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Sissejuhatus 
 
Käesoleva keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks on hinnata Polli 

jäätmekäitluskeskuse (Polli valla prügimägi kinnistu, Ainja küla, Karksi vald, 
Viljandimaa, katastrinumber 60001:007:0130) rajamisega seotud võimalikke 
negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale.  

 
Keskkonnamõju hindamine on algatatud Karksi vallavalitsuse 2009. aasta 

16.veebruari korraldusega nr.63, võttes aluseks  keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse  § 6 lg 2 punkt 11, lg 3, § 11 lg 2, Vabariigi 
Valitsuse 2005. aasta 29. augusti määruse nr. 224 „Tegevusvaldkondade, mille 

korral tuleb 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 (suurusega 8,1 ha, sihtotstarve jäätmehoidla maa) 
kavandatav tegevus on  jäätmekäitluskeskuses vastuvõetud jäätmete sortimine 
ja taaskasutamisele suunamine (materjalina või energia tootmiseks).  

 
Polli jäätmekäitluskeskuse rajamisega on seotud olulised iseärasused, mis 

mõjutavad ka keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) sisu. Ainja külla Polli 
valla prügimägi kinnistule on väljastatud prügila rajamise ehitusluba nr 63 22. 
septembril 1997 (Lisa I-1). Prügila asukohavalik vastas tollastele nõuetele, enne 

ehitusloa väljastamist tehti projekti keskkonnaekspertiis. Prügila ehitus algas 
2 aasta jooksul loa väljastamisest ja seega kehtib ehitusluba tähtajatult. 

Ehitustegevus jäi aga omal ajal algusfaasis soiku.  
 

Karksi valla 2004. a. üldplaneeringuga on vaadeldav katastriüksus määratletud 
jäätmehoidlate maana, millele on määratud üldplaneeringu kaardil olulise 
ruumilise mõjuga objekti 300 m raadiusega mõjutsoon. Kinnistul toimuks 

biolagunevate jäätmete kompostimine.  
 

Maatükk oli Karksi valla munitsipaalomandis, kuni selle ostis 2008. aasta alguses 
Lõuna-Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskus (LEA). Arendamise 

rahastamiseks Polli Prügila OÜ, kus on osanikeks ka Tartu, Valga ja Viljandi linn 
ning Karksi vald. Arvestades vahepeal toimunud muudatusi jäätmehooldust 

reguleerivas seadusandluses otsustati rajada ladestusalaga jäätmekäitluskeskus. 
Jäätmekäitluskeskuse tegevus jääb senise maaeralduse piiridesse, kuid sellega 
seotud jäätmevoog on suurem (kavatsetakse käidelda kuni 45 000 tonni 

tavajäätmeid aasta, ladestamismaht jääb samaks) ja kavandatavate tegevuste 
skaala laiem (need asjaolud ongi keskkonnamõju hindamise algatamise 

põhjusteks).  
 

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 
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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.  
 

Polli jäätmekäitluskeskuse arendamise etappide ülevaateskeem, sh KMH aruande  
koostamisele järgnevad tegevused on esitatud Joonisel 1. Arendaja kavatseb 

esitada taotluse jäätmekäitluskeskuse ehitamise kaasrahastamiseks meetme 
«Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse» raames 
(Keskkonnaministri 21.06.2010 määrus nr 22 § 11 lg 5 p.5). Kui kaasrahastamine 

saadakse, jätkatakse jäätmekäitluskeskuse arendamist, sh esitatakse keskkonna-
kompleksloa taotlusmaterjalid Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Joonis 1.Polli jäätmekäitluskeskuse arenduse etapid  

 
Keskkonnamõju hindamise programm koos juurdekuuluvate algatamise ja 
avalikustamise lisadega on esitatud KMH aruande Lisas I. KMH programmi kiitis 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon heaks 12.10.2009 kirjaga PV 6-7/27382-
2 (Lisa II-2). Arvestades käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga 

jäätmekäitlustegevust on eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse 
alustamiseks on väljastatud ehitusluba), ei nähtud programmis ette 

asukohaalternatiive. Polli Prügila OÜ kui arendaja huvi on realiseerida kehtiv 
ehitusluba, mis on seotud konkreetse asukohaga. Kui ilmnevad asjaolud, mis 

Polli valla prügila asukoha-
valik ja ehitusloa väljasta-

mine 1994.-1997.a.  

Poolelijäänud ehitusplats kajastub 
Karksi valla üldplaneeringus kui olulise 

ruumilise mõjuga jäätmekäitluskoht, 

eeldatavalt kompostimisväljak 

Kagu-Eesti prügila asukohaotsingud 

jooksevad ummikusse. 2008. a. 
koostatud valla arengukava näeb ette 

prügila töölehakkamise 

Arendaja Polli Prügila OÜ 

otsustab rajada ladestus-
alaga jäätmekäitluskeskuse. 

2009. a. algatatakse KMH  

Hiljemalt 30.11.2010 esitab 

arendaja taotluse kaas-
rahastamiseks meetme 
«Ladestusalaga jäätme-

käitluskeskuse rajamine 

Kagu-Eestisse» raames 

Edasine arendustegevus sõltuvalt 

kaasrahastamise otsusest. Keskkonna-
kompleksloa taotlemine 
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välistavad tegevuse antud asukohas, siis arendaja kavandatud tegevust ellu ei 

vii (rakendub 0-alternatiiv) mitte ei hakka otsima võimalikku asukohta mujal.  
 

Programmis toodi ära kokku 4 kavandatava tegevuse alternatiivi: arendaja 

väljapakutud lahendus, jäätmekeskuse arendamine piiratud mahus, prügila 
arendamine kehtiva ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti tegevuste ja mahtude 
raames, 0-alternatiiv. Kuna eelistatud alternatiiv ja piiratud mahus tegevus on 

omavahel seotud ning ainult prügila arendamine ei osutunud hindamise käigus 
reaalseks alternatiiviks, kasutati alternatiivide võrdlemisel tavapärasemast 

lihtsamat skeemi (üksikasjad ptk. 6 ja 7).  
 

KMH aruande avalik väljapanek toimus 30.09.2010 kuni 14.10.2010. Aruandega 

oli 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 veebilehel 

www.hendrikson.ee. Ettepanekuid, vastuväiteid ning küsimusi sai aruande kohta 
esitada Karksi Vallavalitsusele kirjalikult kuni 14.10.2010. KMH aruande avalik 

arutelu oli 15.10.2010 kell 16.00-18.30 Karksi Vallavalitsuses. KMH aruande 
avaliku väljapaneku ja arutelu juurde kuuluvad materjalid on esitatud Lisas III.  
 

Keskkonnamõju hindamine tehti sellises mahus, et selle järelduste alusel on 

võimalik vajadusel ehitusprojekti täiendada või alustada uue ehitusloa 
väljastamise protsessi, samuti väljastada keskkonnatingimusi keskkonna-

kompleksloa taotlemiseks. 
 
Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju. 

 
KMH koostamisega seotud isikud 

KMH protsessis on otsustajaks Karksi Vallavalitsus. KMH järelvalvaja on 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon, kelle ülesandeks on KMH menetluse 
õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KMH programmi ja aruande 

heakskiitmine.  
 

Keskkonnamõju hindaja: OÜ Hendrikson&Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 

Tartu). Keskkonnamõju hindamise läbiviinud töörühma kuulusid: 
Juhan Ruut Keskkonnaosakonna juhtivekspert (litsents KMH 0070), 

tel. 55 16 423, e-post: juhan@hendrikson.ee; 

Epp Zirk  keskkonnaspetsialist (asukoha keskkonnatingimuste 
väljaselgitamine, geoloogia ja hüdrogeoloogia); 

Ülle Jõgar  keskkonnaspetsialist (taimestiku uuring). 
 

Arendaja:  Polli Prügila OÜ 

Tähe 108, 51013 Tartu 
Kontaktisik: Aivar Moks, tel. 50 33 496, e-post: aivar.moks@mail.ee 
 

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 

mailto:juhan@hendrikson.ee
mailto:tiia.kukk@karksi.ee
mailto:toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
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1. Ülevaade kavandatavast tegevusest 

1.1 Kavandatava tegevuse peamised eesmärgid  
 

Kavandatavaks tegevuseks on jäätmekäitluskeskuse rajamine Viljandimaal Ainja 
külla Polli valla prügimägi kinnistule (maatüki katastrinumber 60001:007:0130). 

Antud asukohas on väljastatud prügila rajamise ehitusluba nr 63 22. septembril 
1997 (Lisa I-1). Ehitustegevus jäi aga omal ajal algusfaasis soiku. Maatükk oli 
Karksi valla munitsipaalomandis kuni selle ostis 2008. aasta alguses Lõuna-Eesti 

Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskus (LEA). MTÜ LEA moodustas Polli 
ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse arendamise rahastamiseks Polli Prügila OÜ, 

kus 1. aprillist 2009 kuulub 35 % osakutest Tartu, Valga ja Viljandi linnale ning 
Karksi vallale. 
 

Arendaja soovib rajada jäätmekäitluskeskuse, mille 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. Jäätmekäitluskeskuse tegevus 
jääb senise maaeralduse piiridesse. 
 

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. Kuigi elanikel tekkivate ohtlike 
jäätmete ja mitmete taaskasutatavate jäätmeliikide esmane kogumine võib 
toimuda suuremates asulates, korraldatakse koostöös vallaga elektroonikaromu, 

kasutatud rehvide, vanametalli, ehitusjäätmete jm sarnaste jäätmete liigiti 
kogumine Polli jäätmekäitluskeskuse baasil. 
 

Polli jäätmekäitluskeskus hakkab toimima ka piirkondliku jäätmejaamana. Karksi 
vald korraldab jäätmehooldust koos naaberomavalitsus-üksustega – Abja ja 
Halliste vallaga ning Mõisaküla linnaga. Ühiselt töötatakse välja piirkonna 

jäätmehoolduse arengueesmärgid ning eesmärkide täitmise meetmed. 
Korraldatud olmejäätmete veol moodustavad 4 omavalitsusüksust ühe veopiir-

konna. Rajatava kompostimisplatsi saab kasutusele võtta kogu piirkonnas 
tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimiseks. 
 

Polli jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht ka teistele Viljandimaa ja 

Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Veelgi enam, 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. Viide Ainja 

(Polli) jäätmekäitluskeskusele kui Kagu-Eesti probleemi võimalikule lahendusele 
on ka Riigi jäätmekavas 2008-2013 lisas 6 “Jäätmehooldus maakonniti”. 
 

Jäätmekäitluskeskuses kavatsetakse käidelda kuni 45 000 tonni tavajäätmeid 
aastas, ladestatavate jäätmete kogumaht on 150-200 000 tuhat tonni (sõltuvalt 
ladestatava eeltöödeldud jäätmefraktsiooni tegelikust tihedusest).  
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1.2 Kavandatav tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus 
 

Kavandatava tegevuse kohta võimalik välja tuua 3 sisulist alternatiivi (kinnistu 
plaanilahendus on kõikide alternatiivide korral sarnane ja esitatud Joonisel 2) ja 

nn. 0-alternatiiv: 
1. Prügila arendamine kehtivas ehitusloas toodud mahtude raames. Projekti 

järgi on prügila jaotatud 2 suuremaks osaks: ladestusalaks ja 
majandustsooniks. Majandustsooni ehitisteks  on olmehoone-masinakuur, 
ohtlike jäätmete hoidla, kütusehoidla 5 m3 ja autokaal. Majandustsooni 

platsid on kruusakattega. Prügilasse võetakse ladestamiseks vastu 
olmejäätmeid ja nende sarnaseid jäätmeid, inertseid tootmisjääke, ehitus 

ja lammutusjäätmeid, biolagunevaid jäätmeid. Projekti on ette nähtud ka 
mõõdukalt ohtlike ja väheohtlike jäätmete ladustamine, kuid seda 
tegevust praegu ette ei nähta – kõik elanikkonnalt kogutud ohtlikud 

jäätmed kogutakse ja antakse üle. Võetakse vastu ka suuremõõtmelisi 
jäätmeid (võimalusel need purustatakse) ja taaskasutatavaid jäätmeid (nt. 

metall). Projektis on eeldatud, et prügila teenindab ka naabervaldade 
elanikke ja tööstust. Prügila on rajatud 26 aastaks, mille jooksul 
ladestatakse 150 000 tonni jäätmeid. 
 

2. Arendaja väljapakutud lahendus: ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse 
rajamine. Seoses ehitusloa väljastamisest toimunud arengutega 
jäätmekäitluses soovib arendaja välja arendada jäätmekäitluskeskuse, 

mille koosseisus on jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, 
segajäätmete prügila nõuetele vastav ladestusala. Jäätmekäitluskeskus 

hakkab toimima ka piirkondliku jäätmejaamana, sh kogutakse 
elanikkonnalt ohtlikke jäätmeid. Põhieesmärgiks on vastuvõetud 
jäätmevoogude sortimine ja suunamine edasisele käitlemisele, sh 

materjalina ja energeetilisele taaskasutamisele. Keskuse käitlusvõimsus on 
kuni 45 000 tonni jäätmeid aastas (250 tööpäeva korral aastas keskmiselt 

180 tonni päevas, maksimaalne ladestatav kogus 25 aasta vältel 150…200 
tuhat tonni ehk keskmiselt 6 000 – 8 000 t/a (sõltuvalt ladestatava 
eeltöödeldud jäätmefraktsiooni tegelikust tihedusest).  
 

Jäätmekäitluskeskuse tegevus jääb senise maaeralduse piiresse. Püsivaid 

infrastruktuuri rajatisi juurde ei tehta. Erinevuseks alternatiivis 1 
kirjeldatule: majandustsooni teed ja platsid asfalteeritakse. 

Põhjapoolsesse majandustsooni ossa paigutatakse kompostimisväljak 
(aunkompostimine), lõuna poole purustus-sortimisliin. Vastuvõetavate 
jäätmete laialikandumise vältimiseks, platside saastumise vähendamiseks 

ja toodetud jäätmekütuse kaitsmiseks ilmastiku eest paigutatakse 
purustus-sortimisliin PVC halli (lahendatakse ajutise rajatisena). 
 

Jäätmekäitluskeskuse mõõtkavas 1 : 5 00 digitaliseeritud asendiplaan ja 

vertikaalplaneerimine esitatud joonistel T-1 ja T-2 (KMH aruande kausta 
vahel eraldi „taskus“). 

 

3. Arendaja väljapakutud lahendus piiratud mahus - kas väiksemad 

jäätmekogused või jäetakse ära mõni tegevus. KMH programmis on 
toodud, et alternatiiv sõnastatakse, kui mõjude hindamise käigus ilmnevad 
alternatiivi 2 korral olulised negatiivsed mõjud, aga neid saaks mahu 

vähendamisega leevendada. Avalikule väljapanekule pandud KMH 
aruandes alternatiivi ei sõnastatud, kuid laekunud küsimuste põhjal on 

n.ö. leevendus seotud olulise ruumilise mõjuga objekti mõistega: 
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Joonis 2. Polli ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse asendiplaan (legend järgmisel leheküljel) 
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Legend joonis 2 juurde: 

 
1) Ehitise ja rajatiste spetsifikatsioon 

 

 
* Ehitusjärjekord toodud vastavalt esialgsele ehitusprojektile 
 

2) Tingmärgid 
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töötlemiseks vastuvõetavate tavajäätmete kogus on kuni 100 tonni päevas 

(olulise ruumilise mõjuga tegevuseks on tavajäätmete käitlemise ettevõte 
võimsusega üle 100 tonni ööpäevas) ehk 25 000 t/a. Tegevused on 

samad, mis alternatiiv 2 korral, sh jäätmete ladestamine. 
 

4. 0-alternatiiv:prügilat ega jäätmekäitluskeskust ei rajata. Kui see juhtub, 

peavad eelkõige Karksi vald ja teised piirkonna omavalitsused rakendama 
muid meetmeid üleriigilises jäätmekavas toodud eesmärkide täitmiseks. 

Karksi vald rajab tõenäoliselt jäätmejaama Karksi-Nuia linna või lähistele 
(2006-2010.a. jäätmekava tegevus, kuid seoses Polli prügila kinnistu 
eeldatava arendamisega selle elluviimist, sh detailplaneeringu koostamist 

ei alustatud), samuti tuleb välja ehitada biolagunevate jäätmete (eelkõige 
haljastusjäätmete) kompostimisväljak või vedada biolagunevad jäätmed 

Viljandi linna. Karksi valla üldplaneeringuga on jäätmehoidla maana 
reserveeritud Univere külas asuv Arukse kompostimisväljaku katastriüksus 
(60002:001:0097), kuhu valla jäätmekava ühe variandina on pakutud ka 

Karksi-Nuia jäätmejaama rajamist. Lähimaks ladestuskohaks Karksi-Nuiast 
on AS Paikre Põlendmaa prügila ~74 km kaugusel.  
 

Viljandi linna jäätmekavas 2009-2013 on Polli prügila nimetatud eelistatud 
jäätmeveo sihtkohana (lk. 14): „Viljandi linnas tekkinud segaolmejäätmeid 

saab ladestamiseks üle anda Viljandi prügilasse kuni 16. juulini 2009. 
aastal, seejärel peab nõuetele mittevastav prügila lõpetama jäätmete 
vastuvõtu. Kuna Viljandimaal uut prügilat ei ole senini avatud, siis on 

tõenäoline, et ladestamisele minevaid jäätmeid hakatakse pärast Viljandi 
prügila sulgemist vedama kas Pärnumaal asuvasse Paikre prügilasse või 

Järvamaal asuvasse Väätsa prügilasse. Seda selle ajani, kui avatakse OÜ 
Polli Prügila“. Viljandi jäätmejaama (suletud prügila) kaugus AS Paikre 
Põlendmaa prügilast on ~84,5 km, Väätsa prügilast 74 km. Seega, kui 

Polli jäätmekäitluskeskust, mis jääb Viljandist 35 km kaugusele, ei avata, 
suureneb Viljandi linna jäätmete transpordikaugus vähemalt 2 korda. 
 

