakse jäätmed, kui purusti-sorteerimisliin ei tööta? 
Kuhu suunatakse nõrgvesi ja jäätmekeskuses tekkinud reovesi, kui puhasti ei tööta? 
Võimalike prügilapõlengute ennetamine? Kas arendajal on olemas kava ja tegevusjuhised 
avariiolukordades käitumiseks? 
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Jäätmekäitlusettevõtte avariiolukorrad ja nende puhul tegutsemine on nn. standard-
olukorrad ja põhimõtteliselt on need erinevate sisuliste alternatiivide puhul 
ühesugused, seetõttu ei käsitletud seda teemat avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes. 
 

Detailsed tegutsemisjuhised avariiolukorras käitumiseks koostatakse pärast 
finantseerimisotsuse tegemist  ja esitatakse keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide 
koosseisus. KMH aruandesse lisatakse järgnev ülevaade võimalikest kõrvalekalletest 
tavapärasest tegevusest: 
 

Purustus-sortimisliin ei tööta: jäätmeid kogutakse vastuvõtupunkrisse kuni selle 
täitumiseni (märkus: purustusliin pannakse ka tavapärases olukorras tööle siis, kui on 
kogunenud liini käivitamiseks piisav kogus jäätmeid). Pikema seisaku puhul 
suunatakse veokid kas kompostimisplatsi vabale osale või ladestusalale, kus on 
ladestatavatest jäätmetest  eraldi tsoon ajutiseks vahelaoks.  
 

Nõrgveepuhasti ei tööta: prügilavesi kogutakse ühtlustusbasseini kuni selle 
maksimaalse täitumiseni. Vajadusel pumbatakse nõrgvesi tagasi ladestusalale. 
Valingvihma korral juhitakse osa saastunud platsidelt kogutud veest vajadusel ka 
biotiikidesse.  
 

Põlengute ennetamine: välditakse purustusliini seadmete ülekuumenemist. Juhuslike 
põlengute vältimiseks puhastatakse teatud regulaarsusega seadmeid ja 
liikurmehhanisme kuivpuhastusega. Jäätmekäitluskeskuse töötajad saavad väljaõppe, 
kuidas  tulekahju  korral käituda, sh kustutusvahendite kasutamisest. 
Jäätmekäitluskeskus varustatakse tulekustutusvahenditega. 
 

38. Kumulatiivsete mõjude osa on selgelt alahinnatud. Antud hetkel on tervet KMH 
dokumenti läbiv teema ainult prügila rajamine ja sellest tulenevad mõjud. Samas 
planeeritakse ladestada ainult väike osa keskust läbivatest jäätmetest. Muude jäätmete 
töötlemist ja võimalikke kumulatiivseid mõjusid koos ladestusalaga praktiliselt ei leia. 
Näiteks ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid, mis olid 1997 aasta ehitusloa osa ei ole 
aruandes üldse käsitletud. See viib mõttele, et kogu arendatav tegevus võib olla käsitletav nö 
salami sliceing`una ehk arendaja poolse tahtliku tegevuste tükeldamisena eesmärgiga varjata 
keskuse tegelikke mõjusid. Selline tegevus on aga keelatud. Palun kirjeldada ka muid tegevusi 
ja nendega kaasnevaid mõjusid lisaks ladestamisele ja analüüsida korrektselt ja asjakohaselt 
kumulatiivseid mõjusid. 
 

Ohtlike jäätmete hoidla rajamise kohta prügila koosseisus on ehitusluba väljastatud. 
Kuna ehitusloa väljastamisele eelnes ehitusprojektiga seonduvate keskkonnamõjude 
nõuetekohane hinnang ja projektis on jäätmehoidlaga seonduvat käsitletud piisavas 
mahus, puudub vajadus käesoleva KMH eesmärgist lähtudes täiendava hinnangu 
andmiseks. 
 

Samas on alusetu väita, et ohtlike jäätmete vastuvõtmist ning hoidmist või ladustamist 
pole KMH aruandes üldse käsitletud. Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes 
on ohtlike jäätmete käitlemisele mõjudega arvestatud lk. 36, lk. 59-60. Arvestades, et 
tegemist on jäätmekäitluskeskuse tegevuse käigus olmejäätmetest eraldatud või Karksi 
elanikkonnalt kogutud ohtlike jäätmete vahelaoga ja ei toimu ohtlike jäätmete 
kohapeal töötlemist ega ladestamist, on kirjeldatud meetmed piisavad vältimaks 
ohtlike jäätmete käitlemisest tingitud olulise keskkonnamõju teket.  
 

KMH aruandele lisatakse eeldatavad ohtlike jäätmete kogused peamiste liikide lõikes 
(kuid tegemist ei ole 45 000 tonnile jäätmetele lisanduva kogusega ), ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi taotlemise vajadus enne kui saab hakata elanikkonnalt koguma ohtlike 
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jäätmeid ja nõue, et ohtlike jäätmete vastuvõtmisel, vaheladustamisel ja transpordil 
järgitakse jäätmeseadust jt. asjakohaste õigusaktide nõudeid. 
 

Mis puudutab koosmõju jäätmekäitluskeskuse tegevustega, siis seda on avalikule 
väljapanekule esitatud KMH aruandes läbivalt tehtud.  
 

Kumulatiivsetest mõjudest: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses mainitakse mõju kumulatiivsust seoses kavandatava tegevuse keskkonna-
mõju olulisuse kindlakstegemisega eelhindamisel (§ 6 lg 3 p.5) ning kumulatiivset 
mõju KSH aruandele esitatavates nõuetes (§ 40 lg 4 p.6). Samas ei ole keskkonna-
alastes õigusaktides täpsustatud kumulatiivse mõju tähendust.  
 

Keskkonnaministeeriumi kodulehelt allalaaditavates KMH metoodilistes juhend-
materjalides „T. Põder. Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. 
Tallinn 2005“ viide kumulatiivsele mõjule puudub. 
 
Samas on allalaaditavad ka EL kumulatiivse mõju hindamise juhendmaterjal (EC DG 
XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protection. Guidelines for the Assessment of 
Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. May 1999), mille 
sissejuhatuses viidatakse terminoloogilisele kattuvusele ja antakse graafiliselt 
kumulatiivse mõju mõiste:  

 

 
 

Kumulatiivse mõju all mõistetakse mitme (vähemalt 2) erineva arendustegevuse 
samalaadse mõju koosmõju. Seega on kumulatiivne mõju kogumõju, mida kavandatav 
tegevus koos teiste mõjupiirkonnas olevate tegevustega avaldab ressursile, 
ökosüsteemile, kogukonnale. Olen seda terminit kasutanud, et eristada sama 
arendustegevuse eri toimingute võimalikku koosmõju väljaspool jäätmekäitluskeskust 
toimuvate tegevuste koosmõjust. 
 

Eelnevalt viidatud eestikeelsetes KMH metoodilises juhendmaterjalis käsitletakse 
kumulatiivsena koosmõju: „mõju suuruse hindamisel tuleb arvestada ka muid 
lähikonnas toimuvaid tegevusi (koosmõju)“ (lk 35). Samane on ka keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 lg 1 p. 6 toodud tõlgendus. 
 

Täiendatud KMH aruande ptk. 3.5 ei kasutata mõistet kumulatiivne ja peatüki 
sõnastust täpsustatakse.  

 

39. Ptk 3.6 palun välja tuua, milline on avalduv sotsiaal- majanduslik mõju erinevate 
alternatiivide (k a 0-alternatiiv) lõikes. 
 

KMH aruandesse lisatakse keskkonnaministri 22.06.2010 määrusega nr. 22 (RT I 
2010, 40, 238) nõutud jäätmete nõudlusanalüüs, mille arendaja kavatses esitada 
määruse objektiks oleva taotluse koosseisus eraldi dokumendina. Selle alusel on 
analüüsitud sotsiaal-majandusliku mõju lähtuvalt jäätmekäitluses läheduse põhimõtte 
rakendamisest. Kokkuvõtvalt: 

- 0-alternatiivi korral on kõige olulisemad „kannatajad“ Karksi vald ja 
temaga ühiselt jäätmehooldust korraldavad omavalitsusüksused, Viljandi 



 

 119

linn ja teistes Viljandimaa omavalitsused  ning  Tõrva linn ja teised temaga 
ühiselt jäätmehooldust korraldavad omavalitsusüksused. 

- Alternatiiv 1 positiivne mõju avalduks eelkõige lähiümbruse 
omavalitsusüksustele, kuid alternatiiv  ei ole reaalne; 

- Alternatiiv 2 korral on avaldub positiivne mõju pigem laiemalt kui 
alternatiivi 0 kirjeldatud omavalitsusüksustes. 

- Alternatiiv 3 korral on piirdub positiivne mõju pigem alternatiivi 0 
kirjeldatud omavalitsusüksustega.  

 

Vt. ka vastus p. 46 (põhjendus avalikule väljapanekule pandud KMH aruande 
alternatiivide käsitlemise metoodika kohta). 

 

40. Kui palju kulub kavandatavas prügilas mineraalset materjali vahekihtide tegemiseks 
prügila käitusajal? 
 

Mineraalsete vahekihtide tegemiseks täiendavat materjali ei tooda. See saadakse 
jäätmekäitluskeskusesse toodavatest mineraalse/inertse iseloomuga jäätmetest ja 
samuti biolaguneva fraktsiooni kompostimisel. Arvestades, et tegemist on 
jääkfraktsiooniga, võib ka selguda, et mineraalseid vahekihte pole vaja. Seega selgub 
vahekihtide tegemiseks kuluv materjali kogus ladestusala ekspluatatsiooni käigus. 

 

41. KMH aruandest ei selgu kui suur on jäätmekeskuse sorteerimis- ja purustamisliini 
energiatarve (nt 1 tonni jäätmete käitlemise kohta)? 
 

See teave omab tähtsust keskkonnakompleksloa taotlemisel. Samas ei ole parima 
võimaliku tehnika (PVT) juhendites määratletud energiatarbe PVT taset ja teisalt ei 
ole elektrienergia kasutamise puhul energiatarve keskkonnamõju põhjustajaks Polli 
prügila kinnistul ja selle ümbruses. Kuna KMH tuleb teha arendustegevuse staadiumis, 
kus ei ole teada, millise tootja tehnoloogiat kasutatakse (vt p.8 toodud selgitused), siis 
on KMHs võimalik refereerida ainult üldisi meetmeid energiatarbe vähendamiseks: 
seadmed valitakse optimaalse võimsusega ja energiat tuleb kasutada säästlikult – 
vältida liini tühjalt käitamist.  

 

42. KMH aruandes lk 60 on väidetud: Ladestusala vananedes (eeldatavalt 3.-6. 
tegutsemisaastal) tuleb seireandmetele tuginedes ette näha täiendav puhastusmoodul. Üheks 
võimalikuks variandiks on pöördosmoos-puhasti, mis tagab kõrge puhastusastme ja 
stabiilsuse reoveest lämmastiku, fosfori, KHT, BHT ja ammooniumi ärastamisel. Samas on 
optimaalse lahenduse leidmiseks vajalik mitmekülgne sügav analüüs, mis võtab arvesse mitte 
ainult keskkonnamõjusid, vaid ka sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte. Siin peaks tuleb välja 
tuua konkreetne lahendus, mis on keskkonnakaitseliselt ja säästva arengu põhimõtetelt kõige 
aktsepteeritavam lahendus. 
 

Hinnangu andmisel on kasutatud p. 17 all viidatud uuringu järeldusi – aruandesse 
lisatakse viide allikale. Sisuliselt ei ole enne võimalik sügavat analüüsi teha, kui on 
teada, milline on Polli prügila ladestusalalt tekkiva nõrgvee koostis. Uuringu 
koostajate eelistuseks on pöördosmoospuhasti, kuid lähtuvalt konkreetsetest 
tingimustest ei välistata muid meetodeid. Eeltoodud lähtudes ei ole KMH aruandes 
võimalik anda konkreetset lahendust – see tuleb ladestusala esimestel 
tegutsemisaastatel välja selgitada tuginedes seireandmetele (eeldatavalt 3.-6. 
tegutsemisaasta jooksul peaks selgus käes olema). 

 

43. KMH aruandes lk 62 toob ekspert välja meetmed jäätmekäitlusest tingitud häiringute 
vähendamiseks. Samas väidetakse et: Kõiki loetletud meetmeid ei pea käitaja rakendama, 
tuleb teha sobilik valik. Mille alusel teeb tulevane käitaja loetletud meetmete alusel sobiliku 
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valiku, kas majanduslike eelistuste või keskkonnakaitseliste aspektide põhjal? Siit ettepanek, 
keskkonnaekspert peaks konkreetselt välja tooma need meetmed, mille rakendumisel 
välditakse ülenormatiivse keskkonnamõju teket ja mille rakendamine on käitajale kohustuslik. 
 

Ülenormatiivsete keskkonnamõjude teket välditakse Keskkonnaministri 29.04.2004 
määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (arvestades KMH 
aruandes antud ülevaadet lubatavatest leevendusvõimalustest mõnede nõuete osas) ja 
keskkonnamõju hindamise aruandes ptk. 3-5 toodud tingimuste täitmisega.  
KMH aruande lk. 62 on lisatud ka selgitus, et konkreetsete meetmete valik tehakse 
keskkonnakompleks-loa taotlemise etapis. Lõplikku valikut on võimalik teha ainult 
siis, kui on teada konkreetne tehnoloogia. PVT põhimõtteks on, et valik tehakse 
keskkonnakaitseliste aspektide põhjal arvestades seejuures  majanduslikke 
kriteeriume: saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduses § 4 on antud PVT 
tähendus, sh välja toodud, mis on võimalik tehnika „käitajale mõistlikul viisil 
kättesaadavat nüüdisaegset tehnikat, mille kasutamine on kulusid ja eeliseid arvesse 
võttes majanduslikult ja tehniliselt vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima 
täitmise.“ (eeldan, et Teile kui keskkonnaeksperdile ei pea selgitama põhjalikumalt 
PVT olemust ja keskkonnakompleksloa väljaandmise põhimõtteid).  
 

KMH aruandes antakse täiendav selgitus. 
 

44. Tervikliku ülevaate saamiseks on otstarbekas ptk 5 esitada seirepunktide paiknemine ka 
skemaatiliselt võttes aluseks kavandatava tegevuskoha kaardi. 
 

Ülevaatlikkuse parendamiseks lisatakse KMH aruandesse seirepunktide asukohad. 
Pinnavee seirepunktide täpne asukoht (seotuna koordinaatsüsteemiga) antakse 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides. 

 

45. KMH aruandes lk 66 on väidetud: Kui teine proov kinnitab künnistaseme ületamist, 
teavitab käitaja sellest kohe ametit ja keskkonnainspektsiooni ning, juhindudes jäätmeloas 
antud erakorralistest ohutusmeetmetest, võtab tarvitusele kõik võimalikud parendavad 
abinõud. Millist jäätmeluba on aruande koostaja on silmas on pidanud? 
 

Refereeritud on Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 nõudeid. Kuna 
kompleksloa maht hõlmab ka vee jäätmeloa, siis eraldi vee erikasutusluba taotleda ei 
ole vaja. KMH aruandesse lisatakse viidatud lausesse sulgudesse täiendus: „(Polli 
jäätmekäitluskeskuse puhul  keskkonnakompleksloas)“. 

 

46. KMH programmis on kirjas: Keskkonnamõju hindamisel kasutatakse rahvusvaheliselt 
tunnustatud põhimõtteid ja metoodikaid (T. Põder 2005: „Keskkonnamõju ja keskkonnariski 
hindamine”; 126 lk; elektrooniline versioon 
http://www.envir.ee/91552).Hindamiskriteeriumite lõplik valik (iga käsitletav teema eeltoodud 
loetelus esindab võimalikku kriteeriumi)) ja alternatiivide võrdlemise metoodika pannakse 
paika töö käigus ja vastav ülevaade esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes. 
Üldtunnustatud põhimõtete ja metoodika kohaselt annab ekspert alternatiivide 
paremusjärjestuse. Alternatiivide läbinähtavaks ja reprodutseeritavaks võrdlemiseks ning 
paremusjärjestusse seadmiseks tuleb neid võrrelda ühesuguste kriteeriumide põhjal, mis 
peegeldavad kõigi alternatiivide kõiki (nii negatiivseid kui ka positiivseid) mõjusid. 
Kriteeriumide valimisel tuleb silmas pidada kaht põhimõtet: 
- nad peavad hõlmama kõiki olulisi mõjusid ning projekti rakendamist mõjutavaid tegureid; 
- nad peavad olema võimalikult sõltumatud (tuleb vältida kriteeriumide sisulist kattumist, mis 
kujuneb ühe mõju mitmekordseks arvestamiseks). Tähtis on ka see, et kriteeriumide sisu oleks 
kõigile asjaosalistele üheselt mõistetav. 
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Käesolevas KMH aruandes puudub alternatiivide omavaheline võrdlus ning alternatiivide 
pingerida. Ekspert on keskendunud sisuliselt ühe alternatiivi (alternatiiv 2) kirjeldamisele. 
Objektiivse hinnangu puhul tuleb vältida seda, et alternatiivide tegeliku võrdlemise asemel 
piirdutakse ekspertide eelistatud (või arendaja pakutud) alternatiivi positiivsete omaduste ning 
teiste alternatiivide negatiivsete mõjude loeteluga. Palun täiendada aruannet sisulise 
alternatiivide võrdlusega ja alternatiivide pingereaga. Käesolev KMH aruanne ei vasta 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 lg 1 p 9 nõuetele. 
 