Tõrva linn on moodustanud ühise veopiirkonna Helme, Põdrala ja Hummuli 
vallaga. Kehtivad jäätmekavad puuduvad, kuid Tõrva linna jäätmekäitlus-
eeskirjas on kehtestatud, et peale Valga prügila sulgemist tuleb jäätmete 

ladestamisel prügilasse lähtuda läheduse põhimõttest (Tõrva Linnavolikogu 
21.10.2008 määrus nr 25). Lähimad tegutsevad prügilad jääksid Tõrvast 

üle 100 km kaugusele (Paikre ~105 km, Väätsa ~120 km). 
 

Teiste suuremate omavalitsusüksuste jäätmekavad lähtuvad samast põhi-
mõttest. Edasine analüüs esitatakse jäätmete nõudlusanalüüsis (ptk. 1.5). 

 

Täiendava tegevusena on vaja nii alternatiivi 1, 2, kui 3 korral rekonstrueerida 
juurdepääsutee Valga-Uulu maanteelt jäätmekäitluskeskusesse. Kavas on 

kaasajastada ka ladestusala ja nõrgvee jm. prügilaovee puhastamise 
tehnoloogiat – võimalik alternatiivseid lahendusi käsitletakse ptk. 4. Kuna 

ladestusala põhja rajamisest on möödunud üle 10 aasta, tehakse kõik 
varemehitatu uuesti. 
 

Järgnevalt on esitatud sisuliste alternatiivide tehnoloogilise osa põhjalikum 

kirjeldus.  
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1.2.1 Olemasoleva ehitusprojekti järgsed tegevused (Alternatiiv 1) 

 

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 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 keskkonnakompleksluba]. 
 

Majandustsooni ehitisteks on olmehoone-masinakuur, ohtlike jäätmete hoidla, 

kütusehoidla 5 m3 ja autokaal (kuni 30 tonni kaaluvatele veokitele). Prügila 
avamiseks peavad olema väljaehitatud majandustsooni ehitised, välja arvatud 

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. Prügila majandustsoon 

rajatakse kruusakattega platsile. 
 

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. 
 

Jäätmete tuleohutuse tagamises, tolmutõrjeks ja paremaks tihendamiseks 

kasutatakse nende niisutamist nõrgvee süsteemist saadava veega. Tuletõrjevesi 
saadakse ühtlustustiigist, mille maht on ca 3 000 m3.  
 

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- ja 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). 
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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 KMH programmi koosseisus (Lisa I-2). 
 

Prügilat käitatakse traditsiooniliste võtetega – segaolmejäätmete anaeroobne 
ladestu, mis täitumise järgselt suletakse katendiga. Mobiilsest tehnikast hakkab 

prügilat teenindama sahaga linttraktor ja 30-tonnine prügirull Ladestusala 
täidetakse jäätmetega tööjärkude kaupa nii, et avatud jäätmekiht oleks 

võimalikult väike. Olmejäätmed ladustatakse täitevallidesse 0,5…0,6 m paksuste 
kihtidena ning tasandatakse ja tihendatakse. Mineraalseid inertseid jäätmeid ja 
muid vahekihtideks sobivaid jäätmeid kasutatakse ladestusala vahekihtides, 

kattes nendega 2 m paksuse tihendatud olmejäätmete kihi 0,2…0,3 m paksuselt. 
 

Kogukamate jäätmete ladustamiseks, nagu metalli-, puidu- ja ehitusjäätmed, on 

ette nähtud eraldi plats nende ajutiseks paigutamiseks. Võimaluse korral võib 
neid peenestada või kasutada neist sobivamaid tööjärkudele juurdesõiduteede 

rajamisel. 
 

Füüsiliste isikute pool prügilasse toodavate jäätmete väikeste koguste vastu-
võtmiseks on ehitusjäätmete ladestusplatsi kõrval konteinerid. 
 

Ohtlike jäätmete hoidlas hoiustatakse jäätmeid kinnistes konteinerites, milledes 
transporditakse need edasi teistele litsentseeritud ohtlike jäätmete käitlejatele. 
 

Olmehoone-masinakuuri olmeosas on ruumid töörõivaste vahetamiseks-
hoidmiseks ning töötajate olmeruumid. Masinakuuri osa on kahe boksiga 
mobiilse tehnika varjualune. 
 

1.2.2 Arendaja kavandatav ladestusalaga käitluskeskus (Alternatiiv 2) 

 

Võrreldes alternatiiviga 1 kirjeldatuga on erinevused-täiendused järgmised: 
 

- Majandustsooni teed ja platsid asfalteeritakse. 
- Majandustsoonis nähakse pinnase ajutise hoidmisplatsi asemel ette 

biolagunevate jäätmete kompostimisväljak, pinnas paigutatakse 
vaaludesse territooriumi siseperimeetrile. 

- Kõik vastuvõetud segaolmejäätmed sorditakse purustus-sortimisliinil, mis 
jagab jäätmed fraktsioonidesse, kohapeal lõpp-käideldakse biolagunevate 
jäätmete fraktsiooni (aunkompostimine) ja jääkfraktsiooni (ladestamine). 

- Kuna jääkfraktsioon on tihedam kui segaolmejäätmed, eeldatakse et 
ladestu nõutav tihedus 900 kg/m3  on saavutatav linttraktoriga, ei hangita 

koheselt prügirulli. Vajadusel tehakse sobiva raskusega prügirulli hange 
hiljem. 

- Puhastussüsteemi turvasfilter asendatakse kaasaegsema tehnoloogiaga – 

keemilis-bioloogilise konteinerpuhastiga (ptk. 4.2). 
 

Muus osas vastab jäätmete ladestamine ptk. 1.2.1 kirjeldatule ja seda siinkohal 
ei korrata. Järgnevalt antakse ülevaade täiendavatest tegevustest.  
 

Purustus-sortimisliini tehnoloogia 
Eeldatavalt kasutatav tehnoloogia on järgmine (seadmete paigutus on esitatud 

Joonisel 3, eeldatav jäätmebilanss on toodud kirjelduse järel Tabelis 1): 
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1. Olmejäätmete 

eelpurusti 

2. Magnet 

3. Trummelsõel 

4. Õhkeraldi 

5. Ballistiline 

separaator 

6. Peenpurusti 

eelne kogumis-

punker 

7. Peenpurusti 

 

Joonis 3. Jäätmete purustamis-sortmisliini seadmete paigutus   
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1) Olmejäätmete vastuvõtt ja eelpurustamine:  keskusesse saabunud 

olmejäätmed kallatakse kaalumise järgselt veoautodelt vastuvõtupunkrisse. 
Laaduriga tõstetakse jäätmed punkrist eelpurustisse, millest väljub olmejäätmete 

mass, kus tükkide suurus on maksimaalselt 150 * 150 mm. Võimalikud purustid 
on Comptechi, M&J või Hammeli purustajad. 
 

2) Raua eraldamine: eelpurustist väljudes liiguvad jäätmed konveieril lintmagneti 
alt läbi, mis eraldab raua. Koos rauaga eraldub ka muid jäätmeid, mis peamiselt 

on plastik ja kile. Magnetiga eraldatud jäätmemass sisaldab ka ohtlike jäätmeid, 
ennekõike patareisid. Eraldatud fraktsioon kogutakse materjali edasise käitleja 

poolt paigaldatud konteinerites, mille tühjendamissagedus sõltub nende 
täitumisest. Eraldatud raua-plastiku fraktsioon antakse üle jäätmetekäitlejale, 

kellel on jäätmete sorteerimisliin, kus sorteeritakse metallijäätmetest välja 
patareid (nt. OÜ Nelitäht). Plast ja kile eraldatakse mehaaniliselt ja suunatakse 
jäätmekütuse tootmisesse (etapp 6), patareid antakse üle ohtlike jäätmete 

käitlejale. Raud antakse üle Refondale või Kuusakoskile või mõnele kolmandale 
vanarauaga tegelevale ettevõttele.  
 

3) Väikefraktsiooni <60mm eraldamine trummelsõelal: pärast magnetit 

suunatakse purustatud olmejäätmed ~12 m pikkusesse trummelsõela, mille 
sõelaava suurus on 60mm. Sõela läbides jagunevad jäätmed kaheks - jäätmed, 
mis kukuvad läbi sõela seina, mis on suurusega väiksem kui 60mm (edaspidi 

jäätmeliik 3.1 - peamiselt biolagunevad jäätmed); peale sõelast väljumist käivad 
biolagunevad jäätmed veelkord läbi magneti alt, et eraldada viimased rauatükid 

ja seejärel suunatakse nad kompostimisele. Sõela seinast mitte läbi kukkuvad 
jäätmed läbivad trumli. Nende jäätmete suurus on suurem kui 60mm. 
 

4) Õhkeraldi: trummelsõela otsast väljuv fraktsioon juhitakse konveieriga 
õhkeraldisse, kus õhuga eraldatakse raskemad jäätmed kergematest jäätmetest. 

Kergete jäätmete hulka kuuluvad peamiselt plastid, paber, alumiinium, jne. 
Rasketeks jäätmeteks on peamiselt kivid, klaasikillud, jmt. ja see suunatakse 

ladestamisele.  
 

5) Kergfraktsiooni ballistiline separeerimine: õhkeraldist väljuv kerg-fraktsioon 
suunatakse  konveieriga ballistilisse separaatorisse. See jagab jäätmed 3 ossa: 

- väikefraktsioon: valdavalt biolagunevad jäätmed, mis ei eraldunud 
trummelsõelas; suunatakse trummelsõela all olevale konveierile, kus 
see seguneb sõelaavasid läbinud väikefraktsiooniga; 

- veerev ehk ümarfraktsioon: fraktsiooni moodustavad peamiselt 
pakendid nagu alumiiniumpurgid, PET pudelid (karastusjookide taara) 

ja PE pudelid (nt. ketšupi- ja majoneesipudelid); reverseeritava 
konveieriga on võimalik suunata jäätmeid kas peenpurustusse või 
eraldada, et suunata täiendavale sorteerimisele väljaspool Polli 

jäätmekäitluskeskust (materjalina taaskasutamiseks); 
- mitteveerev fraktsioon: kuni 150 * 150 mm tükid, suunatakse 

peenpurusti kogumispunkrisse. 
 

6) Jäätmekütuse (RDF) tootmine peenpurustil: kogumispunkris olev materjal 
purustatakse 25-30mm suurusteks tükkideks. Peale peenpurustit on magnet, mis 

eraldab purustamise käigus tekkiva raua. RDF suunatakse peale magnetit 
konteineritesse, millega jäätmekütus transporditakse veoautodel kliendile (nt. 

Kunda Nordic Tsement või Läti Bročene tsemenditehas). 
 

KMH programmis esitatud esialgses tehnoloogia kirjelduses oli ka ette nähtud 
jäätmete pallimine, et neid ajutiselt ladustada ladestusalale kuni üleandmiseni 
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põletustehasele või jäätmekütuse valmistajatele. Arvestades vedu veoautoga 

otse jäätmekütuse tarbijani ja eeldatavat nõudlust puudub pallimiseks vajadus. 
 

Jäätmekütuse tootmisest ülejäävad jäätmevood suunatakse kas kompostimisse 
või ladestamisele. 

 
Tabelis 1 on antud olmejäätmete purustus-sortimisliini materjalibilanss. 
Arvestades võimalike kõikumisi nii jäätmete koostises kui ka tehnoloogilise 

protsessi iseärasusi (nt. kuivõrd liini seadmed töötamisel soojenevad sõltub 
tegelik niiskuskadu jäätmetest), on arvestus tehtud teatud parameetrit 

vahemikke arvestades, mis eeldatavalt annab eri fraktsioonide maksimaalsed 
kogused ja seekaudu võimaldab hinnata edasiste käitlustegevuste vajalikku 

võimsust. Vastava fraktsiooni minimaalne ja maksimaalne kogus on tabelis alla 
joonitud, mis näitab ühtlasi ära, kuivõrd suur materjalivoogude määramatus on 
kavandatava tegevusega seotud. 
 

Tabel 1. Purustus-sortimisliini eeldatav materjalibilanss 45 000 t/a 
segaolmejäätmete käitlemisel 
 

Jäätmevoog/parameeter Vähene niiskuskadu Maks. kadu 

osakaal 
kogus t/a osakaal kogus, 

t/a 

Niiskuskadu 2% 900 10% 4500 

Jäätmeid, arvestades niiskuskadu 98% 44100 90% 40500 

Magnetiga eraldatud materjal 4% 1764 4% 1620 

5% 2205 5% 2025 

Väikefraktsioon kompostimisele 30% 13230 30% 12150 

45% 19845 45% 18225 

Raske fraktsioon õhkeraldist, 
ladestamisele 

10% 4410 10% 4050 

15% 6615 15% 6075 

Ümarfraktsioon ballistilisest 
separaatorist 

4% 1764 4% 1620 

5% 2205 5% 2025 

Jäätmekütuse fraktsioon 

ballistilisest separaatorist 
28% 12348 28% 11340 

50% 22050 50% 20250 

 
Karksi valla jäätmejaam 
Jäätmekäitluskeskus toimib ka Karksi vallale jäätmejaamana (see nõue oli eel-

tingimuseks kinnistu munitsipaalomandist võõrandamisel), samuti teiste 
lähipiirkonna omavalitsusüksustele, kes korraldavad Karksi vallaga jäätme-

käitlust ühiselt (Abja ja Halliste vald ning Mõisaküla linn).  
 

Ladestusalaga jäätmejaam määratakse nimetatud omavalitsusüksuste 
korraldatud segaolmejäätmete veo sihtkohaks. Lisaks võetakse vastu 

elanikkonnalt ja teistelt jäätmetekitajatelt jäätmeid, mis ei ole korraldatud veoga 
hõlmatud. Vajadusel tehakse koostööd piirkonna ettevõtetega neil tekkinud 

tavajäätmete käitlemiseks. Samuti sõlmitakse lepingud pakendite taaskasutus-
organisatsioonidega, et vastu võtta ja käidelda piirkonnast kogutud 
pakendijäätmeid. Samalaadselt sõlmitakse ka lepingud probleemtoodete 

jäätmete käitlemiseks.  
 

Vastuvõetavate jäätmete liigid, ligikaudsed kogused ja nende edasine käitlemine 

(näidatud on eeldatavad maksimaalsed kogused): 
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 Paber ja papp, kartongpakend: kuni 200 t/a - sorteeritakse, pressitakse ja 
suunatakse taaskasutusse; 

 Kodumajapidamises ja ettevõtetes tekkivad kiled: kuni 25 t/a - pressitakse 
ja suunatakse taaskasutusse või valmistatakse kohapeal  jäätmekütust; 

 Segapakendid: kuni 500 t/a - valmistatakse kohapeal  jäätmekütust või 
sorteeritakse ja suunatakse taaskasutusse; 

 Biolagunevad jäätmed (köögijäätmed, puulehed, puuoksad, niitmisjäägid 

jm): kuni 500 t/a – kompostitakse koos purustus-sortimisliinilt tekkinud 
biolaguneva fraktsiooniga;  

 Autorehvid: kuni 50 t/a - kogutakse ja suunatakse edasisele töötlusele 
(suuremate koguste korral eelneb edasisuunamisele purustamine  

eelpurustill, kui seal parasjagu segaolmejäätmeid ei käidelda); 
 Metallijäätmed: kuni 500 t/a: - kogutakse ja suunatakse edasisele 

töötlusele; 

 Ohtlikud  jäätmed: kuni 50 t/a, lisaks segaolmejäätmetest eraldatud 
jäätmed kuni 50 t/a, kokku 100 t/a - kogutakse, pakendatakse ja antakse 

üle ohtlike jäätmete käitlusettevõttele; 
 Elektri- ja elektroonikajäätmed: kuni 100 t/a - sorditakse  ja suunatakse 

edasisele töötlusele;  

 Mineraalsed ehitus-lammutusjäätmeid (v.a. asbesti sisaldavad jäätmed): 
kuni 1 500 t/a – kogutakse ja purustatakse (aeg-ajalt tuuakse purusti 

kohale) ning suunatakse taaskasutusse kas killustikuna, kasutatakse 
ladestusalal mineraalsete vahekihtide valmistamiseks või kompostimisel 
tugiainena. 

 Puidujäätmed ehitusest, mööbel: kuni 500 t/a - kogutakse ja purustatakse 
(aeg-ajalt tuuakse purusti kohale), kasutatakse kompostimisel tugiainena; 

 Segaolmejäätmed: kuni 1 500 t/a - suunatakse sortimisliinile, sortimise 
jääkfraktsioon ladestatakse. 

 

Jäätmejaama saabub ligikaudu kuni 3 000 t/a jäätmeid, mida ei käidelda 

purustus-sortimisliinil. Sellest voost kuni 2 000 t/a lõpp-käideldakse kohapeal 
(kompostimine, ladestu mineraalsed vahekihid). 
 

Kogutud taaskasutatavate materjalide transpordivajaduse vähendamiseks 

soetatakse press – enne pakkimist toimub mahu vähendamine. 
 