Selgituseks KMH programmis viidatud alternatiivide võrdlemise metoodika valiku 
kohta. Keskkonnaministeeriumi kodulehelt allalaaditavates KMH metoodilistes 
juhend-materjalides „T. Põder. Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. 
Käsiraamat. Tallinn 2005“ on ptk. 2.10 kirjeldatud pikemalt järjestamismeetodit, 
intervalliskaalal põhinevat hindamist (kui enim kasutatavat meetodit) ja 
paaritivõrdlust, mis kõik eeldavad hindepunktide andmist hindamiskriteeriumite 
alusel. Samas on märgitud, et „Formaalsete võrdlusviiside kasutamisel tuleb kindlasti 
arvestada ka metoodikatest tulenevaid piiranguid ja maaramatust ning mitte teha 
järeldusi üksnes arvutustulemuste põhjal“ (lk. 84) ja „Loomulikult ei piirdu 
alternatiivide võrdlemisviisid ülaltoodud näidetega“ (lk. 85).  
 

Arvestades käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga jäätmekäitlustegevust 
on eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse alustamiseks on väljastatud 
ehitusluba), on alternatiivide võrdlemisel aluseks võetud metoodilises juhendis lk. 78 
toodu: „Keskkonnamõju hindamisel tuleb maarata alternatiivide paremusjärjestus. 
Nende kvalitatiivsete või kvantitatiivsete plusside ega miinuste pelgast loetelust 
paremusjärjestuse määramiseks ei piisa, välja arvatud lihtsad juhtumid, kus 
alternatiive ja mõjusid on suhteliselt vähe ja/või nad on silmatorkavalt erinevad.“ 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 7 käsitletakse eelistatud 
alternatiivi valikut, iseasi on see, et lähtudes kooskõlastatud KMH programmis 
määratletud alternatiividest (mille hulgas ülaltoodud põhjustel puuduvad asukoha 
alternatiivid) osutusid edasise hindamise käigus reaalseteks 2: arendaja eelistatud 
alternatiiv ja 0-alternatiiv, mistõttu tavapäraselt kasutatav hindepunktide andmine 
osutus mõttetuks.  
 

KMH aruandes lk. 6 toodud alternatiivide loetelus ja edasises kirjelduses on näidatud, 
miks alternatiivina ei käsitletud arendaja väljapakutud lahendust piiratud mahus: 
senises KMH protsessis pole ilmnenud vajadust jäätmekäitluskeskuse eelnevalt 
kirjeldatud tegevuse piiramiseks keskkonnakaalutlustel (lk. 12).  
 

Lähtudes reaalsete alternatiivide võrdlemise vajadusest, tehti sisuline hindamine 
kaheetapilisena. 1. etapis analüüsiti alternatiivi reaalsust, sh vastavust 
seadusandluse nõuetele ning strateegilistele arengudokumentidele. Ptk. 7 lk. 68 on 
ära toodud, et pelgalt prügila rajamine kehtiva ehitusloa aluseks olevate 
projektdokumentatsioonis ettenähtud tegevuste ja mahtude raames (Alternatiiv 1) 
ei rahulda Polli Prügila OÜ osanikeringis olevaid kohalikke omavalitsusi (kuigi 
alternatiiv ei ole vastavuses seadusandlusega, ei ole see kooskõlas KMH aruande 
ptk. 1.3 viidatud jäätmekäitluse strateegiliste arengudokumentidega), lisaks ei 
saada prügila rajamisse toetust struktuurifondidest. Seega ei ole tegemist reaalse 
alternatiiviga. 
 

Eelistatud alternatiiv ja 0-alternatiiv on paraku silmatorkavalt erinevad ja otsust on 
võimalik teha lähtudes eelistatud alternatiivi rakendamisega keskkonnamõju olulisuse 
määrast. Hinnang mõju olulisusele on KMH aruandes antud ptk. 3 esitatud teemade 
kaupa. Kui üritada igal võimalikul juhul rakendada väiksema keskkonnamõjuga 
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alternatiivi eelistamist, kuigi ka teiste alternatiivide korral ei ilmne olulist kesk-
konnamõju, oleks arendustegevuse võimalused piiratud jääkreostusobjektide 
likvideerimisega jms, kuna muudel juhtudel on 0-alternatiivi keskkonnamõju alati 
väiksem. 
 

KMH aruandesse lisatakse asjakohased selgitused. Lisaks, kuna Teie tehtud eelnevate 
märkuste põhjal on võimalik sõnastada Alternatiiv 3 (jäätmekäitluskeskuses 
käideldakse kuni 100 tonni tavajäätmeid päevas), siis vastavalt on täiendatud ka 
alternatiivide hindamise osa. 

 

47. KMH aruandes lk 68 on väidetud: Karksi Vallavalitsusel puudub vajadus prügilale 
väljastatud ehitusluba tühistada vaid võidakse jõuda otsusele, et arendaja peab taotlema 
ehitusloa(d) (koos eelnevate ehitusseadusest tulenevate taotlustega) jäätmekäitluskeskusega 
seotud rajatiste tegemiseks samal maa-alal. Objektiivne hinnang olukorrale on selline, et 
Karksi Vallavalitsus peab kehtestama detailplaneeringu Polli valla prügimägi kinnistule. 
Kehtiv detailplaneering on aluseks sellele, et kavandatav tegevus oleks vastavuses Karksi 
valla üldplaneeringuga. 
 

Ehitusloa kehtivuse osas vt. vastus p. 2, üldplaneeringule ja strateegilistele 
arengudokumentidele vastavuse osas vt. vastus p. 9.-11. 

 

48. KMH aruandes lk 69 on väidetud: Keskkonnamõju hindamise seaduse järgne kokkuvõte 
KMH aruandest esitatakse lõpp-aruande kooseisus. Keskkonnamõju aruande mittetehniline 
kokkuvõttel on keskkonnamõju hindamise protsessis oluline roll. Kokkuvõtte eesmärk on 
eelkõige anda laiale lugejaskonnale lühike ülevaade keskkonnamõju hindamise menetlusest ja 
peamistest tulemustest. Kokkuvõte peaks andma KMH aruande põhisisu ja olema aruandest 
eraldi loetav. Kokkuvõtte mitte avalikustamist võib lugeda keskkonnamõju hindamise hea 
tava  jämedaks rikkumiseks, mis näitab seda, et eksperdi eesmärk on aruande sisu laiemale 
lugejaskonnale mitte avalikustada. Palun lisada aruande sisu kokkuvõte KMH aruandele. 
 

Kaalusin pikalt kokkuvõtte lisamist. Samas, arvestades jäätmekäitlusteema 
tundlikkust, tekib oht, et peale kokkuvõtte muud töö osa ei loeta ja kokkuvõtvate 
tulemuste põhjal väidetakse, et hindamine on ebapiisava põhjalikkusega, jms. 
Kaalutlus põhineb ka asjaolul, et  KeHJS § 20 lg 1 p. 12 järgi esitatav kokkuvõte peab 
sisaldama kõiki p. 1-11 nimetatud teabe kokkuvõtteid, sh avalikkuse kaasamise 
tulemusi. Paraku toimub KMH aruande avalik arutelu hiljem, kui tuleks sellest 
kokkuvõte esitada. Seega otsustasin teha lühikokkuvõtte peamistest järeldustest, mis 
on toodud ära koos eelistatud alternatiivi väljapakkumisega. 
 

Tõstatasite koos Enn Tummiga vastava küsimuse ka KMH aruande avalikul arutelul. 
Laiemat vastukaja see teema ei leidnud, seega annan sama vastuse, mis arutelul: 
kõikehõlmava kokkuvõtte puudumine ei takistanud huvitatud isikutel aruandega 
tutvumist ja asjakohaste küsimuste esitamist. 
 

KMH lõppversioonile lisatakse KeHJS § 20 lg 1 nõutud kogu protsessi hõlmav 
kokkuvõte. 

 

49. Käesolev KMH aruanne on vastuolus heakskiidetud KMH programmiga, kuna hindamata 
on mõju maastikule ja kultuuripärandile. Palun aruannet antud valdkondadega täiendada. 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 2.2 on esitatud ülevaade sotsiaal-
majanduslikust keskkonnast, muuhulgas lk. 22: „Muinsus- ja miljööväärtused: Polli 
valla prügimägi kinnistu vahetus läheduses puuduvad kultuurimälestised. Lähim 
muinsuskaitseobjekt on “Surnumägi” kalmistu (arheoloogiamälestis, registri number 
13290) , mis asub Sudiste külas ja jääb jäätmekäitluskeskusest ~1,2 km kaugusele 
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põhja suunas.“ Ptk. 2.3.7 on esitatud ülevaade väärtuslikest maastikest ja 
pärandkultuuri objektidest. Kokkuvõtvalt on nenditud järgmist: „Kavandatav tegevus 
ei jää ühegi nimetatud väärtusliku maastiku lähedale. Pärandkooslusi ehk 
traditsioonilisi kultuurmaastikke (poollooduslikud niidud) planeeringualal ega selle 
lähiümbruses EELIS-e andmebaasi andmetel ei ole.“ Seega puuduvad ka vastavad 
mõjud. 
 

Aruande täiendamisel antakse mõju hindamise osas ptk. 3 täiendavad selgitused 
mõjude kohta vastavalt viidatud KeHJS § 20 lg 1 p 6 loetelule, sh viidatud vastava 
mõju puudumisele. 

 

50. KMH aruanne on vastuolus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 20 lg 1 p 4 nõuetega, kuna käsitlemata on sellised kavandatava tegevusega 
eeldatavalt kaasnevad tagajärjed nagu vibratsioon, valgus, soojus ja kiirgus. Palume aruannet 
täiendada. 
 

KMH metoodika kohaselt tuleb hindamisel käsitleda olulisi mõjusid. KMH 
programmi koostamise, avalikustamise ja heakskiitmise käigus antakse eelhinnang ja 
lepitakse kokku, millised mõjud seda on. Aruande täiendamisel antakse mõju 
hindamise osas ptk. 3 täiendavad selgitused mõjude kohta vastavalt viidatud KeHJS § 
20 lg 1 p 6 loetelule, sh viidatud vastava mõju puudumisele. 

 

51. KMH aruanne on vastuolus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 20 lg 1 p 8 nõuetega, kuna hinnatud ei ole vastavust säästva arengu põhimõtetele. 
 

Säästva arengu põhimõtet arvestamine avaldub avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes järgmiselt: a) ptk. 1.3 antud vastavushinnangus strateegilistele 
arengudokumentidele b) loodusvara kasutamise otstarbekuse hindamise kaudu.  
 

KMH aruande täiendamisel lisatakse vastavad selgitused. 
 

52. Iga KMH algatamise korral tuleb kontrollida, kas tegemist võib olla piiriülese 
keskkonnamõjuga. Karksi vald piirneb Läti Vabariigiga ja KMH-s on toodud ära, et 
perspektiivne koht kuhu jäätmekütust viia on Brocene Lätis. KMH algatamise otsusest ei 
järeldu, kas on kontrollitud piiriülese mõju võimalikku tekkimist ja kaalutud piiriülese mõju 
hindamist! 
 

Keskkonnamõju hindamine ei käsitle kaupade impordi-ekspordi küsimusi, välja 
arvatud juhul, kui tegevus eeldab selleks olulise infrastruktuuri loomist (uus tee, 
sadam, jne.). Kuna kavandatav ladestusalaga jäätmekeskus asub Läti piirist 
linnulennult ~10 km kaugusel, siis ei teki keskuse tegevusest ka piiriülest mõju. Seda 
asjaolu on arvestatud nii algatamisotsuse tegemisel, KMH programmi koostamisel kui 
heakskiitmisel. 
 

Märgime, et KMH algatamise otsuses peab ära tooma teabe piiriülese hindamise 
algatamise kohta, kui piiriülene keskkonnamõju hindamine algatatakse (KeHJS § 11 lg 
8 p. 4). 

 

53. Kuna KMH aruandes esineb hulganisti põhimõttelisi puudusi ja vasturääkivusi 
(alternatiivi ebakorrektne püstitus, vastuolu kohaliku omavalitsuse strateegilise 
arengudokumendiga, alternatiivide ebakorrektne hindamine, vastuolu keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega) vajab KMH aruanne olulist 
korrigeerimist ja sisulist ümbertegemist. Leian, et avalikkuse parema teavitamise nimel on 
põhjendatud täiendatud aruande suunamine uuele avalikustamisele ning uue avaliku arutelu 
läbiviimine. 
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Julgem väita, et olete esitanud hulganisti küsimusi. Paraku ei ilmne nende analüüsil 
„hulganisti põhimõttelisi puudusi ja vasturääkivusi.“ Kokkuvõtvalt võib Teie eelnevad 
52 küsimust rühmitada järgmiselt (jaotus ei pretendeeri „absoluutsele tõele“, seetõttu 
ei hakka välja tooma, mis küsimus kuhu rühma kuulub): 
 

- küsimus vajab analüüsi, kuid toodud väide ei leia kinnitust ja KMH aruandesse 
selgitusi ei lisata: 6 küsimust, 1 osaliselt; 

- küsimus KMH aruandest paremaks arusaamiseks: 22 küsimust, 2 osaliselt; 
nendest 5 küsimust on sellised, mille alusel oleks tõepoolest vaja KMH 
aruannet täiendada (samas ei ole ükski neist selline, mis muudaks KMH 
järeldusi); 

- desorienteerivad küsimused-väited (selgitamist vajav on tegelikult aruandes 
toodud, jms): 9, 2 osaliselt; 

- sisutud küsimused-ettepanekud (mida oleks võinud tegemata jätta): 10 
küsimust, lisaks 1 küsimus kordab varasemat. 

 

Tõstatasite ka 15.10.2010 avaliku arutelu lõpus küsimuse uue avaliku arutelu 
korraldamisest, kuid see ei leidnud osalejate seas vastukaja (välja arvatud minu 
kommentaar). Avalikul arutelul ilmnes selgelt, et laiem avalikkuse huvi kavandatava 
tegevuse suhtes puudub. 
 

Kokkuvõtvalt: täiendava avaliku arutelu korraldamine ei ole põhjendatud. 
 
Samas aga juhin tähelepanu, et Polli valla prügimägi kinnistu, Ainja küla, Karksi vald, 
Viljandimaa, katastrinumber 60001:007:0130 sihtotstarve on Maa-ameti andmetel 100 % 
jäätmehoidla maa. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrusele nr 155 
Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord § 6 lg 6 kohaselt on 
jäätmehoidla maa (008; J) – tootmis- ja olmejäätmete ladestamisehitiste (prügila) ning reovee 
puhastusrajatiste alune ja neid teenindav maa. Vastavalt KMH aruandes püstitatud alternatiiv 
2 kohaselt kavandatakse Polli valla prügimägi kinnistul tegevusi, mis eeldavad suures osas 
tootmismaa sihtotstarvet. Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord § 6 lg 
3 kohaselt on tootmismaa (003; T) – tootmiseesmärgil kasutatav maa. Tootmis- ja 
tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa: 

o põllu-, metsa-, jahi- ja kalamajandusehitiste maa; 
o sadamaehitiste maa, v.a reisijate teenindamisega seotud ehitised; 
o toodangu ladustamiseks ja transportimiseks vajalike ehitiste maa; 
o tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sh kütte-, vee-, 

gaasi või elektrivarustusega seotud ehitiste maa; 
o jäätmekäitlusehitiste alune maa, v.a jäätmehoidla maa; 
o muu tootmisotstarbel kasutatav maa. 