Kompostimine 

Kompostimine toimub aunades selleks ettenähtud vettpidava kattega 
(asfalteeritud) ja sadevete kogumissüsteemiga väljakul pindalaga 0,55 ha. 
Lähtematerjalid segatakse kokku frontaallaaduriga - pooride ja õhukanalite 

tekitamiseks segatakse biolagunev fraktsioon tugiainetega, milleks on puiduhake 
ja haljastusjäätmed, vajadusel ka liiv jm. mineraalseid lisandid. Tuginedes 

Tallinna prügila kogemustele on purustus-sortimisliini peenfraktsioonile vaja 
lisada kompostimisel ~30 % tugiaineid. Kokkusegatud materjalist koostatakse 
kolmnurkse või trapetsikujulise ristlõikega kompostiaunad. Aunade perioodilise 

ümbertõstmisega / segamisega ühtlustatakse lagunevat massi ja välditakse 
aunade sisemuses anaeroobsete tingimuste tekkimist. Kompostimistsükli 

minimaalne aeg on 8 kuud, maksimaalne 12 kuud. 
 

Kavandatav lahendus võimaldab kompostida ~13 000 t/a jäätmeid, lisatakse 
kuni 4 000 t/a tugiaineid. See on piisav võimsus, et kompostida kogu purustus-

sortimisliinilt pärinev väikefraktsioon, kui olmejäätmete tekkekohas on 
rakendatud meetmeid biolagunevate jäätmete sisalduse vähendamiseks, sh 
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mehhaanilis-bioloogilis eeltöötlust (vt. Tabel 1 – sõltuvalt niiskuskaost 

sortimisliinil saadakse sel juhul väikefraktsiooni 12 150…13 230 t/a). Kui 
biolagunevate jäätmete osakaal on suurem, siis ülejääv kogus 5 000 – 7 000 t/a 

viiakse kompostimiseks kas Paikuse või Tallinna prügilasse.  
 

Kompostimise lõppedes sõelutakse materjali trummelsõelaga, mille trumliava 
suurus on 20 mm, lisaks kasutatakse sõelumise ajal ventilaatorit, mis puhub 

kompostist välja kile jm kergjäätmed (hinnanguliselt 5 % kompostimiseks võetud 
peenfraktsioonist ehk kuni 650 t/a, lisatakse jäätmekütuse fraktsioonile). 

Arvestades kuni 10 % niiskuskadu, saadakse sõelumisel 11 700…13 200 t/a 
komposti ja 1 500…3 000 t/a (10-20 %) jääkfraktsiooni.  
 

Osa kompostimise sõelumisjääki taaskasutatakse tugiainena, ülejäänud viiakse 
ladestusalale. Parema kvaliteediga kompostmulda kasutatakse haljastustöödel, 
madalala kvaliteediga komposti kasutatakse vahekihtide tegemisel ja varutakse 

täidetud ladestusjärkude katmiseks-ladestusala lõpp-katmiseks. 
 

Jäätmekäitluskeskuses hakkab tööle kuni 20 spetsialisti ja abitöölist. Sisuliselt on 

jäätmekäitluskeskuse tegevus segajäätmete mehhaanilis-bioloogiline eeltöötlus. 
 

1.2.3 Arendaja kavandatud jäätmekäitluskeskuse tegevus väiksemas 
mahus (Alternatiiv 3) 

 

Jäätmejaama tehnoloogia ja tegevused on samad, mis alternatiivi 2 puhul. 

Kohaliku jäätmejaamana tegutsemise mahud jäävad samaks ptk. 1.2.2 
kirjeldatuga. Purustus-sortimisliinilt kuni 25 000 t/a jäätmete käitlemisel 

tekkivad materjalivood on toodud Tabelis 2.  
 
Tabel 2. Purustus-sortimisliini eeldatav materjalibilanss 25 000 t/a 

segaolmejäätmete käitlemisel. 
 

Jäätmevoog/parameeter Vähene niiskuskadu Maks. kadu 

osakaal 

kogus t/a Osakaa

l 

kogus, 

t/a 

Niiskuskadu 2% 500 10% 2500 

Jäätmeid, arvestades niiskuskadu 98% 24500 90% 22500 

Magnetiga eraldatud materjal 4% 980 4% 900 

5% 1225 5% 1125 

Väikefraktsioon kompostimisele 30% 7350 30% 6750 

45% 11025 45% 10125 

Raske fraktsioon õhkeraldist, 

ladestamisele 
10% 2450 10% 2250 

15% 3675 15% 3375 

Ümarfraktsioon ballistilisest 
separaatorist 

4% 980 4% 900 

5% 1225 5% 1125 

Jäätmekütuse fraktsioon 
ballistilisest separaatorist 

28% 6860 28% 6300 

50% 12250 50% 11250 

 

 
Kompostimisele suunatakse 6 750…11 025 t/a väikefraktsiooni, millele lisatakse 
2 000…3 500 t/a tugiaineid. Kompostis eraldatakse 330…550 t/a kerg-

fraktsiooni, 6 050…11 250 t/a kompostmulda ja 756-2 500 t/a jääkfraktsiooni.  
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Ladestamisele suunatakse kokku 3 000…6 175 t/a. Ladestusala vaba võimsust 

saab kasutada ladestamiseks kõlbulike jäätmete vastuvõtmiseks (nt. sarnased 
olmejäätmete sortimise jääkfraktsioonid) või saab ladestusala kauem kasutada. 
 

1.2.4 Toimingud jäätmete vastuvõtul jm korralduslikud meetmed 

 

Kõigi alternatiivide korral tuleb tagada asjakohased jäätmete vastuvõtu 
toimingud. Siinkohal antakse ülevaade eeldatavast tegevusest, mida vajadusel 

täpsustatakse keskkonnakompleksloa taotlemisel.  
 

Saabudes keskuse väravasse informeerib jäätmeveoki juht vastuvõtuoperaatorit 

jäätmeliigist. Lepingulised kliendid esitavad lepingu sõlmimisel deklaratsiooni, 
milles on märgitud jäätmeliik, jäätmetekitaja ja kogumise koht. Deklaratsiooni ja 

visuaalse informatsiooni alusel aktsepteeritud jäätmekoorem kaalutakse 
autokaalul. Kaal saadab teabe koorma kohta automaatselt kontoriruumis 
asuvasse arvutisse (koorma mass saadakse veoki tühjendamise järgselt 

teistkordsel kaalumisel). 
 

Registreerimise järel juhatab vastuvõtja veoki kas segajäätmete purustus-

sortimisliini vastuvõtupunkri juurde või muude jäätmete korral vastava jäätme-
liigi vastuvõtukohta.  
 

Iga koorma kohta registreeritakse andmed ja jäätmeid üleandnud isikule 

väljastatakse kirjalik teatis, millele on kantud (Keskkonnaministri 29.04.2004 
määruse nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded § 24 lg 3):  
 

1) jäätmete vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg; 

2) jäätmeveose saatelehe või ohtlike jäätmete saatekirja number; 
3) jäätmeliigi koodinumber ja nimetus; 
4) vastuvõetud jäätmete kogus (kilogrammides või tonnides); 

5) jäätmeid üleandnud veoettevõtja (ettevõtte nimi, aadress, registrikood) 
või füüsilisest isikust ettevõtja registrikood või füüsilise isiku nimi ja 

elukoht; 
6) transpordivahendi registreerimisnumber; 

7) jäätmed kohale toimetanud füüsilise isiku nimi; 
8) andmed prügila käitaja (nimi, aadress, registrikood) kohta; 
9) teatise väljastanud isiku nimi, ametikoht ja allkiri. 

 

Teatise teine eksemplar säilitakse jäätmekäitluskeskuses vähemalt kolme aasta 

jooksul ja need esitatakse järelevalveõiguslikule isikule tema nõudmisel. 
 

Juhul, kui jäätmete vastuvõtmise käigus tekib kahtlus, et jäätmed pole 

vastuvõtuks lubatud jäätmete nimekirjas, peatatakse koorma käitlus kuni 
asjaolude selgitamiseni ja lõpliku otsuse vastuvõtmiseni. Avastanud 
vastuvõtmiseks mittekõlbulikke jäätmeid, teavitatakse omavalitsust, kust 

jäätmed saabusid ja Keskkonnaametit. 
 

Kui jäätmekeskuse töötaja märkab segajäätmete seas ohtlike jäätmeid või 

jäätmeid, mis takistavad käitlustoiminguid, eemaldatakse need jäätmevoost. 
Ohtlike jäätmete ilmnemisel viiakse need ohtlike jäätmete kogumisruum, 
suuremõõtmelised, taaskasutatavad jm jäätmed viiakse vastava jäätmeliigi 

hoiualale. 
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1.3 Vastavus strateegilistele arengudokumentidele 
 

Kavandatav tegevus tugineb jäätmekäitluse arengudokumentidele ja nendes 
toodud eesmärkidele. Järgnevalt on esitatud olulisemad väljavõtted: 
 

 Riigi jäätmekava 2008-2013  
 

29.05.2008 heaks kiidetud Riigi jäätmekava 2008-2013 põhieesmärgiks on 
jäätmehoolduse korrastamine, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise 

põhimõtteid. Põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia 
rakendamisega: jäätmeteket tuleks vältida, ja kui see osutub võimatuks, tuleb 
jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduvkasutada, ringlusse võtta 

ning viia prügilasse minimaalsel hulgal. Oluline on seose katkestamine ressursi-
kasutuse, tavajäätmete ja ohtlike jäätmete tekke ning majanduskasvu vahel.  
 

Jäätmekava kehtivuse perioodil tuleb saavutada otsustav läbimurre 
biolagunevate jäätmete osatähtsuse vähendamisel prügilatesse ladestatavates 

olmejäätmetes – alates 16. juulist 2010. a ei tohi see olla üle 45 massiprotsendi 
ja alates 16. juulist 2013. a üle 30 massiprotsendi. 
 

Jäätmekava haarab perioodi, mis ühildub Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) 

ja Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate abikõlbulike tegevuste arendamiseks 
elukeskkonna (jäätmekäitluse infrastruktuur) valdkonnas, s.o aastani 2013.  
 

Riigi jäätmekava ja jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehoolduse arendamine 
peamiselt kohaliku omavalitsusüksuse (KOV) ülesanne. Üle Eesti ühtselt toimiva 
jäätmehoolduse ning käitlussüsteemi toimimine eeldab omavalitsuse koostööd 

koostööstruktuuride kaudu. Ühtse süsteemi eelised on järgmised: 
 

• Majanduslikult kasulikum – õigesti dimensioneeritud jäätmekäitlusrajatiste 
(jäätmejaam, ümberlaadimisjaam jms) halduskulud on madalad, ühistes 

jäätmeveopiirkondades on teenuse hind ühtlane, ühiselt korraldatud 
taaskastutatavate jäätmete kogumissüsteem on tõhusam; 

• Olemas vajalik oskusteave – vastava piirkonna jäätmehooldusanalüüsi 

ning lahendused korraldatakse ühiselt, igas väiksemas omavalitsuse ei pea 
olema eraldi jäätmespetsialisti. 

 

Omavalitsused peavad oma jäätmekavades ette nägema võimalikult suure osa 
biolagunevate jäätmete eraldi kogumise, loetlema liigiti kogutavate jäätmete 

liigid, nende käitlusvõimalused (jäätmete kogumispunktid) ning nimetama 
kõrvaldamiskoha (kohad). Omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas tuleb määrata 
kindlaks täpsemad tingimused jäätmete liigiti kogumise kohta, näha ette kellele 

ja mis ajal vastavad kohustused rakenduvad, sätestada korraldatud jäätmeveo 
tingimused (jäätmete liigid, miinimumkonteiner jms) jne. Omavalitusel on 

kohustus korraldada ka pakendijäätmete käitlemist oma haldusterritooriumil. 
Kogu jäätmekäitlussüsteemi korraldamine peab optimaalselt arvestama kohalike 
elanike vajadusi. 
 

Olmejäätmete käitlemise kavandamise seisukohast on nii riiklikul kui ka 
regionaalsel tasandil oluliseks mõjutajaks võimaliku jäätmepõletustehase 

rajamine. Üldiselt on kõige optimaalsem jäätmekäitlusstsenaarium, kus 
võimalikult suur kogus olmejäätmeid suunatakse taaskasutusse materjali 
ringlussevõtuna ning ülejäänud jäätmed põletatakse võimalikult suures koguses 

energiatootmise eesmärgil. Biolagunevate jäätmete kompostimine on 
otstarbekas suuremate ja puhtamate jäätmekoguste puhul (nt aiajäätmed), 
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samuti nendes piirkondades, kus jäätmeid pole võimalik või otstarbekas 

põletusse suunata. 
 

Praktikas tuleb aga arvestada, et erinevates Eesti piirkondades võivad 

optimaalsed jäätmekäitlusvalikud olla erinevad ning mõningatel juhtudel võib 
majanduslikult kasulikuks osutuda mõni alternatiivne käitlusviis (näiteks 
mehaanilis-bioloogiline töötlemine).  
 

Piirkondlikud projektid peavad olema omavahel koordineeritud. Vastasel juhul on 
oht, et toimub jäätmekäitlusvõimsuste üle- või aladimensioneerimine, 

dubleerimine jne. Kõik see põhjustab liigseid kulusid ja takistab eesmärkide 
tõhusat täitmist. Oluline on, et konkreetsete jäätmekäitluslahenduste/käitiste 

tasemel viiakse läbi keskkonnamõju hindamine, mis arvestab ka kavandatava 
tegevuse kohalikku (k.a sotsiaalset) mõju. 
 

Aastaks 2013 annab Riigi jäätmekava järgmise visiooni: kohaliku tasandi 

jäätmekäitlusprojektid on arendatud omavahelises koostöös luues tervikliku ja 
hästitoimiva käitlussüsteemi. Olulisel määral on tõusnud elanikkonna 

keskkonnateadlikkus jäätmekäitlusest. Jõudsalt on arenenud jäätmete 
tekkekohal sortimine. Oluline osa taaskasutatavatest jäätmetest kogutakse 
kohalike jäätmejaamade ja jäätmekogumiskohtade kaudu. Jäätmete 

taaskasutamise osakaal kogu jäätmetekkes on tõusnud 50%. Pakendijäätmete 
taaskasutuses on saavutatud sihttase 60%, sh ringlussevõtuna 55-80%. 
 

2010. aastaks on Eestis tegutsema jäänud 6-7 jäätmekäitluskeskust, mille üheks 
osaks on ka tavajäätmete ladestamine. … Pikemas perspektiivis, aastaks 2020, 
on … olme- ja sarnaste jäätmete osas on liigitikogumise materjalina 

ringlussevõtu tase üle 50 %, biolagunevates jäätmetest toodetakse kvaliteetset 
komposti … Eestis töötab 2-3 ladestukohta. Meetmed jäätmetekke vältimiseks ja 

vähendamiseks on rakendunud ning toimivad. Tekkivad jäätmekogused ei ole 
oluliselt suuremad tänastest, kuid on tekkinud üldine vastutus kõrge 
elatustasemega kaasneva keskkonnamõju eest. 
 

Jäätmekava Lisas 6 on nimetatud ka Karksi valda rajatavat jäätmekeskust ühe 
võimalusena Kagu-Eesti jäätmete käitlemiseks: „Kagu-Eesti piirkondliku 

jäätmekeskuse (sh prügila) rajamine on alles algfaasis ning juhul, kui 2009. 
aasta 16. juuliks pole antud piirkonda uut ladestusala või jäätmepõletustehast 

rajatud, on võimaluseks Kagu-Eesti jäätmete ladestamine Väätsa, Torma ja/või 
Paikuse prügilasse. Ühe võimalusena lisandub hetkel kavandamisjärgus 
jäätmekäitluskeskus Ainjas Karksi vallas.“ 
 

Polli (Ainja) jäätmekäitluskeskuse rajamine aitab otseselt kaasa Riigi jäätmekava 
ptk. 5.2 kirjeldatud järgmiste meetmete rakendamisele ja eesmärkide 

saavutamisele: 
 

Tegevus 2.2: Biolagunevate jäätmete taaskasutamise arendamine 
Biolagunevate jäätmete ladestamise protsendilise piirangu, samuti 
jäätmete taaskasutuse sihtmäära saavutamise nimel tuleb arendada 

biolagunevate jäätmete eraldi käitlemist.  
 

Indikaatorid on järgmised: 
• Jäätmete taaskasutamise osakaal kogu jäätmetekkes 

Baastase 2005: 30 % Sihttase 2013: 50 % 
• Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavates jäätmetes 

Baastase 2004: 50-60 % Saavutustase 2013: 30 % 
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Tegevus 2.3: 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. 
 

Tegevus 4.3: Parima võimaliku tehnika soodustamine jäätmekäitluses. 
Jäätmekäitlusvaldkonda puudutav tegevus, mis aitab kaasa tekkinud 

jäätmete potentsiaali maksimaalsele ärakasutusele. 
 

Tugev sidusus on ka järgmiste tegevustega: 
 

Alategevus 2.1.1.: Jäätmejaamade võrgustiku täiendamine. Üldiseks 

printsiibiks, et jäätmejaam paikneb jäätmetekitajast 10–20 km kaugusel 
hästi ligipääsetavas ning käidavas kohas. 
 

Alategevus 2.1.5: Biolagunevatele jäätmetele kogumisvõrgustiku loomine. 
Omavalitsused peavad rakendama biolagunevate jäätmete tsentraalset 

kogumist ning arendama välja vastava käitlussüsteemi 
 
 

 Viljandimaa jäätmekava 
 

Viljandi maakonna jäätmekava kinnitati KKM käskkirjaga nr 212 22.02.2006. 
Jäätmeseaduse muudatusega 2007. aastast lõpetati nende koostamine (RT I 

2007, 19, 94; jõustunud 11.03.2007). Riigi jäätmekava Lisas 6 on iga maakonda 
lühidalt käsitlev osa. Jäätmekäitluse infrastruktuuri osas on seal märgitud 
järgmist: 
 

Viljandimaal on üks nõuetele mittevastav tavajäätmete prügila (Viljandi 

prügila). Tulenevalt nõudest sulgeda 2009. aasta 16. juuliks kõik nõuetele 
mittevastavad prügilad ei jää Viljandimaale praeguse seisuga ühtegi 

nõuetele vastavat prügilat ning ladestatavad jäätmed suunatakse 
lähedusprintsiipi kasutades Pärnu või Väätsa prügilasse. Pikemas 
perspektiivis võib lähemate käitluskohtadena lisanduda veel Tartu 

jäätmepõletustehas ja hetkel kavandamisjärgus olev jäätmekäitluskeskus 
Ainjas Karksi vallas. 
 

2007 aasta seisuga töötab maakonnas kaks jäätmejaama, optimaalne 

jäätmejaamade arv maakonnas on  4–6 
 
 

 Karksi valla jäätmekava 
 

Karksi vallal on koostatud jäätmekava aastateks 2006-2010. Ühiselt Abja ning 
Halliste valla ja Mõisaküla linnaga on välja töötatud piirkonna jäätmehoolduse 
arengueesmärgid ning eesmärkide täitmise meetmed. Eesmärkideks on 

korraldatud olmejäätmeveoga haaratud jäätmetekitajate arvu suurendamine, 
taaskasutatavate jäätmete liigitikogumine ja nende sorteerimine tekkekohal, sh 

pakendijäätmete kogumissüsteemi väljaehitamine, ning piirkonna 
jäätmetekitajate jäätmehooldusalase keskkonnateadlikkuse tõstmine, läbi 
teavitus- ja koolitustöö. 
 

Jäätmekava järgi rakendatakse Karksi vallas kolmetasandilist 
jäätmekäitlussüsteemi: 
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Esimene tasand – jäätmete kohtsorteerimine ja orgaaniliste jäätmete 
kompostimine jäätmete tekkekohal. 
 

Teine tasand (kohaliku omavalitsuse tasand) – elanikkonnalt kohtsorteeritud 
jäätmete kogumine jäätmejaamas ning väiksemates jäätmepunktides, kust need 
suunatakse edasi, või viiakse kohtsorteerimise konteineritest otse teisese toorme 

kokkuostjale või tarbijale. Vastavalt vajadusele toimub jäätmejaamades jäätmete 
järelsorteerimine ja mõningane jäätmete eeltöötlus (elektroonika, mööbel). 

Samuti arendatakse koos reoveesette käitlusega teiste orgaaniliste jäätmete 
kompostimist (eelkõige haljastusjäätmed, hiljem ka teised biolagunevad 
olmejäätmed). 
 

Kolmas tasand – jäätmekäitluskoht, kus toimub jäätmete taaskasutamine ja 

kõrvaldamine. Karksi valla mõistes on jäätmekava kehtivusperioodil kolmanda 
tasandi jäätmekäitluskohaks segaolmejäätmete osas Paikuse regionaalne 

jäätmekäitluskeskus ning liigitikogutud taaskasutavate tavajäätmete osas  
tulevikus endisest Viljandi prügilast ehitatav jäätmete taaskasutuskeskus.  
 

2010. aasta sügisel alustati jäätmekava ajakohastamisega perioodiks 2011-
2015. Senise jäätmekava saavutamata tegevuste rakendamiseks ja Riigi 

jäätmekavas toodud eesmärkide täitmiseks on kesksel kohategevus Polli (Ainja) 
ladestusalaga käitluskeskuse põhiselt. Maakatastris endiseks Polli valla prügilaks 
nimetatud ala kasutusele-võtmine jäätmekäitluses on ära toodud ka 2008. a. 

koostatud Karksi valla arengukavas. 
 

Siinkohal on oluline märkida et uue jäätmekava avalikku väljapanekuga ja 
järgneva menetlusega on otstarbekas alustada pärast ladestusalaga 

jäätmekäitluskeskuse kaasrahastamistaotluse saatuse selgumist – juhul kui 
taotlust ei rahuldata, peab Karksi vald uuesti hindama võimalusi jäätmehoolduse 

korraldamiseks, st jäätmekava eelnõu tuleb uuesti koostada. 
 
 

 Karksi valla üldplaneering 
 

2004. a. koostatud üldplaneeringu kohaselt on reserveeritud planeeritava 
biolagunevate jäätmete ja reoveesette kompostimise tarvis kaks 

kompostimisväljaku asukohta, sh. Ainja külas asuv katastriüksus 
60001:007:0130 kaugusega Karksi-Nuia linnast ca 7,4 km. Ala on määratletud 

olulise ruumilise mõjuga jäätmehoidlate maana, millele on määratud 
üldplaneeringu kaardil 300 m raadiusega mõjutsoon. 
 
 

 Karksi valla arengukava 2009-2018 
 

Karksi valla arengukavas aastateks 2009-2018 on seatud jäätmekäitluse ja 
keskkonnakaitse valdkonnas peamisteks eesmärkideks  (ptk. 3.17): 
 

1. Metsa- ja poollooduslike alade ning kaunite puhkemaastike terviklikena 
säilitamine ja kaitse. 

2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja loodussõbraliku eluviisi propageerimine. 
3. Põhjaveevarude ja pinnaveekogude säästev kasutamine ja kaitse. 

4. Jäätmekäitluse arendamine, jäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine. 
5. Ainja prügila kasutusele võtmine. 

 

Arengukavas on eesmärkide saavutamiseks koostatud tegevuskavas märgitud 
jäätmekogumisjaama väljaehitamine koostöös naabervaldadega ja ka selle 
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jaama töölehakkamine aastaks 2010. Lisaks on eraldi välja toodud 

kompostimisväljaku rajamine ning Ainja prügila (Polli prügila) ehitamine ja tööle 
hakkamine aastaks 2010.  
 

Lisaks seondub jäätmekäitluskeskuse rajamine arengukava ptk. 1.5  toodud 
üldiste all-eesmärkidega: 3. Infrastruktuuri rajatiste korrastamine: riigi ja valla 
teede-tänavate mustkatte alla viimine; 5. Töökohtade loomise ja säilimise 

soodustamine piirkonnas. 
 

1.4 Õiguslik raamistik 
 

Jäätmekäitluskeskuse rajamist kavandatakse Kinnistule Polli valla prügimägi 

(katastriüksus nr. 60001:007:0130) pindalaga 8,1 ha, maakasutuse sihtotstarve 
jäätmehoidla maa.  
 

Antud asukohas on väljastatud prügila rajamise ehitusluba nr 63 22.09.1997 
(Lisa I-1). Prügila asukohavalik vastas tollastele nõuetele, enne ehitusloa 

väljastamist tehti projekti keskkonnaekspertiis. Prügila ehitus algas 2 aasta 
jooksul loa väljastamisest ja seega kehtib ehitusluba tähtajatult (ehitusseadus § 
25 lg 1 ja lg 2). 
 

Samas on vahepeal muutunud nii ehitus- ja planeerimisalane kui ka 

keskkonnakaitseline seadusandlus, sh on üle vaadatud jäätmehoolduse 
korraldamise strateegia ja on kehtestatud täiendavaid nõudeid 

jäätmekäitlusrajatistele. 
 

Seoses vahepeal toimunud arengutega jäätmekäitluses soovibki 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 käitlemisele, sh materjalina ja energeetilisele 
taaskasutamisele.  
 

Arvestades käideldavaid jäätmekoguseid, on Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2003. a 

määruse nr 198 (RT I 2003, 54, 369; 2009, 33, 217) p. 10 ja 11 kohaselt 
tegemist olulise ruumilise mõjuga objektiga: 
 

10) tavajäätmeprügila või püsijäätmeprügila üle 25 000 tonni jäätmete 

ladestamiseks; [kavandatakse ladestada vähemalt 150 000 tonni] 
11) tavajäätmete käitlemise ettevõte võimsusega üle 100 tonni ööpäevas; 

[kavandatakse kuni 200 tonni jäätmete käitlemist päevas] 
 

Planeerimisseaduse §292 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. 

 
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, kui on 
võtnud kompleksloa taotluse menetlusse. 
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Vabariigi Valitsuse 7.05.2002. a määrus nr 150 „Keskkonnakompleksluba 

nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning 
olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise 

tähtaegade kehtestamine“ (RT I 2002, 41, 258; 2005, 45, 376; 2006, 39, 292) 
§ 6 lg 5 järgi on kompleksloa kohuslusega tegevus tavajäätmete ladestamine 
prügilasse, mille maht on üle 25 000 tonni. Muudel kavandatavatel tegevustel 

keskkonnakompleksloa kohuslus puudub, kuid vastavalt saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli seaduse § 7 lg 2 tingib ladestusala olemasolu kogu 

jäätmekäitluskeskuse kompleksloa kohusluse: 
„(2) Kui vähemalt ühes kompleksluba nõudvas käitise tegevusvaldkonnas 
ületab tegevus käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud 

künnisvõimsuse, on kompleksluba vaja käitise kui terviku tegutsemiseks. 
Sel juhul asendab kompleksluba veeseaduse, jäätmeseaduse ja välisõhu 

kaitse seaduse kohased load.“ 
 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 7 sätestab 

tegevusloana [mille taotlemisel tuleb keskkonnamõju hinnata] nii ehitusloa, 
ehitise kasutusloa kui ka keskkonnakompleksloa. Kuigi on olemas ehitusluba, 
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 käsitleti ehitusloa väljastamisele 
eelnenud keskkonnaekspertiisis. Seetõttu, lähtudes Vabariigi Valitsuse 
29.08.2005.a määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda 

keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ (RT I 
2005, 46, 383) § 10 lg 1, algatas Karksi vald arendaja ehitustegevuse jätkamise 

taotluse alusel keskkonnamõju hindamise. 
 

Keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel saab Karksi vald otsustada, kuivõrd 
kavandatavad muudatused on olulised ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297, 

viimased muudatused RT I 2010, 31, 158) mõistes. Ehitusseadus sätestab 
muuhulgas, et ehitise omanik peab tagama ehitusprojekti kohase ehitamise (§ 

29 lg 1 p. 3); 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); ehitamise tehnilised dokumendid on 

ehitusprojekt ja selle muudatused (§ 31 lg 2 p.1). 
 

Ehitusseadus ei näe ette väljastatud ehitusloa muutmist, samas on eeltoodust 

lähtudes 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. 
 

Lisaks on ehitustegevuses on tavapärane praktika, kus keerukama objekti 

rajamiseks taotletaksegi eraldi ehitusload hoonete, tehnoloogiliste rajatiste ning 
kommunikatsioonide ehitamiseks. 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. 
 

Arvestades saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse sätteid, on 
täiendavate ehituslubade väljastamine võimalik, kui Keskkonnaamet on võtnud 
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menetlusse Polli Prügila OÜ keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalid. Vastavalt 

seaduse § 9 lg 3 p.1 lisatakse taotlusele heakskiidetud KMH aruanne. 
 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et Polli (Ainja) ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse 

rajamine ei ole kehtivate õigusaktidega vastuolus. Vastavushinnang keskkonna-
kaitselisi piirnorme-tingimusi kehtestavatele õigusaktidele antakse hindamise 
käigus (peamiselt ptk. 3 ja ptk. 4).  

1.5 Jäätmete nõudlusanalüüs 
 

Keskkonnaministri 22.06.2010 määrusega nr. 22 (RT I 2010, 40, 238) raames 

koostatavas taotluses [http://www.kik.ee/et/taotlejale/avatud-voorud.html] tuleb 
p. 20.1 esitada jäätmete nõudlusanalüüs (kirjeldada jäätmeteket, selle 

dünaamikat, piirkonnas toimivat jäätmekäitlussüsteemi, prognoosida nõudlust 
jäätmekäitlusteenuste ja mahtude järele) ja p. 20.2 jäätmevoogude prognoos 
(prognoos tuleb esitada 2010-2020 aastate osas; jäätmetekke aluseks 

projektipiirkonnas võtta järgmised kaks muutujat - rahvastikuarv ja jäätmeteke 
liigiti per capita). 
 

Järgnevalt on esitatud piirkonnas tekkivate jäätmekoguste hinnang. Andmete 

allikana on kasutatud Statistikaameti andmebaasi ja Keskkonnainfo jäätmekäitluse 
ülevaateid (http://www.keskkonnainfo.ee/index.php?lan=EE&sid=115&tid=109&l1=29). 
 

Polli jäätmekäitluskeskuse maksimaalseks teeninduspiirkonnaks on 5 maakonda: 
Viljandimaa, Valgamaa, Tartumaa, Võrumaa ja Põlvamaa. Tabelis 3a on esitatud 
maakondade elanike arvu dünaamika, võttes aluseks elanike arvu 01.01.2010 ja 

hinnates elanikkonna iga-aastast muutust 2010.-2020. a., võttes aluseks 2005.-
2009. a. iga-aastased muutused. Tabelis 3b on toodud elanike prognoos 

suuremates linnades.  
 

Karksi vallaga korraldavad ühiselt jäätmekäitlust Abja ja Halliste vald ning 
Mõisaküla linn. Ühise veopiirkonna (ÜVP) elanike prognoos on toodud Tabelis 3c. 

Valga maakond jaguneb 2 ÜVP-ks: a) Valga linna I piirkond koos Karula, Taheva, 
Sangaste, Tõlliste, Õru ja Otepää valdadega; b) Valga linna II piirkond koos 

Helme, Hummuli, Põdrala, Palupera ja Puka valdadega ning Tõrva linnaga. 
 

Tabelis 3d on prognoositud jäätmete teket elaniku kohta maakonniti. Aluseks on 
võetud riigi jäätmekava baastasemed 2005. a. Olmejäätmete teke 2009. a. oli 

~20  % väiksem kui 2005. a. Eeldades, et 2010. aastal õnnestub majanduslangus 
peatada, on 2010. a. jäätmeteke võetud sama, mis 2009. a., edasi on hinnatud, et 

jäätmeteke kasvab 2 % aastas (prognoositud SKT kasv 3-4 % aastas kuni aastani 
2014). Võrreldes riigi jäätmekavas toodud prognoosiga on see oluliselt 
pessimistlikum – jäätmekavas on prognoositud jäätmetekke kasvu 30 % 2013. 

aastaks, kuid eeltoodud eelduste kohaselt ei saavutata 2020. aastaks veel 2005. 
aasta taset. 
 

Tabelis 3e on toodud elanike arvu prognoos tinglikes veopiirkondades. Väikseimaks 
piirkonnaks on Karksi ühine veopiirkond koos Viljandi linnaga. Tabeli 3d ja 3e 

andmeid kasutades on leitud eeldatav kogumissüsteemiga hõlmatud olmejäätmete 
teke veopiirkondades – Tabel 3f. Lisaks on Tabelis 3g arvestatud, et jäätmete 
kogust võivad vähendada 10-30 % kohapeal rakendatavad meetmed 

biolagunevate ning taaskasutatavate jäätmete eraldamiseks (liigiti kogutud 
olmejäätmete osatähtsus kogu kogutud olmejäätmetest tõusma 2005. aasta 

baastasemelt 11 % sihttasemeni 30%).  
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Tabel 3a. Elanike arvu prognoos projekti eeldatava teeninduspiirkonna maakondades 

Elanikkond, seisuga 01. Jaanuar 

Maakond 2010 Muutus, 
% aastas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põlvamaa 30889 -0,5 30735 30581 30428 30276 30124 29974 29824 29675 29526 29379 

Tartumaa 150074 0,2 150374 150675 150976 151278 151581 151884 152188 152492 152797 153103 

Valgamaa 34048 -0,4 33912 33776 33641 33506 33372 33239 33106 32974 32842 32710 

Viljandimaa 55447 -0,4 55225 55004 54784 54565 54347 54130 53913 53697 53483 53269 

Võrumaa 37693 -0,5 37505 37317 37130 36945 36760 36576 36393 36211 36030 35850 

Kagu-Eesti 252704 - 252525 252349 252176 252005 251838 251673 251511 251352 251196 251042 

 

Tabel 3b. Elanike arvu prognoos teeninduspiirkonna suuremates linnades 

Suuremate linnade elanikkond, seisuga 01. Jaanuar 

Linn 2010 Muutus, 
% aastas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Viljandi linn 19963 -0,3 19903 19843 19784 19725 19665 19606 19548 19489 19430 19372 

Valga linn 13692 -0,35 13644 13596 13549 13501 13454 13407 13360 13313 13267 13220 

Võru linn 14376 -0,3 14333 14290 14247 14204 14162 14119 14077 14035 13992 13950 

Tartu linn 103284 0,4 103697 104112 104528 104946 105366 105788 106211 106636 107062 107491 

 
Tabel 3c. Karksi ühise olmejäätmete veopiirkonna omavalitsusüksuste elanike arvu prognoos 

Karksi ühise veopiirkonna elanikkond, seisuga 01. Jaanuar 

Kohaliku omavalitsuse 
üksus 

2010 Muutus, 
% aastas 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Karksi vald 4022 -0,45 4004 3986 3968 3950 3932 3915 3897 3879 3862 3845 

Abja vald 2689 -0,8 2667 2646 2625 2604 2583 2562 2542 2522 2501 2481 

Halliste vald 1797 -0,5 1788 1779 1770 1761 1753 1744 1735 1726 1718 1709 

Mõisaküla linn 1013 -1 1003 993 983 973 963 954 944 935 925 916 

Kokku: 9521 - 9462 9404 9346 9288 9231 9175 9118 9062 9007 8951 
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Tabel 3d. Olmejäätmete tekke prognoos elaniku kohta maakonniti 