 

Järelikult ei saa tänase päeva seaduste valguses rakendada täies mahus ühtegi käesolevas 
KMH-s käsitletud alternatiivi peale 0- alternatiivi, kuna alternatiiv 1 ei vasta Prügila rajamise, 
kasutamise ja sulgemise nõuetele (keskkonnaministri 29. Aprilli 2004. a määrus nr 38) ja 
alternatiiv 2 soovitud tegevusi ei saa täies mahus ellu viia, kuna Polli valla prügimägi 
kinnistul katastrinumber 60001:007:0130 puudub tootmismaa sihtotstarve. Soovitud tulemuse 
saavutamiseks alternatiiv 2 järgi täies mahus tuleks algatada teemaplaneering 
jäätmekäitluskeskuse asukohavalikuks, vajadusel ka KSH ja seejärel algatada 
detailplaneering, vajadusel ka KSH, mille alusel on võimalik seada antud maatükile 
kavandatavate tegevuste elluviimiseks sobivad seaduslikud sihtotstarbed. Alles seejärel saab 
asuda tegevusloa (ehitusluba ja keskkonnakompleksluba) ja sellega seonduva KMH edasisele 
menetlusele. 
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Neid asjaolusid selgitati eelnevalt (p.2, p. 9, p.10).  
Keskkonnaamet palus omapoolsetes ettepanekutes (kiri 22.10.2010 nr PV 6-7/41593-
1) anda juba KMH aruande sissejuhatuses ülevaade ehitusloaga ja KMH eesmärgiga 
seonduvatest asjaoludest. Sissejuhatusse lisatakse lõik, mis on ühtlasi kokkuvõtvaks 
vastuseks: 

 

„Ehitusloa tähtajatu kehtivus tekitab tänapäeva seadusandlust arvestades näilisi 
vastuolusid - vahepeal muutunud nii ehitus- ja planeerimisalane kui ka 
keskkonnakaitseline seadusandlus, sh on üle vaadatud jäätmehoolduse korraldamise 
strateegia ja on kehtestatud täiendavaid nõudeid jäätmekäitlusrajatistele. Seetõttu on 
KMH aruande ptk. 1.3 ja 1.4 analüüsitud kavandatava tegevuse vastavust 
strateegiliste arengudokumentide ja seadusandluse nõuetele. Võimalikele 
vastuoludele juhiti tähelepanu juba KMH algatamistaotluses (Lisa I-3): juhul kui 
jäätmekäitluskeskuse rajamiseks on vajalik detailplaneering (st ehitusluba ei kehti), 
tuleb see algatada ja koos sellega keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). 
Karksi vallavalitsus algataks KMH. 
 

Ehitusloa kehtivust arutati KMH programmi avalikul arutelul ja hilisema koos-
kõlastamise käigus. 15.09.2009 esitas Karksi vald Keskkonnaametile kirja nr. 9-
4.8/510 (Lisa II-1), milles tõi välja seisukohad olemasoleva ehitusloa osas. Uue või 
täiendava ehitusloa vajaduse üle otsustatakse KMH aruande koostamise ja 
keskkonnatingimuste väljastamise järgselt. Sama kehtib ka teiste Karksi Vallavalitsuse 
pädevuses olevate otsustusküsimuste kohta (üldplaneeringu muutmise ja 
detailplaneeringu koostamise vajadus). Eeltoodust lähtuvalt tuleb huvitatud isikutel 
kõik ehitusprojekti ja -loaga ning planeeringutega seotud edasised seisukohad esitada 
Karksi Vallavalitsusele.“ 
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5. Keskkonnaameti ettepanekud 22.10.2010 kirjaga nr.PV 6-7/41593-1 
 

Keskkonnaameti tehtud ettepanekutele saadetakse vastused koos KMH 
aruande esitamisega. Vastused on esitatud Lisas III-7 

 
 
6. AS Ragn-Sells kiri 22.10.2010  
 

Kiri adresseeritud Karksi Vallavalitsusele. Kiri ei ole osaks avalikul 
väljapanekul ja arutelul tehtud ettepanekutest. Keskkonnamõju hindaja 
pädevuses ei ole kirjale vastamine. 
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7. Vastused hr. Toomas Veidenberg avalikul arutelul esitatud küsimustele  
 
Saadetud postiga 05.11.2010 
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Vastused Hr. Toomas Veidenberg 15.10.2010 esitatud küsimustele 

1. Kõpu jões elavad vähid. Millist mõju avaldab neile prügilast lähtuv saaste? Umbes 70-
ndatel elasid ka Vanausse ojas vähid, kuid nüüdseks on nad sealt kadunud.  
 

Jõevähi arvukust vähendab kalapüügieeskirjade rikkumine, valed püügikoormused ja -
ajad, haiguspuhangud ja veekogude reostumine. Ta kuulub Berni konventsiooni III ja 
EL loodusdirektiivi V lisasse, EL loodusdirektiivi rahvusvahelise tähtsusega liikide ja 
Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) punase raamatu ohualdiste liikide hulka, samas 
ei ole tegemist kaitsealuse liigiga. 
 
Detailse ülevaate jõevähi probleemidest on 2004. aastal Eesti Looduses avaldanud 
zooloog ja keskkonnaekspert Nikolai Laanetu artiklis „Jõevähk elab vees ja meie 
südames, aga sureb meie tegudest“. Artikkel on avaldatud ka veebis: 
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel790_787.html .  
Siinkohal toon välja kokkuvõtte, mis on lisatud ka KMH aruandesse:   

- Vähile ei sobi iga veekogu. Jõevähk eelistab elupaigana kõva põhjaga ojasid, 
jõgesid ja järvi, kus leidub varjepaiku ning ka vesi on hea: vähk vajab puhast, 
hapnikurikast vett, mis sisaldab keskmisel määral lupja. Veekogu temperatuur 
ei tohi olla alla 12 kraadi ega üle 25 kraadi. Eriti valusalt on mõjunud viimaste 
aastate põuased suved: Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal kuivasid mitmed 
vähkide elupaigad.  

- Vähk on väga tundlik reostuse ja keskkonna füüsikaliste muutuste suhtes. Eriti 
pelgab ta huumus- ja konservantaineid, halvasti mõjuvad ka suured 
settekogused. Väga kardetavad on peened orgaanilised setted, mis muudavad 
veekogu põhja mudaseks ja tarvitavad vees olevat hapnikku. 

- Pool sajandit tagasi tehtud uuringute põhjal sobisid jõevähile ligikaudu 90% 
meie jõgedest ja 50% järvedest, tänapäeval vaid 15% jõgedest ja 30% 
järvedest. 

- Palju jõevähi asurkondi on hävinud suurelt alalt tema endises levilas 
inimtegevuse (eeskätt maaparanduse ja veereostuse) ning vähihaiguste 
tagajärjel, ent oma osa on ka võõrliikide sissetoomisel (sh võib Lätist sisse 
rännata kitsasõraline vähk). 

- Suur osa endistest vähiveekogudest on muutunud jõevähile kõlbmatuks vaid 
mõne keskkonnateguri nihke tõttu: näiteks hapnikuvajak talvel või vastu 
kevadet, setete kuhjumine ja selle lagunemisel eralduvate gaaside ja 
lämmastikuühendite kahjulik mõju, vee pH ja kaltsiumisisalduse vähenemine 
või vooluveekogude ajutine kuivamine, nende madal veetase, mille tõttu talvel 
vähiurud külmuvad ja loomad hukkuvad. Süvendustööde tagajärjel on 
voolusäng muutunud ühetüübiliseks, allavoolu uhutud setted matavad kinni 
põhjasubstraadi ja seal olevad varjed, mis on ka vähiasurkonna hääbumise üks 
peamisi põhjusi. 

 
Polli jäätmekäitluskeskuse heitveepuhastist ära juhitavas vees on vähile kahjulikest 
ainetest eelkõige lämmastikühendeid. Samas on tagatud heitvee puhastamine vastavalt 
kehtestatud piirnormidele ja nii suublaks olevas kraavis kui Vanausse ojas toimub 
lahjenemine ja edasine isepuhastumine, mistõttu Kõpu jõe vähipopulatsioonile on 
mõju avaldumine ebatõenäoline. 
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Arvestades, et peamiseks mõjuks on allavoolu uhutavad setted, nähakse ette 
täiendavad meetmed ehitusaegse mõju vähendamiseks: tuleb vältida vallidesse 
kuhjatud pinnase uhtumist kraavidesse ja Vanausse ojja. 
 

Lisaks mõjub vähile kahjustavalt kobraste tegevus. Nikolai Laanetu arvamus on 
avaldatud Saaremaa ajalehe Meie Maa 06.05.2009 artiklis Koprad ohustavad jõevähi 
populatsiooni 
(http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=29659, autor 
Janne Nurmik): „Esiteks toob kopra vaba levik kaasa väga paljude põllumaade 
üleujutuse. Teiseks hävitab kobras jõevähi. "Kobras ja jõevähk reeglina kokku ei 
sobi," sõnas Laanetu. "Jõevähk võib elada küll koprapaisude all, kus on paremini 
aereeritud vesi, aga kui ta ujutab üle suuri metsa- ja sooalasid, siis talvel moodustub 
seal kõrge lämmastiku- ja ammoniaagisisaldusega  ebakvaliteetne vesi. Ammoniaak 
lubjarikkas vees on aga jõevähile tapvalt toksiline. Laanetu hinnangul näitab elu, et 
Saaremaal õnnestuks kopra levikut ohjata, kui õpetada jahimeestele võimalikult hästi 
kätte eluspüügimeetod ja suurendada nii jõevähkide arvukust.“ 
 

Seega, kui Polli jäätmekäitluskeskus rakendab meetmeid kobraste tegevuse 
ohjamiseks, võib see mõnevõrra soodustada jõevähkide olukorda Kõpu jões. 
 