Olmejäätmete teke kg/a/el 

Maakond 2005 2009 / 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põlvamaa 186 149 151,8 154,8 157,9 161,1 164,3 167,6 170,9 174,3 177,8 181,4 

Tartumaa 411 329 335,4 342,1 348,9 355,9 363,0 370,3 377,7 385,2 392,9 400,8 

Valgamaa 176 141 143,6 146,5 149,4 152,4 155,5 158,6 161,7 165,0 168,3 171,6 

Viljandimaa 270 216 220,3 224,7 229,2 233,8 238,5 243,3 248,1 253,1 258,1 263,3 

Võrumaa 225 180 183,6 187,3 191,0 194,8 198,7 202,7 206,8 210,9 215,1 219,4 
 

Tabel 3e. Elanike arv eri veopiirkondades 

Veopiirkond 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Karksi ÜVP+Viljandi linn 29484 29365 29247 29130 29013 28897 28781 28666 28551 28437 28324 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Valgamaa ÜVP 63532 63277 63024 62771 62519 62269 62020 61772 61525 61279 61034 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Tartu linn 132768 133063 133359 133658 133959 134263 134569 134877 135187 135499 135814 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Tartu 
linn+Valgamaa ÜVP 166816 166974 167135 167299 167466 167635 167808 167983 168160 168341 168524 

5 maakonda kokku: 308151 307750 307353 306960 306570 306185 305802 305424 305049 304678 304311 
 

Tabel 3f. Kogumissüsteemiga hõlmatud jäätmete teke veopiirkonniti 

Kogumissüsteemiga hõlmatud jäätmete teke veopiirkonniti, t/a 

Veopiirkond 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Karksi ÜVP+Viljandi linn 6368,5 6469,8 6572,7 6677,2 6783,4 6891,3 7001,0 7112,4 7225,7 7340,7 7457,7 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Valgamaa ÜVP 11162,5 11340,1 11520,5 11703,8 11890,0 12079,2 12271,5 12466,8 12665,3 12867,0 13071,9 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Tartu linn 40328,3 41247,3 42187,6 43149,8 44134,2 45141,6 46172,3 47227,0 48306,2 49410,5 50540,4 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Tartu 
linn+Valgamaa ÜVP 45122,3 46117,6 47135,4 48176,3 49240,8 50329,5 51442,8 52581,4 53745,8 54936,7 56154,7 

Maakonnad kokku (teke Viljandi järgi): 66560,6 67803,5 69070,4 70361,7 71677,8 73019,4 74386,8 75780,6 77201,4 78649,6 80125,8 

Kagu-Eesti (4 maakonda): 54584,1 55636,3 56709,5 57803,9 58920,2 60058,6 61219,7 62403,9 63611,7 64843,6 66100,1 

Kaasatud Kagu-Eesti jäätmetekitajaid,%  67,1 65,7 64,2 62,8 61,5 60,1 58,8 57,5 56,2 55,0 53,8 

Kaasatud Polli JK piiratud mahu korral 30,5 29,7 29,0 28,2 27,5 26,8 26,1 25,5 24,8 24,1 23,5 
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Tabel 3g. Biolagunevate ja taaskasutatavate jäätmete tekkekohas eraldamise mõju  

Biolagunevate jäätmete ja taaskasutavate jäätmete eraldamiseks rakendatavate meetmete eeldatav mõju 

Segajäätmete koguse  vähenemise 
tegur 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 

Veopiirkond 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Karksi ÜVP+Viljandi linn (ei arvestata) 5731,7 5693,4 5652,5 5608,8 5562,4 5513,1 5460,8 5405,4 5347,0 5285,3 5220,4 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Valgamaa ÜVP 10046,3 9979,3 9907,6 9831,2 9749,8 9663,4 9571,8 9474,8 9372,3 9264,2 9150,3 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Tartu linn 36295,5 36297,6 36281,4 36245,8 36190,1 36113,3 36014,4 35892,5 35746,6 35575,5 35378,3 

Karksi ÜVP+Viljandi linn+Tartu 
linn+Valgamaa ÜVP 40610,1 40583,5 40536,5 40468,1 40377,5 40263,6 40125,4 39961,9 39771,9 39554,4 39308,3 

Maakonnad kokku (teke Viljandi järgi): 59904,6 59667,1 59400,5 59103,8 58775,8 58415,5 58021,7 57593,3 57129,0 56627,7 56088,1 

Kagu-Eesti kokku (4 maakonda): 49125,7 48960,0 48770,1 48555,3 48314,6 48046,9 47751,4 47427,0 47072,7 46687,4 46270,0 

Kaasatud Kagu-Eesti jäätmetekitajaid,%  75,9 76,2 76,6 77,0 77,5 78,0 78,6 79,3 80,0 80,8 81,7 

Kaasatud Polli JK piiratud mahu korral 35,2 35,3 35,6 35,8 36,1 36,4 36,7 37,1 37,5 37,9 38,4 
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Tabelis 3f ja 3g toodud jäätmekogused võivad mõnevõrra suureneda, kui tõuseb 

keskkonnateadlikkus ja lõpeb ulaprügistamine-jäätmete jätmine üldisesse 
võrgustikku. Ligikaudu 10 % elanikkonnast põletab jäätmeid, 10-15 % ei ole 

reaalset kogumissüsteemi kaasatud. Kuna tabelites on toodud maksimaalselt 
pessimistlik stsenaarium, siis neid tegureid ei arvestata.  
 

Kui jäätmekäitluskeskuses käideldakse 43 000 tonni segaolmejäätmeid (kuni 2 000 
t/a käideldakse muid jäätmeid) ja arvestades veel maha Karksi ühises 

veopiirkonnast ja Viljandi linnast kogutud jäätmed (need omavalitsusüksused ei 
kuulu Kagu-Eestisse), on vaja Kagu-Eestist kaasata kuni 60 % jäätmetekitajatest 
(kui eeldada, et maksimaalne käitlemisvõimsus saavutatakse 2015. aastaks). 

Olmejäätmete liigiti kogunemise edenemisel aga juba 78-82 %. Kui eeldada, et 
Polli jäätme-käitluskeskusega liituvad Viljandi linnast lõuna poole jäävad 

Viljandimaa omavalitsused, siis vastavalt 57 % ja 74-77 %. Ehk Kagu-Eesti 
„veopiirkonna“ moodustaksid 144 000…206 000 elanikku.  
 

Juhul, kui Polli jäätmekäitluskeskus hakkab tööle ligikaudu poole võimsusega 
(alternatiiv 3) ehk käideldakse kuni 23 000 t/a segaolmejäätmeid, siis eeltoodud 
tingimustel on Kagu-Eestist vaja kaasata 23,5-38,5 % jäätmetekitajatest ehk 

Kagu-Eesti „veopiirkonna“ moodustaksid 59 000…97 000 elanikku.  
 

Kagu-Eesti omavalitsusüksuste kaasamisel on oluline 2 tegurit: 
 

a) kaugus teistest jäätmekäitluskohtadest;  
Suuremate keskuste kaugused Polli jäätmekäitluskeskusest võrrelduna teiste 
lähimate prügilatega: Karksi-Nuia: 7 km vs AS Paikre Põlendmaal 74 km; 

Tõrva linn: 25 km  vs 105 km AS Paikre; Viljandi linn: 35 km vs Väätsa 
prügila 74 km; Valga linn: 53 km vs 133 km AS Paikre; Võru linn, Umbsaare 

jäätmejaam: 111 km vs 139 km; Tartu linn, Aardlapalu jäätmejaam: 100 
km vs 83 km Torma prügila vs 132 km Väätsa prügila; Põlva linn: 112 km vs 
108 km Torma prügila; Räpina linn  140 km vs 116 km Torma prügila.  

b) summaarne jäätmekäitluskulu ei ole suurem kui teistes käitluskohtades; 
jäätmekäitluse tasu koosneb vastuvõtutasust käitluskohas, sh saastetasu 

jäätmete kõrvaldamise eest, lisaks veokulu (2007.. a. keskmiselt ühe tonni 
jäätmete käitlushind kahekordistus võrreldes ladestushinnaga). 

 

Võtmeteguriks Polli jäätmekäitluskeskuse kavandatud võimsuse saavutamisel on 
Tartu linna kui Kagu-Eesti piirkonna suurima jäätmetekitaja kaasamine. Lisaks 

kaugusele ja hinnale lisandub täiendava tegurina Tartu linna jäätmekavas toodud 
seisukoht, et jäätmete ladestamisele tuleb eelistada meetodeid, mis vähendavad 
ladestatavate jäätmete kogust, sh mehhaanilis-bioloogilist töötlust (MBT). Tartu 

jäätmekava ei anna lõpliku lahendust – lk. 36 märgitakse, et jäätmekäitluse lõplik 
korraldus ja sobivaima alternatiivi valik peaks selguma avaliku konkursi käigus, 

kus kriteeriumitena arvestatakse nii keskkonnakaitselisi, majanduslikke kui 
tehnoloogilisi aspekte.  
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2 Mõjutatava keskkonna kirjeldus  

2.1 Asukoht 
 

Jäätmekäitluskeskus on kavandatud 8,1 ha suurusega Polli valla prügimägi 
kinnistule (maatüki katastrinumber 60001:007:0130, maakasutuse sihtotstarve 

jäätmehoidla maa). Kinnistu on hoonestamata. Vastavalt kehtivale ehitusloale on 
varasema arendustegevuse käigus kinnistult raiutud võsa, juuritud kännud ning 
samuti eemaldatud osa kattepinnasest, mis on ladustatud kuni mõnemeetristesse 

aunadesse. Osaliselt on välja ehitatud prügila nõrgvee kogumise ja -seire 
süsteem, samuti on toodud kinnistuni elektriliinid. Karksi valla üldplaneeringus 

on alale kavandatud kompostimisväljaku rajamine, üldplaneeringu kaardile on 
kantud 300 m raadiusega mõjutsoon. 
 

Jäätmekäitluskeskuse territoorium asub Viljandi maakonnas Karksi vallas Ainja 
külas 8 km kaugusel Karksi-Nuia linnast ja 7 km kaugusel Karksi asulast 

(Kaart 1). Tõrva linn jääb ~25 km, Viljandi linn ~35 km kaugusele. 
 

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. Kõik ümbritsevad kinnistud on arvel 
maatulundusmaana ja valdavalt on tegemist haritava maaga, vähem on 

looduslikku rohumaad ja metsamaad. Tauli kinnistul asub endine talukoht, mida 
omaniku sõnul on soov tulevikus taastada. Lähimad hoonestatud kinnistud on 

Tedre kinnistu ~700 m lõuna poole ja Endla ning Ainja kinnistud ~1,5 km lääne 
suunas (Kaart 2).  
 

Endla ja Ainja kinnistute kõrvalt kulgeb ka Polli valla prügimäe kinnistu 

ligipääsutee Karksi-Nuia suunalt. Selleks on Valga-Uulu põhimaantee km ~53,3 
algav umbes 2,2 km pikkune kruusatee. Praeguses seisukorras ei ole tee 

varakevadel lume sulamise järgselt, samuti vihmasematel perioodidel 
sõiduautodele läbitav, raskemad veokid lõhuvad teed. Tõrva suunalt on kinnistule 
võimalik juurdepääs Valga-Uulu põhimaantee km ~50,2 algavalt teelt, teepikkus 

on sel juhul ~3 km (Kaart 3).  
 

2.2 Sotsiaal-majanduslik ja kultuuriline keskkond  

 

Jäätmekäitluskeskus on kavandatud  Viljandi maakonda Karksi valda Ainja küla 
territooriumile. Seisuga 1. jaanuar 2010 oli Karksi vallas 3865 elanikku (1999. a. 
4761 elanikku). Karksi vallas asub Karksi-Nuia väikelinn (1841 elanikku, 1999. a. 

2278) ja 20 küla, millest suurema rahvaarvuga on Karksi (527 elanikku, 1999. a. 
661) ja Polli (254 elanikku, 1999. a. 307) ning enam-vähem võrdse elanikega 

Tuhalaane, Äriküla, Sudiste ja Lilli (120-140 elanikku). Ainja küla elanike arv on 
alates 1999 aastast kõikunud 60 ja 80 inimese vahel, praegu on küla 69 
elanikku.  
 

Tööealised moodustavad 61,8 % valla elanikest. Pensionäre on 23,5 % ja 
kooliealisi 9,2 %. 
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Kaart 1 (M 1 : 225 000). Polli (Ainja) jäätmekäitluskeskuse asukoht (Maa-ameti kaardirakendus). 
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Kaart 2 (M 1 : 14 574). Maakasutus jäätmekäitluskeskuse piirkonnas (Maa-ameti kaardirakendus). 
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Kaart 3 (M 1 : 23 463). Polli valla prügimägi kinnistule viivad teed (Maa-Ameti 
kaardirakendus). 

 
Karksi vallas saavad lapsed alushariduse Karksi-Nuia Lasteaias, põhi- ja 

üldhariduse August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis. Huviharidust on võimalik 
omandada Karksi-Nuia Muusikakoolis ja Karksi-Nuia Spordikoolis. Karksi Noorte 
Kunstistuudios õpetatakse algteadmisi erinevatest kunstiliikidest ja Lilli 

looduskeskuse tegevustes osalemine annab põhjalikke teadmisi loodusest. Lisaks 
on vallas kolm raamatukogu: Karksi-Nuia raamatukogu, Karksi Raamatukogu ja 

Lilli Raamatukogu. Valla kultuurielu edendavad Karksi-Nuia Kultuurikeskus, 
Karksi Rahvamaja, Lilli Rahvamaja. Vallas on registreeritud 33 kodanikeühendust 
ja huvialaseltse. 
 

Vallas ei ole suurettevõtteid, üksikute ettevõtete töötajate arv on suurem kui 50 

(Textuur AS, Abja Tarbijate Ühistu, Nuia PMT AS). Olulise osa valla ettevõtetest 
moodustavad peamiselt põllumajanduse, talupidamise ja ka metsamajandusega 

tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad. Tööealiste osakaal valla rahvastikust 
moodustas 2010. aasta alguse seisuga ca 62%. 

 
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 põhja suunas.  

http://www.karksinuialasteaed.ee/
http://www.akg.vil.ee/
http://www.knks.co.nr/
http://www.knks.co.nr/
http://www.looduskeskus.ee/
http://www.looduskeskus.ee/
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Maavarad 

Planeeritava jäätmekeskuse vahetus läheduses maardlad puuduvad. Lähim on 
Mäeküla maardla (~1,3 km ida suunas). Tegemist on kohaliku tähtsusega 

liivamaardlaga, mille pindala on 21,2 ha ning peamine leiduv maavara on 
ehitusliiv. 2008. aasta koondbilansi andmetel oli aastalõpus arvel 1561 tuh. m3 
ehitusliiva aktiivset tarbevaru. Väljastatud on kuni 31.12.2012 kehtiv maavara 

kaevandamise luba Pärnu Teedevalitsusele. 2008. aastal kaevandamist ei 
toimunud. 
 

Ainja liivakarjäär jääb 2,3 km lõunapoole ja tegemist on samuti kohaliku 
tähtsusega maardlaga, kus peamine leviv maavara on ehitusliiv. 2008. aasta 
lõpu seisuga oli maardlas arvel 1456,7 tuh. m3 aktiivset tarbevaru, 26 857,0 tuh. 

m3 aktiivset reservvaru ja 7929,0 tuh. m3 passiivset reservvaru. Väljastatud on 
ka kuni 29.09.2026 kehtiv maavara kaevandamise luba (VILM-042) Kivikandur 

OÜ-le. 2008. aastal kaevandamist ei toimunud. 
 

Lähimad kruusamaardlad on linnulennult ca 11 km kaugusel kirdes asuv Kärstna 

kruusakarjäär (2008 aasta lõpu seisuga 636,6 tuh. m3 AT ja 946,0 tuh. m3 AR) 
ning ca 20 km kaugusele põhjasuunas jääv Murese kruusakarjäär (468,5 tuh. m3 
AT; 254,0 tuh. m3 AR; 6,0 tuh. m3 PT 2008 aasta lõpu seisuga). Murese 

kruusamaardlas on väljastatud 2 kehtivat kaevandamisluba: Murese II 
kruusakarjääris KP Kaevandused OÜ-le kehtivusega kuni 14.07.2018 ja Murese 

kruusakarjääris Lääne Teedevalitsusele kehtivusega kuni 31.12.2012. Kärstna 
kruusakarjääris on väljastatud kaevandamisluba samuti Lääne Teedevalitsusele 
kehtivusega kuni 28.05.2018. 2008 aastal toimus kaevandamistegevus mõlemais 

karjääris, seejuures Murese maardlas kokku 13,8 tuh. m3 ning Kärstna karjääris 
0,5 tuh. m3. 
 

Lähim savikarjäär on linnulennult loode suunas üle 40 km kaugusele jääv Tohvri 
kohaliku tähtsusega savikarjäär (arvel olev maavara on keraamiline savi), kus on 
2008 aasta koondbilansi andmetel arvel  170,5 tuh. m3 aktiivset tarbevaru ja 

85,9 tuh. m3 aktiivset reservvaru. 
 

2.3 Looduslikud tingimused 

2.3.1 Geoloogilised tingimused 

 

Polli valla prügimägi kinnistul on IPT Projektijuhtimine teinud 2009. aastal 
geotehnilise uuringu, mille eesmärgiks oli ala geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste 

tingimuste selgitamine. Tööde käigus tehti 8 surulöökpenetratsioonikatset ja 13 
puurauku. Lisaks võeti 13 laboriuuringuks moreenpinnasest proovid. Läbilõikeid 
tehti nii ladestusala piires (3 läbilõiget, 5 puurauku), jäätmejaama ala (1 läbi-

lõige, 4 puurauku) kui ka biotiikide asukohas (2 läbilõiget, 4 puurauku). 
 