 

2. Kuidas mõjutab jäätmekäitluskeskuse tegevus ümbritsevate põllumaade sihtotstarbelist 
kasutamist? Tegelen naabruses asuvatel maadel teravilja jm. taimekasvatusega.  
 

Ladestusalaga tavajäätmete käitluskeskuse tegevus ei sea piiranguid põllu-
majanduslikule maakasutusele. Süvitsi hindamine oleks põhjendatud, kui naabruses 
toimuks  raskmetalle, toksilisi orgaanilisi ühendeid jms sisaldavate jäätmete (nt. akud, 
pestitsiidijäägid) töötlemine.  
 
Lisaks märgime, et jäätmete laialikandumise ja purustus-sortimisliinilt müra ning 
tolmu leviku tõkestamiseks kavandab arendaja viimase variandi kohaselt paigutada 
liini PVC halli (lahendatakse ajutise rajatisena).  
 
Lõhn võib tekitada probleeme, kui jäätmekäitluskeskuse vahetus naabruses asuks 
karjalaut, kus toimuks ka toorpiima käitlemine ja piim ei ole kogu tsükli vältel suletud 
süsteemis. 
 
Olulisem küsimus on ebakvaliteetse komposti kasutamine. Õigusaktides reguleeritakse 
reoveesettest saadud komposti kasutamist (Keskkonnaministri 30.12.2002 määrusega 
nr. 78, avaldatud RTL 2003, 5, 48; 2004, 64, 1056), kuid samalaadseid probleeme 
(haigustekitajate ja raskmetallide sisaldus) võib teoreetiliselt eeldada jäätmekomposti 
kasutamisel). Vastavalt viidatud määruse § 15 lg 3 nõuetele tuleb enne 
reoveesettekomposti kasutamiseks andmist määrata sette pH, raskmetallide 
(kaadmium, vask, nikkel, plii, tsink, elavhõbe ja kroom), kuivaine-, orgaanilise aine, 
lämmastiku- ja fosforisisaldus. Pinnasesse viidav kümne aasta keskmine 
raskmetallikogus hektari kohta ei tohi ületada reoveesette määruses § 10 lg 5 toodud 
piirväärtusi. 
Määruse § 12 lg 4 sätestab, et kasutada ei tohi setet, kus on fekaalseid coli-laadseid 
baktereid 100 milliliitris üle 1000 pesa moodustava ühiku (PMÜ) ja helmintide mune 
1 liitris üle 1 (munade aritmeetiline keskmine liitri kohta). 
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Lisa III-7 Tehtud ettepanekute arvestamine-mittearvestamine. 

 
Ettepanekute arvestamisest ja mittearvestamise põhjendustest on nende 
tegijaid teavitatud Lisas III-6 saadetud vastuskirjade koosseisus. 
 
 
Siinkohal on esitatud ülevaade, kuidas on arvestatud Keskkonnaameti 
ettepanekutega (vastused saadetakse heakskiitmiskirja lisana). 
 
 
Vastused Keskkonnaameti 22.10.2010 ettepanekutele 
 
Vastuste andmisel viitamise võimaldamiseks juba eelnevalt vastatud küsimustele oleme Teie 
küsimused nummerdanud 
 
1. Palume selgitada projekti elujõulisust (OV-de osalust) olukorras kus Eesti ajakirjanduses 

on viidatud segaolemjäätmete vähesusele, arvestades kõiki võimalikke planeeritud 
jäätmetöötlus keskusi (MBT jaamad, prügipõletus jne).  

 

KMH aruande koosseisu on lisatud keskkonnaministri 22.06.2010 määrusega nr. 22 
(RT I 2010, 40, 238) nõutud jäätmete nõudlusanalüüs, mille arendaja kavatses esitada 
määruse objektiks oleva taotluse koosseisus eraldi dokumendina, sh ülevaade 
konkurentsitingimustest teiste käitlusmeetoditega. Polli Prügila projekti elujõulisuse 
tagab piirkonna peamiste jäätmetekitajate osalus Polli Prügila OÜ-s: Tartu linn, Valga 
linn, Viljandi linn ja Karksi vald, lähiajal on oodata uute KOV-de liitumist Polli 
Prügila projektiga. 

 
2. Palume põhjalikumalt lahti kirjutada jäätmebilanssi puudutav, kui palju on 

võimalik/plaanis sortimisliinil jäätmeid välja sorteerida arvestades uuringuid (mh SEI 
2007/2008), mis näitavad jäätmete koostist.  

 

Arendaja hinnangul ei saa Polli Prügila poolt välja pakutud jäätmebilanssi ja SEI 
uuringud võrrelda. Põhjus on selles, et SEI tegi omad uuringud käsitsi sorteerides, 
Polli Prügila plaanib mehhaniseeritud töötlust. Need 2 protsessi on niivõrd erinevad, et 
võimalik võrdlus oleks meelevaldne ja eksitav. Oluline erinevus on ka see, et masinad, 
mis töötlevad jäätmeid on soojad ja seetõttu eraldub jäätmetest niiskus. SEI uuringus 
sellist asja ei olnud. 
 

Polli Prügila ei plaani jäätmete manuaalset sorteerimist. Väljasorteerimine võib olla 
aga see on siis kui traktorist näeb olmejäätmete seas midagi, mida ei ole võimalik 
purustada või midagi, mis kvalifitseerub ohtlikuks jäätmeks. Polli Prügila plaanib 
jäätmete mehaniseeritud töötlemist, mille eelduslik bilanss on toodud kmh aruandes.  
 

KMH aruande Tabelis 1 esitatud jäätmebilanssi on korrigeeritud, kuna seal ei 
kajastunud ballistilisel separaatoril eraldatavad jäätmed. 

 
3. Kaasaja nõuetele vastavas jäätmekäitluskeskuses on soovitavalt palju erinevaid võimalusi 

jäätmete liigiti kogumiseks, nende edasise taaskasutusse suunamiseks. Oleme arvamusel, 
et kompostiplatsi rajamisel on mõistlik selle kasutamine kogu piirkonnas tekkiva 
biolagunevate jäätmete kompostimiseks ja komposti taaskasutusse võtmiseks.  
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Jagame Teie arvamust. Karksi vald korraldab jäätmehooldust koos naaberomavalitsus-
üksustega – Abja ja Halliste vallaga ning Mõisaküla linnaga. Iga omavalitsuse 
jäätmekava on vormistatud küll iseseisva jäätmekavana, kuid ühiselt töötatakse välja 
piirkonna jäätmehoolduse arengueesmärgid ning eesmärkide täitmise meetmed. (vt. ka 
vastus p. 4 ja 5).  

 
4. Komposti valmistamine eeldab tehnoloogia ja sellele vastava tehnika olemasolu. Kui olete 

soovinud rakendada aunkompostimist, siis hädavajalik on aunasegaja ja sõela olemasolu. 
Haljastusjäätmete puhul on  oluline ka purusti. Palume  täiendada biolagunevate jäätmete 
kompostimist puudutav osa lisades sinna plaanitud kasutatava tehnoloogilise protsessi 
kirjelduse koos võimaliku tehnika kasutamisvõimaluste kohta. 

KMH aruannet on täiendatud kompostimistehnoloogia kirjeldusega. Rakendatakse 
aunkompostimist, tehnikast kasutatakse aunasegajat ja sõela. Haljastusjäätmete purusti 
soetatakse jäätmekäitluskeskuse tegutsemise käigus, kui Karksi valla uues jäätme-
kavas lahendatakse haljastusjäätmete kompostimine Polli jäätmekäitluskeskuse baasil 
(vt. vastus p. 5). 

 
5.  Jäätmejaama territooriumil on koostöös Karksi vallaga soovitav organiseerida ka 

elektroonikaromu, kasutatud rehvide jm vanametalli, ehitusjäätmete jm sarnaste jäätmete 
liigiti kogumine, kui nende kogumist ei ole korraldatud Karksi alevikus. 

 

Karksi valla 2008. a. arengukavas on olulise keskkonnakaitselise arenguvajadusena 
välja toodud Polli valla prügimägi kinnistu sihtotstarbeline kasutussevõtt. Praegu on 
alustatud Karksi valla jäätmekava koostamisega perioodiks 2011-2015, milles 
käsitletakse Polli jäätmekäitluskeskust peamise käitluskohana vallas tekkivatele 
jäätmetele. Üksikasjad liigiti kogumise kohta kirjeldatakse jäätmekavas, KMH 
aruandesse lisatakse viide, et Polli jäätmekäitluskeskus on jäätmejaamaks ka Karksi 
vallas tekkinud jäätmete käitlemiseks. KMH aruandesse lisatakse alternatiivide 
kirjelduse juurde MTÜ LEA 3.12.2007 Karksi Vallavalitsusele ja Vallavolikogule 
tehtud pakkumise väljavõtted käideldavate jäätmete liigilisuse ja jäätmejaama kohta.  
 