Aluspõhi ja pinnakate 
Kõrgustiku põhjaosas moodustavad aluspõhja ülemise osa Kesk-Devoni Narva 
lademe lubjarikkad setted (domeriidid, dolomiidid), savi- ning aleuroliidikihid. 

Kõrgustiku keskosas aga Narva lademe setted kiilduvad välja ning pinnakatte 
lamamiks on Aruküla lademe aleuroliidid, milles leidub ka peeneteralise liiva 

vahekihte. Lõunaosas levivad Burtnieki lademe peeneteralised väheste savi ja 
aleuroliidi vahekihtidega põimkihilised liivakivid. Aluspõhjalisi liivakive saab 

vaadelda mitmetes looduslikes paljandites, mis on jõe- ja ürgorgudes. 
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Pinnakattes levib moreenide kompleks, mille värvus ning struktuur on muutlik -  

sinakas-hall, kohati helepruun savimöll. Kohati on moreen segunenud mullaga. 
Savimölli paksus varieerub oluliselt, ulatudes planeeritaval ladestusalal ligi 2 m, 

olmehoonete piirkonnas kuni 0,45 m  ning biotiikide alal kuni 1,30 m paksuseni. 
Moreenikompleksi moodustavad erineva savi- ja liivasisaldusega kihid, mille arv 
erineb uuringuala piires. Läbiõigetes on täheldatav liiva ja kruusa osakaalu 

suurenemine, millest tingituna on ka erinevad vettpidavad omadused. Moreen 
kihis 4 (vt. Joonis 4-a) on normaalselt tihenenud savipinnas, mille filtratsiooni-

moodul on 0,26 kuni 0,38 *10 -9 m/sek. Jäätmete ladustamisel suureneva prügi 
kaalu all savipinnas tiheneb veelgi ning filtratsioonimoodulite väärtused 
vähenevad. Seega on moreenikihti võimalik käsitleda kui looduslikku saviekraani. 

Planeeritud ladestusala lõuna- ja idapoolses osas on see moreenikiht,1,15 kuni 
2,20 m paksune, põhja ja loodepoolses osas aga puudub (Joonis 4-b). Suurel 

osal uuringualast kirjeldatud mõnevõrra suurema liivasisaldusega kiht 5 on 
väiksema mölli ja saueosakeste osakaaluga ning väiksema voolavuspiiriga, mis 
viitavad suuremale vee läbilaskvusele (vt. ka Joonis 4-c). 
 

a) pinnas savika moreeniga (4)   b) savika moreeni kiht puudub 
 

 

 
Joonis 4-a,b. Ladestuala pinnakatte koostise erinevus  
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Joonis 4-c. Puuraukude asukohad ja ladestusalal looduslikult sobiva 
filtratsioonimooduliga (< 1 *10 -9 m/sek) savipinnase levik: viirutatud alal vastav 
kiht puudub. 
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Moreenikompleksi all on halvasti sorteeritud liiva kiht, kus valdav on jämeda- 

ning keskmiseteraline liiv, kuid kus leidub ka peeneteralise liiva ja mölli, aga ka 
kruusa osakesi. 0,5 kuni 2,1 m paksune kollakas-beež kuni pruun liivakiht on 

veeküllastunud. Halvasti sorteeritud liiva kihi all on peeneteralise ja mölliseguse 
liiva kiht, mis on samuti veega küllastunud ning milles kohati esineb jämeda- ja 
keskmiseteralist liiva.  
 

Pinnamood 
Vaadeldav ala asub valdavalt tasase ja lainja pinnavormiga Sakala kõrgustiku 

mõnevõrra kõrgemas keskosas, kus reljeef on muutlikum. Valla idapiiril asub 
Sakala kõrgustiku kõrgeim tipp - Rutu mägi (146 m). Sakala kõrgustiku puhul on 
tegemist kulutuskõrgustikuga, millele on iseloomulik valdavalt tasandikulise 

pinnamoe liigestatus lavadeks ürgorgude poolt. Vanad orud on sageli 
metsastunud nõlvadega, neis voolavad jõed on soostunud lammidega. Karksi 

valla territooriumit läbib ulatuslik Halliste ehk Karksi ürgorg, mille põhjas kulgeb 
Halliste jõgi mitmete seisuveekogudega. Sakala kõrgustikule iseloomulike 

lainjate moreentasandike vahel esineb paiguti küngastikke, mis on moodustunud 
mandrijää üldise  aktiivse taandumise seisakutel või ajutise pealetungi tulemusel. 
Kulutuskõrgustikele iseloomulikud moreentasandikud on enamasti mõnemeetrise 

moreenkattega valdavalt jää liikumise järgi orienteeritud lainjad pinnavormid. 
Mõnevõrra suurem langus on kõrgustiku lõunaosas, kus maapind langeb kuni 

10 m ühe kilomeetri kohta. 
 

Kinnistul Polli valla prügimägi on reljeef muutlik. Absoluutsed kõrgused on 
kinnistu alal vahemikus 100 kuni 104,85 m. Väiksema muutlikkusega ja kõige 
madalam osa on biotiikide ala, ladestusala absoluutsed kõrgused muutuvad 

vahemikus 102,1 kuni 103,15 m. Planeeritavate hoonete piirkonnas jäävad 
maapinna absoluutsed kõrgused 104,1 kuni 104,85 m. Kinnistu idapiiril kulgeb 

sügav kuivenduskraav. Kraavi kõrvale on mitmes reas kogutud erineva 
suurusega kive (Foto 1). Kivide vahele kinnistu kagunurgas on leida lahtiselt 
olmejäätmeid, autorehve, klaaspudeleid ning muid jäätmeid. Kinnistu kesk- ning 

lääneosas on mitu kuni paarimeetrist pinnase vaalu, mis on moodustatud 
kooritud pinnasest. 
 

 
Foto 1. Kinnistu idapiiril on paralleelselt kuivenduskraaviga maakivide read.  
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Mullastik 

Kinnistu põhja ja lääneosas on domineerivad sügavad madalsoomullad, idapool 
leetjad gleimullad ning lõunaosas kahkjad leetunud mullad ja gleistunud leetjad 

mullad. Kuna prügila rajamist alustati juba 1990ndate aastate keskpaigas, on 
osaliselt mullakiht eelnevate tööde käigus osaliselt kooritud ning ladustatud 
aunadesse (Foto 2).  

 
Foto 2. Osaliselt on kinnistu edela ja lääne osas pinnas kooritud ning ladustatud 
kuni paarimeetri kõrgustesse aunadesse. 
 

Mullakihi paksus varieerub kogu kinnistu ulatuses oluliselt – planeeritava 
ladestusala põhjapoolses piirkonnas, kus see ei ole kooritud, vahemikus 0,95 

kuni 1,35 m, olmehoonete piirkonnas on mullakihi paksus kuni 0,25 m, 
ühtlustustiigi ja biotiikide piirkonnas aga 1,10 kuni 1,50 m.   

2.3.2 Pinnase- ja põhjavesi 
 

Pinnasevesi esineb Lõuna-Eesti moreenmaastikel läätsedena savikate 

moreenikihtide peal, vee liikumine toimub suurema liivasisaldusega vahekihtides. 
Kuna pinnasevesi toitub sademetest, on sesoonselt ülavee kogunemine 

intensiivsem ning vesi imbub maapinda suhteliselt aeglaselt (väike 
filtratsioonimoodul k < 0,5 m/ööpäevas). Uuringualal tehtud välitööde käigus 
mõõdeti ka pinnasevee tasemed – ladestusala piirkonnas 0,3 – 1,15 m, 

olmehoonete alal 1,45 – 2,0 m, biotiikide alal 0,2 – 0,35 m. Ilmselt oli kõrgem 
pinnaseveetase tingitud kobraste elutegevusest uuringualal – tammid takistavad 

vee ärajuhtimist olemasolevasse kuivenduskraavide võrku. Ladestusala 
territooriumil täheldati välitööde käigus survelise veehorisondi esinemist jäme- ja 
keskliiva kihis. Survetaseme kõrgus ühtis pinnasevee taseme absoluutse 

kõrgusega. 
 

Erinevate Devoni liivakividega seotud põhjaveekihid on Karksi valla territooriumil 

enamasti suhteliselt kaitstud (pinnakatte paksus 20-50 m), kõrgematel aladel 
valla idaosas ka hästi kaitstud - pinnakatte paksus üle 50 m (Kaart 4).  
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Kaart 4. Karksi ümbruses on põhjavesi enamasti suhteliselt kaitstud. Punase 
ringiga märgitud Polli jäätmekäitluskeskuse orienteeruv asukoht. 
 

Esineb üksikuid nõrgalt ja keskmiselt kaitstud põhjaveega alasid, kus pinnakatte 
paksus on vahemikus 10-20 m (Karksi-Nuia ümbrus, Halliste jõe org ja kohati 

valla lääneosa, Pöögle ümbrus). Planeeritav prügila jääb suhteliselt kaitstud ning 
madala reostusohtlikkusega alale valla keskosas  
 

Karksi valla territooriumile rajatud puurkaevud ulatuvad enamasti 55-85 m 
sügavusele Kesk-Devoni Aruküla ja Burtnieki lademe liivakivideni ja tarbivad nn 
Tartu veekompleksi vett. Rajatud on ka sügavamaid kaeve, millede sügavused 

ulatuvad 250 meetrini ja millede kaudu kasutatakse sügavamal asuva Kesk-
Devoni Pärnu lademega seotud põhjavett. Üksikmajapidamised võtavad oma vett 

salvkaevudega Kvaternaari setetega seotud veekihist.  
 

Põhjavee voolusuund on loodesse-põhja ehk Vanausse oja suunas. 
 

2.3.3 Pinnavesi 

 

Polli prügimäe maaüksusel asub väike 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. Kobraste tegevus Polli jäätmekäitluskeskuse alal on tõstnud 

pinnasevee taset kinnistu põhja ja loode osas ja moodustanud mitu erineva 
suurusega tiiki (Foto 3). 
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Foto 3. Kobraste tegevus Polli jäätmekäitluskeskuse alal on tõstnud pinnasevee 
taset kinnistu põhja ja loode osas ja moodustanud mitu erineva suurusega tiiki 

 
Jäätmekäitluskeskuse kavandatava ladestusala loodeosas kulgev piirdekraav 

suubub 0,6 km pärast Vanausse ojja. Oja omakorda suubub 2,7 km pärast Kõpu 
jõkke, jõgi 5,6 km pärast Turva (ka Karksi Turva) paisjärve. Kõpu jõega on 
Vanausse oja suubumiskohast ülesvoolu seotud ka Ainja paisjärv (pindala 

22,4 ha). Kõik nimetatud veekogud kuuluvad Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 
alamvesikonda. Ülevaade veekogude paiknemisest on esitatud Kaardil 5. 

Vanausse oja (veekatastri kood VEE1141000) ei ole avalikus kasutuses olev 
veekogu. Veetüübilt heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega 
vooluveekogu (tüübid IB, IIB, IIIB). Piiranguvööndi ulatus 50 m. Oja pikkus on 

7,6 km, valgla suurus erinevate allikate põhjal 17,5-19,8 km². Suubumiskoha 
kaugus peajõe suudmest 53,9 km. Ei olnud enne 01.01.2009 reostustundlike 

veekogude nimekirjas (alates sellest kuupäevast on veeseaduse järgi kõik 
pinnaveekogud reostustundlikud heitveesuublad). 
 

Kõpu jõgi (veekatastri kood VEE1140900) on avalikus kasutuses olev veekogu. 
Jõe pikkus on 71,7 km, valga pindala 399,2 km2. Piiranguvööndi ulatus 100 m. 
Keskmine vooluhulk 2,8-3,3 m3/s, minimaalne 0,2-0,3 m3/s. Suubub Raudna 

jõkke (Raudna jõe suurim lisajõgi). Kuulus ka enne 01.01.2009 reostustundlike 
veekogude hulka. 
 

Algusosas, Karksi küla kagupiiri lähistel, voolab jõgi 1,5 km sirges kunstlikus 
sängis. Sealt 1 km edasi saab jõgi lühikese oja kaudu rohkesti lisavett allikalisest 
Sinijärvest ehk Ainja Sinijärvest (pindala ca 1,5 ha). Veel 1 km edasi siseneb 

Kõpu jõgi 1,5 km pikkusesse Ainja paisjärve.  
 

Kõpu jõgi on suhteliselt suure kaldega. 1930. aastail oli jõel 5 vesiveskit. 
Kalastiku praeguse koosseisu järgi on Kõpu jõgi särje-ahvena jõgi. [A. Järvekülg. 

Eesti jõed. Tartu, 2001]. Kohalike elanike sõnul on tegemist vähijõega. 
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Kaart 5 (M 1 : ~70 000). Voolu-
veekogud (Keskkonnaregistrist). 

Turva järv (ka Karksi järv, Karksi 
paisjärv, Turva paisjärv, veekatastri 

kood VEE2098010) on avalikus 
kasutuses olev 3,1 ha pindalaga 
paisjärv. Järve pikkus on 700 

meetrit, keskmine laius 44 meetrit. 
Limnoloogiline tüüp: hüpertroofne 

ehk liigtoiteline. Veevahetus tugev 
(>4 kuni 10), vooluhulk 
kevadsuurvee ajal kuni 15,5 m3/s, 30 

päeva keskmine 0,014 m3/s. Valgla 
pindala on 46,2 km2. Ei olnud enne 

01.01.2009 reostustundlike 
veekogude nimekirjas. 

 

Ainja järv (ka Ainejärv, Ainja 
paisjärv, veekatastri kood 2099110) 

on avalikus kasutuses olev 21,3 ha 
pindalaga paisjärv. Järv rajati 1952. 

a., paikneb 1855. a. suurvee ajal 
tühjaks jooksnud veskijärve kohal.  

Piiranguvööndi ulatus 100 m 

Keskmine sügavus 1,7 m, suurim 
sügavus 2,3 m. Vesi väga kare, 

limnoloogiliselt tüübilt kalgiveeline 
segatoiteline. Veevahetus väga tugev 
(12 korda aastas), vooluhulk kevad-

suurvee ajal kuni 4,1 m3/s, 30 päeva 
keskmine 0,009 m3/s. Valga pindala 

15,5 km2. Kuulub Ainja maastiku-
kaitseala koosseisu. 

 
 

 
Ainja järve lõunaotsas on üles kerkinud turbasaari ning see madal järve osa 

kasvab jõudsasti kinni. Taimestikku oli 1973. a. üsna rohkesti, liike samuti (21 
liiki); ka planktonit on järves üsna palju. Kaladest esinevad järves ahven, haug, 

särg ja koger. [Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977] 

 

2.3.4 Taimestik ja rohevõrk 

 

Taimestik 

Kavandatava jäätmekäitluskeskuse territooriumil viidi 2009 aasta suvel läbi 
taimestiku üldine uuring, et tuvastada võimalike kaitsealuste taimede esinemist 
antud alal ja hinnata selle ala väärtust taimekoosluste seisukohast. 
 

Kogu ala taimkate on tugevasti inimese poolt mõjutatud. Esimesed 
ettevalmistused prügila rajamiseks tehti ca 10 aastat tagasi. Vahepealsetel 

aastatel toimus puittaimede pealetung - ala idapoolset osa kattis mets ja võsa. 

Turva jv 
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Kuna praeguseks on võsa eemaldatud, kasvavad hõredas rohurindes peamiselt 

metsataimed. Suurel osal jäätmeladestu alast on mulla pealmine kiht kooritud ja 
kokku kuhjatud, seega looduslikud kooslused hävitatud. Kohtades mis on saanud 

tugevama häirimise osaliseks, on maapind praktiliselt taimkatteta, kohati on 
siiski välja kujunenud rohukamar. 
 

Alal, kust võsa on eemaldatud, kasvab rohkesti salumetsale iseloomulikke 
taimeliike. Rohkesti esineb võsaülast (Anemone nemorosa). Kivide vahel 

kasvavad naistesõnajalg (Athyrium-femina) ja maarjasõnajalg (Dryopteris filix-
mas). Kohati esineb seljarohtu (Mercurialis perennis), salu-tähtheina (Stellaria 

nemorum) ja harilikku humalat (Humulus lupulus). Viljakale mullale viitab 
kõrvenõgese (Urtica dioica) rohke esinemine. Kõrgest pinnasevee tasemest 

annavad tunnistust hariliku angervaksa (Filipendula ulmaria) ja metskõrkja 
(Scirpus sylvaticus) rohke esinemine. Tiigi ääres kasvab rohkesti pääsusilma 
(Primula farinosa). 
 

Ala idapiiril asub kraav. Paralleelselt kraaviga on ridadesse kogutud maakive. 
Kraavikaldal vohab magus hundihammas (Astragulus glycyphyllos), mis esineb 

Eestis hajusalt, eelistades inimese poolt mõjutatud kooslusi. 
 

Kinnistust põhja poole jääv riigimets kujutab endast segametsa (Foto 4). 
Domineerivateks puuliikideks on sookask (Betula pubescens) ja harilik kuusk 

(Picea abies). Leidub ka halli leppa (Alnus incana) ja harilikku mändi (Pinus 
sylvestris) ning üksikuid saari (Fraxinus excelsior). Põõsarindes kasvavad 

toomingad (Padus avium), harilik pihlakas (Sorbus aucuparia), mage-  ja must 
sõstar (Ribes alpinum ja R. nigrum).  
 

 
Foto 4. Ala põhjapiiril asub segamets. 
 
Puhmarindes leidub pohla (Vaccinium vitis-idaea) ja mustikat (Vaccinium 

myrtillus). Rohttaimedest esineb rohkesti võsaülast, jänesekapsast (Oxalis 
acetosella), leselehte (Maianthemum bifolium), maikellukest (Convallaria majalis) 

ja turvaskannikest (Viola epipsila). Sõnajalgadest kasvab kogumikena harilikku 
kolmissõnajalga (Gymnocarpium dryopteris).  
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Kaitsealustest taiimeliikidest leiti tiigi lähedusse jäävatest mullakuhjadest 10 m 

tee (lõuna) poole 2 täpiliste lehtedega leherosetti, mis kuuluvad tõenäoliselt 
sõrmkäpa perekonda. Põhjaservast ca 5 m metsast, ala keskkohas leidus 1 

eksemplar ungrukolda (Huperzia selago¸III kaitsekategooria). 
 

    
Fotod 5 ja 6. Ungrukold ja käpalise leherosett 
 

Rohevõrgustik ehk roheline võrgustik kujutab endast looduslikest, pool-
looduslikest ja inimtegevusest vähem mõjutatud aladest fikseeritud võrgustikku, 
mille eesmärk on tagada koosluste areng looduslikkuse suunas, toetada 

bioloogilist mitmekesisust, tagada keskkonnaseisundi stabiilsus ja aidata kaasa 
loodusliku iseregulatsiooni toimimisele ning toetab rohelist mõtteviisi. See on 

karkass nii ökoloogilisele kui kompenseerivate alade võrgustikule. Roheline 
võrgustik on orienteeritud valdavalt taime- ja loomaliikidele ning kooslustele, 
tähelepanu inimesele kui liigile on minimaalne. Roheline võrgustik koosneb 

tuumaladest ja koridoridest, mis on ühendatud ühtselt funktsioneerivaks 
tervikuks. Kogu võrgustiku toimimine toetub tugialadele, mis on ümbritseva 

keskkonna suhtes kõrgema väärtusega loodusalad ning mis on tavaliselt juba 
looduskaitse alla võetud. Koos piisavalt suurte ja terviklike metsamassiividega 

(ehk puhveraladega) moodustavad need tuumala. Rohelise võrgustiku sidususe 
ja terviklikkuse tagavad koridorid, mis on liikidele rände- ja liikumisteedeks, 
samuti puhvertsooniks intensiivse inimtegevusega aladele. Konfliktiala on aga 

piirkond, kus maantee segab rohelise võrgustiku toimimist (takistab liikide 
rännet, tekitab müra, saastust jne) ja võib suure liiklustiheduse korral olla 

konfliktis selle eesmärkidega.  
 

Kavandatav tegevus ei kattu mitte ühegi Viljandimaa teemaplaneeringuga 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused “määratud rohealaga 

(Kaart 6). Kõige ligemal asuvad rohevõrgustiku alad on T2.18 Rubina Veisjärve 
tugiala idasuunas (lähim kaugus jäätmekäitluskeskusest oleks ~ 1 km) ja  põhjas 

kulgev rohelise võrgustiku koridor (minimaalne kaugus jäätmekäitluskeskusest 
umbes 800 m). 
 

Vääriselupaigad 
Vastavalt seadusele on vääriselupaik (ehk võtmebiotoop) kaitset vajav ala 

tulundusmetsas, kus tõenäosus ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide 
esinemiseks on suur, nagu väikeste veekogude ja allikate lähiümbrus, väikesed 
lodud, põlendikud ja soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa kasvanud 

kunagised aiad, metsaservad, astangud, põlismetsa osad. 
 

Metsaregistri andmetel on jäätmekäitluskeskusele lähim vääriselupaik on Ainja 

järve ümbruse maastikukaitseala piiresse jääv vääriselupaik. 

http://mv.viljandimaa.ee/static/body/files/265.seletuskiri_27.06.05.pdf
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Kaart 6. Rohevõrgustiku alad kavandatava jäätmekäitluskeskuse ümbruses. 
 

2.3.5 Loomastik 

 

Kavandatav tegevus jääb alale, mis on inimtegevusest oluliselt mõjutatud. 

Välitööde käigus oli näha kobraste ja metsigade elutegevuse jälgi ning kinnistul 
jalutasid ringi metskitsed. Polli valla prügimägi kinnistu ei ole loomastiku 
seisukohast olulise tähtsusega ala (jääb väljapoole rohevõrgustikku) ning 

kavandatava tegevuse elluviimine ei piira oluliselt loomade elutegevust. 
 

Erandiks on koprad, kes on piirkonda elama asunud ja kelle tegevus kahjustab 

kõrvalkinnistul olevat metsa ning on tõstnud pinnasevee taset kavandatava 
jäätmekäitluskeskuse alal.  
 

2.3.6 Kaitstavad loodusobjektid. Natura 2000 võrgustik 

 

Vastavalt Looduskaitseseaduse § 4le on  kaitstavateks loodusobjektideks:  
1) kaitsealad (sh kaitsealused pargid); 
2) hoiualad; 

3) kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid; 
4) püsielupaigad; 

5) kaitstavad looduse üksikobjektid; 
6) kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. 
 

Üle-Euroopaline ökoloogiline võrgustik, Natura 2000, on loodud selleks, et kaitsta 
väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku. 

Õiguslikult põhineb Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn 
linnudirektiivil (direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta), mille 
ülesanne on kaitsta linde, ning nn loodusdirektiivil (direktiiv 92/43/EMÜ 

looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), mille 

Polli jäätmekäitluskeskus 

Kurimetsa looduskaitseala 
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ülesanne on kaitsta looma-, ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. 

Sellest tulenevalt sisaldab Natura 2000 võrgustik kahte tüüpi alasid: linnualad a 
loodusalad. Natura 2000 võrgustiku osadeks ei valita mitte kõiki linnu- ja 

loodusdirektiivi liikide leiukohti ja elupaigatüüpide esinemiskohti, vaid ainult 
esinduslikum osa neist. 
 

Kaitsealad  

Kavandatava jäätmekäitluskeskuse lähiümbruses kaitsealad ja loodusalad 
puuduvad (vt. Kaart 7). Lähim looduskaitseala on 1,5 km kaugusele ida suunas 

jääv Kurimetsa looduskaitseala (KL01000504). See ala kattub ka Rubina linnuala 
(EE0080572) eraldiseisva osaga. Kaitseala loodi 1998. Aastal, kogupindala on 57 
ha (piiranguvöönd 45,5 ha, sihtkaitsevöönd 11,2 ha). 

 
 

 
 

Kaart 7. Kavandatava Polli jäätmekäitluskeskuse lähimad looduskaitsealad ja –
objektid. 
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Rubina linnuala põhiosa jääb nii Viljandi kui ka Valga maakonna territooriumile. 

Linnuala põhjaosa lähim kaugus jäätmekäitluskeskusest on 4,3 km ida suunas. 
1984 ha suuruse Rubina linnuala eesmärgiks on kaitsta linnudirektiivi I lisa 

linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikasid Õhne jõgikonnas. 
Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco 
columbarius), kalakotkas (Pandion haliaeetus). Rubina linnuala põhiosa kattub 

ühtlasi Rubina loodusala territooriumiga (1928 ha) ning see on loodud 
loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Kaitstavad 

elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad 
(7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), 
siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas 

(Misgurnus fossilis). 
 

Ca 2,4 km lõuna poole jääb Rutu loodusala (EE0080502), mille 328 hektaril 

kaitstakse loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpe (okasmetsad oosidel ja 
moreenkuhjatistel ehk nn sürjametsad). 
 

Ainja järve vahelduva reljeefiga ümbrus on maastikukaitseala (KLO1100583), 
mis on loodud peamiselt Ainja järve kaitseks. Kaitseala pindala on 113,5 ha. Siin 
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. 
 

2.3.7 Väärtuslikud maastikud 

 
Väärtuslikud maastikud on määratud Viljandi maakonna teemaplaneeringus 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Väärtuslike maastike 
alateema käsitleb eelkõige kultuurmaastikku. Peamine eesmärk on 

asustussüsteemi ja maastikustruktuuri väärtuste ning looduskeskkonna hea 
seisundi säilitamine, parandamine ning edasiarendamine. Kultuurmaastiku all 
mõistetakse põllumajandusmaastikku, asustust ja teedevõrku koos seal 

sisalduvate looduslikku päritolu elementidega. Väärtuslike maastike 
väljaselgitamiseks hinnati kultuurilis-ajaloolist, esteetilist, looduslikku, 

identiteedi, rekreatiivset ja puhkeväärtust. Väärtuslike maastike lõpliku valiku 
tegemisel olid olulised alade esindatus või tüüpilisus Viljandi maakonnas, 
erinevate väärtuste suur kokkulangevus, ligipääsetavus ning alade populaarsus 

kohalike elanike hulgas. 
 

Nimetatud väärtuste alusel on jagatud väärtuslikud maastikud kolme 

kategooriasse: maakondliku ja/või võimaliku riikliku tähtsusega alad, 
maakondliku tähtsusega alad ja kohaliku tähtsusega alad.  
 

Karksi vallas on maakonna teemaplaneeringuga määratud väärtuslikud alad: 
Karksi ürgorg (maakondlik,, võimalik riikliku tähtsusega väärtuslik maastik), 
Majori talu (maakondliku tähtsusega väärtuslik maastik) ja kohaliku tähtsusega 

väärtuslikud maastikud Tuhalaane-Suuga-Muri maastik, Lilli-Ruhijärve maastik, 
Polli mõis ja Üriküla. Kavandatav tegevus ei jää ühegi nimetatud väärtusliku 

maastiku lähedale. 
 
Pärandkooslusi ehk traditsioonilisi kultuurmaastikke Polli prügila kinnistul ega 

selle lähiümbruses EELIS-e andmebaasi andmetel ei ole.  
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2.3.8 Klimaatilised tingimused 

 

Viljandi lähistel asuva Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi mõõtejaama 
andmetel on keskmine sademete hulk 710 mm/a, aurumine on 490 mm/a.  

 
Olulisemad temperatuurid: 
Paljuaastane keskmine temperatuur     +5,1 ºC 

Kõige soojema kuu (juuli) keskmine temperatuur   +16,5 ºC 
Kõige külmema kuu (jaanuar) keskmine temperatuur  -6,5 ºC 

Kõige soojema kuu keskmine temperatuur kella 13 ajal  +21 ºC 
Temperatuuri absoluutne maksimum     +32,1 ºC 
Temperatuuri absoluutne miinimum     -34,7 ºC 

 
Tuule kiirused: 

Kõige väiksem kuu keskmine (juuli)     2,2 m/s 
Kõige suurem kuu keskmine (nov., dets., jaan.)   3,0m/s  

Keskmine aastane kiirus       2,7 m/s 
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3 Polli jäätmekäitluskeskuse rajamisega kaasnevad 
keskkonnamõjud  

3.1 Mõjutegurid ja mõjuala ulatus 
 

Jäätmekäitluskeskuse mõju võib olla nii otsene kui ka kaudne (otsene mõju 
inimese tervisele ja heaolule, maakasutusele, keskkonnareostuse teke, kaudne 
mõju maahinna langusele, jms). Jäätmekäitluse keskkonnamõju tuleb arvestada 

nii jäätmete tekitamisel, kogumisel, transpordil kui kõrvaldamisel. Mõjude 
allikaks on ka käitlemisel vajaminevate ressursside hankimine. 

 
Prügilate mõju keskkonnale seisneb üldjoontes järgmises: 
 

a) pinnase ja põhjavee reostamine nõrgvees sisalduvate toksiliste 
ühenditega; 

b) õhu saastamine orgaanilise aine lagunemisel tekkivate gaasidega; 
c) õhu saastamine võimalike põlengute suitsugaasidega; 

d) esteetiline reostus (nt. tuulega ringilendav praht). 
 

Nendest 3 esimest on otseselt seotud prügila tehnoloogiaga ja ladestatavate 
jäätmete orgaanilise aine sisaldusega. Aastakümneid tagasi kasutusele võetud ja 

tänaseks suletud (näiteks Pääsküla prügila) on sageli tänu omaaegsetele 
arusaamadele - prügilasse võib ladestada kõike, mis olmes ja tootmis-

protsessidest üle jääb; prügila võib rajada suvalisse asukohta; prügi võib 
ladestada otse maapinnale jne. - kujunenud väga keeruliste 

keskkonnaprobleemide sõlmpunktideks. Teine lugu on Euroopa Liidu normide 
järgi ehitatud prügilatega, kus prügilasse vedelaid ning ohtlikke jäätmeid ei 
ladestata ning pinna- ja põhjavee juurdevool ladestusse puudub. Lisaks on 

seatud piirangud prügilasse ladestatava orgaanilise aine sisaldusele. Seega on 
oluliselt väiksem ka nõrgvee orgaanilise aine sisaldus, väheneb ka lämmastiku 

allikate ladestamine prügilasse. Samuti on oluliselt väiksem prügilagaasi teke ja 
põlenguoht. 
 

Ka jäätmejaamas toimuvate muude tegevustega võib kaasneda mitmesuguseid 
keskkonnamõjusid, kusjuures keskkonnamõjude ilmnemine ning nende olulisus 

sõltub suuresti kasutatavatest tehnoloogiatest ja töörežiimist ning käideldavate 
jäätmete omadustest ja kogustest. Välja võib tuua välja järgmisi võimalikke 
keskkonnamõjusid: 
 

 Mõju pinna- ja põhjavee seisundile, mille põhjuseks võib pidada eelkõige 

sadevee reostumist selle kokkupuutel jäätmetega ning avariilistel 
olukordadel või ebaõigete käitlusmeetodite rakendamisega ohtlike 

jäätmete ja probleemtoodete jäätmete käitlemisel; 
 Välisõhusaaste, eelkõige tolmu- ja lõhnahäiringutena, mis võivad tekkida 

olmejäätmete sortimisel-purustamise, samuti biolagunevate jäätmete 

kompostimisel; 
 Müra, mille peamiseks allikaks on mehhanismide käitamine, aga ka 

jäätmete transport jäätmekeskusesse ja sealt välja; 
 Keskkonnahäiringute ilmnemine, mille all mõistetakse antud juhul 

jäätmekäitlusega seonduvate arvulise normiga reguleerimata negatiivset 

keskkonnamõju nagu kahjurite kogunemine ja esteetiline reostus. 
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Kirjeldatud mõjud võivad ilmneda läbi konkreetsete käitlustoimingute kui ka 

ladestusalaga jäätmejaamas toimuvate eri tegevuse koosmõjus. Enamikele 
mõjudele on juba seadusandlusega ette nähtud asjakohaste leevendusmeetmete 

rakendamine (nt. ladestusalale vett mitteläbilaskva põhja ja külgede tegemine), 
osade mõjude leevendamine tehnoloogiliste meetmetega võib olla raskendatud ja 
seetõttu osutub vajalikuks rakendada tegevuspiiranguid (näiteks liikur-

mehhanismide häiriva või ülenormatiivse müra vältimiseks nende kasutamise 
keeld öisel ajal). 
 

Järgnevates peatükkides antud hinnangutes on läbivalt arvestatud nii 

jäätmejaamas toimuvate eri tegevuse koosmõju kui ka erinevate mõjutegurite 
võimalikku kaudset ja vastastikust mõju (nt. tolmu teke jäätmete käitlemisel ja 

sadenemine jäätmekäitluskeskuse platsidele võib põhjustada ärajuhitava 
sademevee saastumise, jm). Eraldi peatükki nende teemade osas ei koostata. 
 

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. 
 

Prügila puhul saab eeldatava mõjuala määramisel lähtuda keskkonnaministri 

29.04.2004 määruse nr. 38 ”Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” 
(RTL 2004, 56, 938; viimane muudatus RTL 2009, 56, 817) § 9 määratlusest: 

 

(1) Prügila rajatakse teistest ehitisest kaugusele, mis tagab, et prügilast 
lähtuvate keskkonnahäiringute mõju nendele ehitistele ja ehitiste 

kasutamisele oleks tühine.  
(2) Lõikes 1 nimetatud vahemaa on vähemalt 300 m, kui ei ole selge, et 

keskkonnahäiringud oleksid tühised ka väiksema vahemaa korral. 
 

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. Näiteks võib oletada, 

et tänu jäätmekäitluse konkurentsitingimustele võib tegevuse kaudne sotsiaal-
majanduslik mõju olla üle-eestiline. 
 

Järgnevalt iseloomustatakse peamiseid keskkonda mõjutavaid tegureid, mida 
saab kvantitatiivselt iseloomustada. 
 

3.1.1 Nõrgvee jm prügilavee teke ja ärajuhtimine 

 

Pinnase ja põhjavee saastumine prügilasundi all ja selle ümbruses toimub prügila 
nõrgvees sisalduvate saasteainetega, kui ei ole rakendatud piisavaid 

kaitsemeetmeid. Prügimassiivis sisalduv vesi pärineb põhiliselt sademetest. 
Prügila pinnale sadenenud vesi infiltreerub prügilasundi sügavamatesse 
kihtidesse, infiltratsiooniga kaasneb prügi koostis- ja laguainete väljaleostumine. 

Nõrgvete äravoolu intensiivsus erinevatest prügilatest on kirjanduse andmetel 
0,0035 ... 0,27 l/s hektarilt [2]. 
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Eestis valmis hiljuti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseeritud 

prügilavee tekke ja koostise uuring[1], milles võeti kokku Eesti nõuetele 
vastavate prügilate seiretulemused ning anti hinnang nõrgvee tekke kohta. 
 