6. Palume täiendada tekkiva heitvee (nõrgvesi ladestusalalt, kompostiplatsilt) ja territooriumi 
sadevee käitluskohta. Plaanitud keemilise puhastuse põhimõtted.  

 

Täiendatud aruandes on heitvee ja sademevee kogused on üle vaadatud, sh arvestatud 
15.10.2010 KMH aruande avalikul arutelul väljaöeldud vajadusega mitte koormata 
puhastussüsteemi puhaste platside veega. Samuti on lisatud lühiülevaade keemilisest 
puhastusetapist. 

 

7. Palume täiendavalt selgitada prügilagaasi kogumist ja selle kasutamise/kahjustamise 
lahendusi. Nõustume Teie selgitusega, et sortimisliini üheks eesmärgiks on ladestavate 
biolagunevate jäätmete vähendamine ja teistpidi peab biolaguneva jäätme hulk 
olmejäätmetes olema tagatud jäätmete liigiti kogumisega. Viide 1996.a projekti 
lahendustele pole korrektne, kuna käesolevaks ajaks on õiguslik regulatsioon muutunud 
(nn prügila määrus). 

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.1.2 on modelleeritud 
prügilagaasi teket Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusalalt ja jõutud järeldusele, et see 
on oluliselt väiksem, kui tekiks biolagunevate jäätmete ladestamisel. Ptk. 6 esitati 
arutelu, mille tulemusena jõuti järeldusele, et piisavaks meetmeks on 1996. a. projektis 
ette nähtud kaevude paigaldamine –need toimivad passiivsete ventilatsioonišahtidena 
ja on mõeldud ettevaatusabinõuna, et vältida prügilagaasi akumuleerumist ladestus 
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plahvatusohtlike kontsentratsioonideni. Täiendatud KMH aruandele on lisatud 
ülevaade prügilagaasi kogumise ja kahjustamise lahendustest, mis loodetavasti 
selgitab varasemalt tehtud järelduse tagamaid. 

 
8. Palume seletavas/sissejuhatavas osas veelkord selgitada valla/piirkonna elanikele faktilis-

õiguslikku olukorda kuna jätkuvalt võis kodanike kaebustest välja lugeda eksitavat 
arusaama toimunud avalike arutelude (programmi ja aruande avalikustamise koosolekud) 
eesmärkide  ja võimaluste kohta.  

 

Eeldan, et ettepanek puudutab ehitusloa kehtivust – kuigi KMH programmi 
koostamise ja heakskiitmise protsessis teemat põhjalikult käsitleti, on kõigis KMH 
aruande kohta esitatud kirjalikes küsimustes jällegi teema üles tõstetud. Täiendatud 
KMH aruande sissejuhatusse on lisatud olukorra selgitus, KMH aruande 
protseduuriliste lisades on ära toodud ka Karksi vallavalitsuse 15.09.2009 kiri nr. 9-
4.8/510 Keskkonnaametile. 

 
9. KMH programmi staadiumis lepiti kokku, et hinnatakse nelja erineva alternatiivi mõjusid. 

Käesolev KMH kirjeldab arendaja väljapakutud lahendust ja prügila arendamist kehtivas 
ehitusloas toodud mahtude raames, kirjeldamata on jäetud 0-alternatiiv ning prügila 
arendamine piiratud mahus (väiksemad jäätmekogused, mõnede tegevuste ärajätmine, 
erinevad tehnoloogiad). Lisaks kirjeldamisele on hindamata jäetud 0-alternatiivi, prügila 
arendamine osalises mahus ja ehitusloa kohase tegevuse alternatiivid. KeHJS § 20 lg 1 p 2 
järgi ekspert või eksperdirühm koostab, lähtudes heakskiidetud keskkonnamõju hindamise 
programmist, keskkonnamõju hindamise aruande, milles: esitab kavandatava tegevuse ja 
selle reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjelduse; ja KeHJS § 20 lg 1 p 5 ja 6 kohaselt 
esitab kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt 
kaasneva keskkonnamõju prognoosimeetodi kirjelduse; analüüsib kavandatava tegevuse ja 
selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju, 
sealhulgas kaudset mõju ning teiste tegevusliikidega koosmõju keskkonnaseisundile, 
sealhulgas mõju inimese tervisele, heaolule ja varale, taimedele, loomadele, pinnasele, 
maastikule, maavarale, vee ja õhu kvaliteedile, kliimale, kaitstavatele loodusobjektidele, 
sealhulgas Natura 2000 võrgustiku alale, selle kaitse-eesmärkidele ja terviklikkusele, ja 
kultuuripärandile, ning käesolevas punktis nimetatud tegurite vastastikust mõju. 

 

Alternatiivide hindamise osas vt. vastus p.10. Siinkohal tuleb märkida, et osad 
programmis toodud alternatiivid osutusid ebareaalseteks, mistõttu ei esitatud ka nende 
kirjeldust ja seetõttu on ka hinnatud eelistatud alternatiivi ja 0-alternatiivi. 0-
alternatiivi detailne kirjeldus oleks väljavõte eeldatava teeninduspiirkonna 
omavalitsuste jäätmekavadest. Kuna need ei ole monovariantsed (nii nagu üleriigiline 
jäätmekavagi), kujuneks üksikasjalik ülevaade üsna pikaks. Täiendatud aruandes on 
esitatud olulisemad väljavõtted. Mis puudutab jäätmekäitluskeskuse arendamist 
piiratud mahus, on keskkonnaekspert Raivo Markov kommentaaride alusel sõnastatud 
alternatiiv, milles tavajäätmete taaskasutamistegevuste maht jääks allapoole 100 tonni 
päevas (olulise ruumilise mõjuga objekti määratlusest lähtuvalt). 
 

Mõju hindamise osas ptk. 3 on antud täiendavad selgitused mõjude kohta vastavalt 
viidatud KeHJS § 20 lg 1 p 6 loetelule, sh viidatud vastava mõju puudumisele. 
 

Mõju prognoosimeetodite kirjeldus on esitatud avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruande ptk. 3.2. 
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10. KMH aruandes puudub alternatiivide omavaheline võrdlus ning alternatiivide pingerida. 
Ekspert on pühendunud arendaja eelistatud alternatiivi kirjeldamisele ja hindamisele. 
Ebaselgeks jääb ka hindamise metoodika ja mõju olulisuse hindamiseks erinevate 
keskkonnaelementide kaal. KeHJS § 20 lg 1 p 9 kohaselt ekspert võrdleb kavandatavat 
tegevust erinevate reaalsete alternatiivsete võimalustega ning annab nende 
paremusjärjestuse, lähtudes kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete 
võimaluste keskkonnamõjust ja hüvedest. 

 

Selgituseks KMH programmis viidatud alternatiivide võrdlemise metoodika valiku 
kohta. Keskkonnaministeeriumi kodulehelt allalaaditavates KMH metoodilistes 
juhend-materjalides „T. Põder. Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. 
Käsiraamat. Tallinn 2005“ on ptk. 2.10 kirjeldatud pikemalt järjestamismeetodit, 
intervalliskaalal põhinevat hindamist (kui enim kasutatavat meetodit) ja 
paaritivõrdlust, mis kõik eeldavad hindepunktide andmist hindamiskriteeriumite 
alusel. Samas on märgitud, et „Formaalsete võrdlusviiside kasutamisel tuleb kindlasti 
arvestada ka metoodikatest tulenevaid piiranguid ja maaramatust ning mitte teha 
järeldusi üksnes arvutustulemuste põhjal“ (lk. 84) ja „Loomulikult ei piirdu 
alternatiivide võrdlemisviisid ülaltoodud näidetega“ (lk. 85).  
 

Arvestades käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga jäätmekäitlustegevust 
on eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse alustamiseks on väljastatud 
ehitusluba), on alternatiivide võrdlemisel aluseks võetud metoodilises juhendis lk. 78 
toodu: „Keskkonnamõju hindamisel tuleb maarata alternatiivide paremusjärjestus. 
Nende kvalitatiivsete või kvantitatiivsete plusside ega miinuste pelgast loetelust 
paremusjärjestuse määramiseks ei piisa, välja arvatud lihtsad juhtumid, kus 
alternatiive ja mõjusid on suhteliselt vähe ja/või nad on silmatorkavalt erinevad.“ 
 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 7 käsitletakse eelistatud 
alternatiivi valikut, iseasi on see, et lähtudes kooskõlastatud KMH programmis 
määratletud alternatiividest (mille hulgas ülaltoodud põhjustel puuduvad asukoha 
alternatiivid) osutusid edasise hindamise käigus reaalseteks 2: arendaja eelistatud 
alternatiiv ja 0-alternatiiv, mistõttu tavapäraselt kasutatav hindepunktide andmine 
osutus mõttetuks.  
 

KMH aruandes lk. 6 toodud alternatiivide loetelus ja edasises kirjelduses on näidatud, 
miks alternatiivina ei käsitletud arendaja väljapakutud lahendust piiratud mahus: 
senises KMH protsessis pole ilmnenud vajadust jäätmekäitluskeskuse eelnevalt 
kirjeldatud tegevuse piiramiseks keskkonnakaalutlustel (lk. 12).  
 

Lähtudes reaalsete alternatiivide võrdlemise vajadusest, tehti sisuline hindamine 
kaheetapilisena. 1. etapis analüüsiti alternatiivi reaalsust, sh vastavust 
seadusandluse nõuetele ning strateegilistele arengudokumentidele. Ptk. 7 lk. 68 on 
ära toodud, et pelgalt prügila rajamine kehtiva ehitusloa aluseks olevate 
projektdokumentatsioonis ettenähtud tegevuste ja mahtude raames (Alternatiiv 1) 
ei rahulda Polli Prügila OÜ osanikeringis olevaid kohalikke omavalitsusi (kuigi 
alternatiiv ei ole vastavuses seadusandlusega, ei ole see kooskõlas KMH aruande 
ptk. 1.3 viidatud jäätmekäitluse strateegiliste arengudokumentidega), lisaks ei 
saada prügila rajamisse toetust struktuurifondidest. Seega ei ole tegemist reaalse 
alternatiiviga. 
 

Eelistatud alternatiiv ja 0-alternatiiv on paraku silmatorkavalt erinevad ja otsust on 
võimalik teha lähtudes eelistatud alternatiivi rakendamisega keskkonnamõju olulisuse 
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määrast. Hinnang mõju olulisusele on KMH aruandes antud ptk. 3 esitatud teemade 
kaupa. Kui üritada igal võimalikul juhul rakendada väiksema keskkonnamõjuga 
alternatiivi eelistamist, kuigi ka teiste alternatiivide korral ei ilmne olulist kesk-
konnamõju, oleks arendustegevuse võimalused piiratud jääkreostusobjektide 
likvideerimisega jms, kuna muudel juhtudel on 0-alternatiivi keskkonnamõju alati 
väiksem. 
 

Täiendatud KMH aruandele on lisatud asjakohased selgitused. 
Lisaks, kuna hr. Raivo Markovi tehtud märkuste põhjal on võimalik sõnastada 
Alternatiiv 3 (jäätmekäitluskeskuses käideldakse kuni 100 tonni tavajäätmeid päevas), 
siis vastavalt on täiendatud ka alternatiivide hindamise osa. 

 
11. Leevendusmeetmete peatükk vajab olulist korrigeerimist. Tehisbarjääri rajamise tehnilised 

erisused ja materjalikulu (pigem loodusvarade kasutamise otstarbekuse analüüsi ptk), 
puurkaevu rajamise menetlusnormid ja projektile esitatud nõuded (vastavus 
seadusandlusele), PVT meetmete kirjeldamine (seoses hilisema kompleksloa taotlemisega 
vajalik eriti põhjalikult omaette käsitleda) ei ole leevendusmeetmete kavandamine. 
Leevendusmeetmed kavandatakse ebasoovitava mõju vältimiseks või kompenseerimiseks. 
KMH aruandes on välja pakutud mitmeid leevendusmeetmeid (nt võimalik kaitsealuste 
taimede ümberistutamine, tolmuvaba katte rajamine või tee rekonstrueerimine jne) aga 
need ei sisaldu miskipärast antud peatükis. Leevendusmeetme juurde tuleks märkida ka 
meetme rakendaja/vastutaja ja kuidas seiratakse meetme täitmist. 

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 4 on analüüsitud leevendus-
meetmete variante (sisuliselt tehnoloogilised alternatiivid), nn. monovariantsed 
leevendusmeetmed ongi esitatud vastava mõju juures ja sellele käsitlusviisile on ka 
viidatud. Täiendatud KMH aruandes on parema arusaadavuse huvides tehtud 
ümberstruktureerimine ja viidatud nii rakendajale kui seirele. 

 
12. Jäätmekäitluskeskuse rajamise ja ekspluateerimisega kaasnevaid transpordimõjusid ning 

kumulatiivseid mõjusid (sisuliselt sotsiaalsed mõjud) on väga põgusalt käsitletud ja need 
vajavad põhjalikumat lahtikirjutamist ja analüüsimist. 

 

Avalikule väljapanekule pandud KMH aruandes ptk. 3.1.3 lk. 44 on antud ülevaade 
praegusest liikluskoormusest piirkonna teedel, sh liiklusvoo koosseis Valga-Uulu 
maantee lõigul km 47,5-54,3. Juurdepääsutee praeguseks liikluskoormuseks on 
hinnatud 10 sõidukit ööpäevas. Seoses jäätmekäitluskeskusega toimuks kuni 32-34 
liiklusepisoodi.  
 

Lk. 50 on toodud hinnang, millisest liikluskoormusest alates muutuks liiklussaaste 
piirnorme ületavaks. 
 

Mõju olulisuse hindamisel on muuhulgas aluseks võetud ka Teede- ja sideministri 
28.09.1999 määrus „Teede projekteerimise normid ja nõuded“ (RTL 2000, 23, 303; 
2004, 65, 1088). Selle kohaselt on praegune tee V klassi tee. Tee klass muutuks, kui 
aastakeskmine liikluskoormus suureneks üle 200 sõiduki ööpäevas (ehk üle 300 
sõiduauto ööpäevas). V klassi tee projektkiirus on 40-60 km/h, tolmuvaba katet ei ole 
ette nähtud.  
 

KMH aruandele lisatakse eeltoodud viide teede projekteerimise normidele ptk. 3.2 
Mõju prognoosimeetodid: teede klassi skaalat kasutatakse teest tingitud häiringu 
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olulisuse astme määramisel. Samuti tuuakse selgemini ära transpordist tingitud 
mürahäiringute hindamine. 
 

Kumulatiivsed mõjud: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses mainitakse mõju kumulatiivsust seoses kavandatava tegevuse keskkonna-
mõju olulisuse kindlakstegemisega eelhindamisel (§ 6 lg 3 p.5) ning kumulatiivset 
mõju KSH aruandele esitatavates nõuetes (§ 40 lg 4 p.6). Samas ei ole keskkonna-
alastes õigusaktides täpsustatud kumulatiivse mõju tähendust.  
 

Keskkonnaministeeriumi kodulehelt allalaaditavates KMH metoodilistes juhend-
materjalides „T. Põder. Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. 
Tallinn 2005“ viide kumulatiivsele mõjule puudub. 
 
Samas on allalaaditavad ka EL kumulatiivse mõju hindamise juhendmaterjal (EC DG 
XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protection. Guidelines for the Assessment of 
Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. May 1999), mille 
sissejuhatuses viidatakse terminoloogilisele kattuvusele ja antakse graafiliselt 
kumulatiivse mõju mõiste:  

 

 
 
Kumulatiivse mõju all mõistetakse mitme (vähemalt 2) erineva arendustegevuse 
samalaadse mõju koosmõju. Seega on kumulatiivne mõju kogumõju, mida kavandatav 
tegevus koos teiste mõjupiirkonnas olevate tegevustega avaldab ressursile, 
ökosüsteemile, kogukonnale. 
 
Eelnevalt viidatud eestikeelsetes KMH metoodilises juhendmaterjalis käsitletakse 
kumulatiivsena koosmõju: „mõju suuruse hindamisel tuleb arvestada ka muid 
lähikonnas toimuvaid tegevusi (koosmõju)“ (lk 35). Samane on ka keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 lg 1 p. 6 toodud tõlgendus. 
 
KMH aruandes on püütud eristada Polli jäätmekäitluskeskuses toimuvate erinevate 
jäätmekäitlustoimingute võimalikku koosmõju väljaspool jäätmekäitluskeskust 
toimuvate tegevuste koosmõjust (kumulatiivne mõju). Täiendatud KMH aruande ptk. 
3.5 ei kasutata mõistet kumulatiivne ja peatüki sõnastust täpsustatakse.  
 
Sotsiaalseid mõjusid on käsitletud sotsiaal-majanduslike mõjude peatükis. 

 
 
 