Väätsa prügilas ( I ja II ladestusala pindala 2,3 ha) saab vanalt ladestusalalt 
nõrgveeks 20 % sademetest, uuelt 60 %. Aastakeskmine nõrgvee vooluhulk on 
0,2 m3/h/ha ehk 0,056 l/s/ha vanalt ladestult, kuni 0,6 m3/h/ha ehk 0,17 l/s/ha 

uuelt. Puhastisse suubub keskmine vooluhulk 0,46 m3/h. Maksimaalne mõõdetud 
kogus prügilavett oli 5525 m3/a (2402 m3/ha/a), sh kompostimisväljaku veed. 

Ööpäevane prügilavee teke (arvestamata paduvihmade aegseid tippvoolu-
hulkasid) on järgmine: 

- Q min = 0 – 2 m3/d; 

- Q max = 95 – 130 m3/d; 
- Q keskmine = 10 – 20 m3/d. [1] 

 

Jõelähtme prügila (ladestusala pindala 8,35 ha) kohta toodud andmete põhjal on 
nõrgvee teke ladestusalalt 2057,5 m3/ha/a, kompostimisväljakult (pindala 

1,46 ha) 6477 m3/ha/a. [1] 
 

Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusala pindala on 2,75 ha ja kompostimisplatsi 
pindala 0,55 ha. Analoogia põhjal võib eeldada, et jäätmekäitluskeskuse 
tegutsemise algusfaasis tekib ladestualal nõrgvett kuni 14 454 m3/a. Arvestades, 

et tühjana seisvatelt ladestusjärkudelt tuleks puhas sademevesi juhtida otse 
kraavidesse, satub ühelt ladestusjärgult ühtlustusbasseini 4 818 m3/a, ladestu 

vananedes kogus väheneb kuni 1 606 m3/a. Kompostimisplatsilt suunatakse 
ühtlustusbasseini 0,55 ha * 6477 m3/ha/a = 3 563 m3/a.  
 

Muud saastunud veed, mis samuti juhitakse ühtlustusbasseini: 
 

a) Kõvakatendiga aladelt kogutav saastunud sadevesi: arvestades, et 

arendaja paigutab purustus-sortimisliin PVC halli, võib eeldada, et 
reostunud sademevett võib tekkida vahetult jäätmetega kokkupuutuvatelt 

platsidelt: vastuvõtutsoonis ja laadimistsoonis, samuti jäätmeveokite 
liikumisteel. Selliste alade pindala on kokku kuni 0,25 ha ja sademevett 

tekib: 2 500 m2 * 700 mm = 1 750 m3/a. 
b) Reovesi olmehoonest juhitakse äravoolutoru kaudu esmalt kogumis-

mahutisse ja sealt pumbatakse edasi; teke ~1 m3/d, 250 m3/a. 

c) Reovesi autorataste ja seadmete pesemiselt ; teke 1…2 m3/d, 250...500 
m3/a. 

 

Kokku juhitakse ühtlustusbasseini jäätmekäitluskeskuse tegutsemise algus-
aastatel 10 881 m3/a ≈ 11 000 m3/a saastunud prügilavett. Juhul, kui ei 
rakendata meetmeid sademevee tekke vähendamiseks või puhta sademevee 

juhtimiseks ei ehitata eraldi ärajuhtimissüsteemi, mis suubub otse kraavidesse 
(vt. ptk. 4.2.2), lisandub ühtlustusbasseini veel sademevett ligikaudu 1 hektarilt 

ehk 7 000 m3/a. Võttes veepinnalt auramise määraks 75 % aasta sademete 
hulgast, vajab ärajuhtimist läbi puhastussüsteemi 2 750…4 500 m3/a prügilavett 
(aastakeskmisena 7,5…12,3 m3/d). Sademeterohkel ajal on prügilavee kogus 

suurem. Projekteeritud sademevete kanalisatsioonisüsteem on võimeline ära 
juhtima valingvihma vooluhulga 70 l/s.. 
 

Arvestades aurumist võib eeldada, et uute ladestusalade avamisel on 
puhastamisele suunatava vee kogus suurusjärgus 6 000 m3/a. 
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Nõrgvee ja kompostimisväljakute vee saasteainete sisaldus 

Nõrgvee koostisel ei ole kirjanduse andmetel ühest seost ladustatud jäätmete 
tüübiga - nõrgvee koostiskomponentide kontsentratsioonid kõiguvad isegi 

samatüübiliste ladestute nõrgvetes isegi tuhandeid kordi. Peamiste reostusainete 
sisalduse vahemik nõrgvees on esitatud Tabelis 4. 
 

Tabel 4. Prügilate nõrgvee saasteainete sisaldus. [2] 
 

Näitaja Ladestamise 
algstaadium 

Laguprotsess 
stabiliseerunud 

BHT5, mgO2/l 4,000 ... 40,000 20 ... 550 

KHT, mgO2/l 6,000 ... 60,000 500 ... 4,500 

Sulfaadid, mg/l 70 ... 1,750 10 ... 420 

Kaltsium, mg/l 10 ... 2,500 20 ... 600 

Magneesium, mg/l 50 ... 1,150 40 ... 350 

Raud, mg/l 20 ... 2,100 3 ... 280 

Mangaan, mg/l 0.3 ... 65 0.003 ... 45 

Tsink, mg/l 0.1 ... 120 0.3 ... 4.0 

pH 4.5 ... 7.5 7.5 ... 9.0 

 

 
Üheks nõrgvee koostist mõjutavaks teguriks on prügiladestu paksus ja 

tihendatus – mida tüsedam ja tihedam on lade, seda enam laguneb prügi 
anaeroobsetes tingimustes, seda kõrgem on temperatuur ladestu sees ja seda 
suurem ka ladestu avaldatav rõhk. Sisuliselt on anaeroobsetes tingimustes 

tegemist keemilise sünteesi reaktoriga. [2] 
 

Uuringutega 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. [1] 
 

Saasteained olmejäätmete prügila nõrgvees võib jagada nelja rühma: 
 

1) Lahustunud orgaaniline aine, mõõdetuna BHT-s (bioloogiline 
hapnikutarve), KHT-s (keemiline hapnikutarve) või TOC-s (täielik 
orgaaniline süsinik); siia kuuluvad lenduvad rasvhapped  ja ka raskelt 

lagunevad komponendid nagu fulvo- ja humiinhapete sarnased 
koostisosad 

2) Anorgaanilised makrokomponendid (ioonidena): Ca, Mg, Na, K, 
ammooniumlämmastik (NH4

+), Fe, kloriidid (Cl-), sulfaadid (SO4
2-) ja 

vesinikkarbonaadid (HCO3
-). 

3) Raskmetallid: Cr, Cu, Pb, Ni, Mn ja Zn. 
4) Ksenobiootilised orgaanilised komponendid, mis tulenevad 

kodumajapidamisest või tööstuslikest kemikaalidest. [1] 
 

Olulisema toksilise mõjuga on nõrgvee ammooniumlämmastiku sisaldus ja 
leelisus. Paljudes uurimustöödes on ammooniumlämmastiku kontsentratsioon 

vahemikus 500-2000 mg/l ja kontsentratsiooni alanemist ajas pole märgata. 
Ammoniaak eraldub prügist tavaliselt proteiinide lagunemisel. Ainuke 

mehhanism, mille puhul ammoniaagi kontsentratsioon võib alaneda jäätmete 
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lagunemisel, on leostumine, sest ei ole olemas mehhanismi selle alandamiseks 

metaankäärimise tingimustel. Ammoniaagi kontsentratsioonid võivad olla kõrged 
isegi vanade prügilate nõrgvees, mis on tavaliselt vaesed orgaaniliste ainete 

poolest. Sellel põhjusel on mitmed uurijad identifitseerinud ammoniaagi nagu 
kõige tähtsama komponendi pikaajalise nõrgvee eraldumise puhul. [1] 
 

Oma panuse võivad anda ka raskmetallid. Tavaliselt on keskmine raskmetallide 

kontsentratsioon madal, kuigi jäätmete koostises võib raskmetalle olla suhteliselt 
ohtralt. Sorptsioon ja sadestumine (valdavalt on sulfiidid ja karbonaadid  

lahustumatud, oma panuse annavad ka fosfaadid ja hüdroksiidid) on kaks kõige 
märkimisväärsemat mehhanismi metallide immobilisatsioonil ja seetõttu ongi 
vees tegemist madalate kontsentratsioonidega. Uuringud näitavad, et nõrgvees 

on väga väike osa (kuni 17%) vabu metalliioone. Väga suur osa raskmetallidest 
võib olla seotud kolloidosakeste poolt, nt Ni 10-60%, Zn 0–95%. [1] 

 
Eesti prügilate nõrgvee koostise kohta on esitatud ülevaade Tabelis 5. Selles on 

esitatud on uuringu [1] tulemuste kokkuvõte peamiste saasteainete osas, sh on 
ära toodud ka platsidelt ärajuhitava puhastamata vee saasteainete sisaldused.  
 

Tabel 5. Eesti prügilate nõrgvee jm vete peamiste saasteainete 
reostusnäitajad (enne puhastit). [1] 
 

Näitaja 

Kontsentratsioon 

Piir-
sisaldus 

Nõrgvesi Kompost-
väljak 

Platsid Ühtlustus-
bassein 

pH* 6-9 7,1-8,1 5,5-7,6 7,2-8,3 5,8-8,3 

Elektrijuhtivus** -      3 920 – 
17 180 

369-4 870 389-2 570     4 900 – 
16 830 

Heljum (mg/l) 15/25 100 – 870 9 - 1 130 32-1 200 270-760 

BHT7 (mgO/l) 15,0        110 – 

5 501 

2 - 3 960 11 - 240        366 – 

3 126 

KHT (mgO/l) 125,0        583 – 

9 100  

37 - 9 300 31 - 778        988 – 

6 120 

TOC (mgC/l) -        139 – 

2 470 

11,5-2 580 2,4-185        266 – 

2 360 

NH4
+(mgN/l) - 50-974 0,55-251 < 0,002-

96,9 

68,6-834 

N-üld (mgN/l) 75,0       130 - 

1 567 

2,0 - 700 0,16 - 

150 

200 - 920 

P-üld (mgP/l) 2,0 2,3-10,3 0,26-42,8 0,20-17,5 2,89-39,3 

HCO3
- (mg/l) -   1 280 -

8 340 
170-2 470 231-850    2 220 – 

6 850 

SO4
2-  (mg/l) - 19-711 8,0 - 144 4,0-1 182 88 – 648 

Cl-  (mg/l) - 214-1 756 8,6-422 5,2-120         571 – 

1 729 

* mõõdetakse pH ühikutes 

** - ühik µS/cm 
 

Tabelis 6 on samalaadselt esitatud mõnede orgaaniliste ainete ja metallide 
sisaldused. 
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Tabel 6. Eesti prügilate nõrgvee jm vete mõnede orgaaniliste ainete ja 

metallide reostusnäitajad (enne puhastit). [1] 
 

Näitaja 

Kontsentratsioon, mg/l 

Piir-
sisaldus 

Nõrgvesi Kompost-
väljak 

Platsid Ühtlustus-
bassein 

1-aluselised 
fenoolid 

0,1 2,6-542 
(3 910*) 

3,5- 617 4,3-74,9 138-235 
(3 930*) 

2-aluselised 
fenoolid 

15,0 <10 – 583 
(4 290*) 

< 10-71,6 < 10,0 <10 – 22,6 
(3 580*) 

Naftasaadused 1,0 < 20 – 80 <20 - 300 <20-155 < 20-1400 

Fe2+ - 0 -2,6 0,62-5,5 0,8-5,5 1,1-34 

Fe3+ - 1,5-46 <0,005-6,6 0,005-21 5,0-21 

Hg (µg/l) 50 < 0,05-25 <0,05-0,1 <0,05-0,1 < 0,05 – 
0,28 

Ag 0,2 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

Cd 0,2 < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 

Cr 0,5 0,035-0,32 <0,02-0,03 < 0,02-
0,29 

0,03-0,33 

Mg - 94-308 5,8-109 3,7-263 62-364 

Mn - 0,25-0,73 0,13-9,86 0,21-9,9 0,1 - 10,0 

Na - 400-1 600 6,5-57,5 7-88 57,5-1600 

Ni 1,0 <0,02-

0,15 

<0,02-0,05 < 0,02-

0,047 

<0,02-0,08 

Pb 0,5 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

Zn 2,0 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 

Cu 2,0 0,02-0,14 <0,02-0,04 < 0,02-
0,04 

< 0,02 -
0,04 

 

* Uikala prügila uue ladestusala näitaja 
 
 

Peamised järeldused prügilavete tekke ja koostise osas olid järgmised: 
- nõrgvee vooluhulgad on kõikuvad ja sõltuvad aastaajast, 

sademetest, ladestu tihedusest jms; 
- sademete mõju nõrgvee kogusele avaldub 2-3 päeva jooksul; 
- kompostimisplatsid võivad olla suure orgaanilise reostuse 

näitajatega; 
- kõige suurem raskmetallide sisaldus on nõrgvees, mõnevõrra võib 

neid sisalduda ka kompostimisplatsi vees; samas on kõikide 
raskmetallide näitajad oluliselt väiksemad piirsisaldusest; 

- platside sadevesi on suhteliselt puhas, välja arvatud jäätmete 

vaheladustamiseks kasutatavad platsid; 
- uue ja vana prügiladestu nõrgvee fosfori ja lämmastikusisaldus on 

sarnane, 
- uutel ladestutel on oluliselt suuremad orgaanilise aine reostus-

näitajad. 
 

3.1.2 Prügilagaasi teke 

 

Prügilagaas tekib prügilasundis mikroorganismide tegevuse tulemusena. 
Mikroorganismid lagundavad jäätmetes sisalduvat orgaanilist ainet lihtsamateks 

ühenditeks, protsess võib olla nii aeroobne kui anaeroobne. 
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Aeroobsed protsessid saavad toimuda piiratud ulatuses, hõlmates kuni 0.9 m 

sügavuse pindkihi. Sügavamates kihtides peatub aeroobne protsess ca kahe kuu 
jooksul jäätmemassi ladustamisest prügilasse. Põhimõtteliselt on aeroobse 

protsessi tulemuseks süsihappegaasi (CO2) teke. 
 

Mikrobioloogilised anaeroobsed protsessid toimuvad prügiladestu sees, nende 
olemus on samane biogaasi tootmisprotsessiga, kuid prügilas ei ole võimalik 

oluliselt reguleerida anaerobioosi toimumistingimusi. Selle tulemusena kestab 
prügilasundi orgaanilise aine anaeroobne lagunemine aastakümneid. Anaeroobse 

protsessi tulemusena tekib metaan (CH4). 
 

Jäätmemassiivis tekkiva gaasi põhikomponentideks ongi CO2 ja CH4 (näiteks 

sisaldab Tallinna Pääsküla prügila gaas kuni 60 % metaani). Samuti sisaldavad 
gaasid vähemal määral H2S ja jälgedena (kuni 10...100 mg/m3) mitmesuguseid 
lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Prügilagaasi põhiliseks keskkonnamõjuks on 

kasvuhooneefekti suurendamine. Põhimõtteliselt on võimalik ka olukordade teke, 
kus prügilagaas koguneb teatud kohtadesse plahvatusohtliku kontsentratsioonini. 
 

Välisõhku sattuvat prügilagaasi kogust (m3 tonni ladestatud jäätmete kohta) 
saab hinnata nt. Rettenbergi empiirilise valemi alusel (töötatud välja gaasile, 
milles 55 % metaani, 35 % CO2 ja 10 % õhku): 
 

G = 1.868 x C (0.014d + 0.28) (1 - 10kt), kus:  
 

 G - gaasi kogutoodang ajahetkeni t, m3/t 
d - temperatuur gaasi eraldumise tsoonis, oC 

k - protsessi kiirust iseloomustav koefitsent 

t - ladestamise aeg aastates. 
 

Kui jäätmed sisaldavad kuni 24 % lagunevat orgaanilist ainet (Pääsküla prügila 

keskmine näitaja) ja temperatuur kuhjatise sees on 20...30 oC, on prügilagaasi 
teke 251,06...313,82 m3/t, sellest metaanil 138,1...172,6 m3/t. [2] 
 

Põhja-Ameerika prügilates on mõõtmistulemuste põhjal saadud prügilagaasi 
tekkeks 50 – 400 m3/t ja see on otseselt sõltuv jäätmete orgaanilise aine 

sisaldusest, kuivaine (75-80 massi%) ja niiskusesisaldusest (20-25 massi%). 
Juhul, kui rakendatakse jäätmemassi lagunemise kiirendamiseks nn. 

bioreaktortehnoloogiat, kus jäätmemassi niisutatakse nt nõrgvee tagasi-
juhtimisega, on gaasiteke oluliselt suurem. [3] 
 

Arvestades suundumust vähendada ladestatavates jäätmetes biolaguneva aine 

osakaalu, samuti asjaolu, et tavapärase ekspluatatsiooni korral on Polli 
jäätmekäitluskeskuse ladestusala jäätmekütuse valmistamise ja orgaanilise aine 

eraldamise järgse jääkfraktsiooni ladestamiseks, tuleb ümber hinnata 
varemkasutatud prügilagaasi tekke parameetrid. 
 

Järgnevalt on esitatud Kanadas Briti-Kolumbias kasutatav skeem prügilagaasi 

tekke hindamiseks. [3] 
 

Jäätmed jagatakse biolagunevuse järgi, igal rühmal on oma metaanitekke 

potentsiaal L0, metaani tekkekonstant k sõltuvalt aastakeskmisest sademete 
hulgast (alltoodud k väärtused vastavad sademetele 500 – 1000 mm/a): 
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a) suhteliselt inertseteks (biolaguneva süsiniku sisaldus puudub või madal): 

metallid, klaas, plastik, pinnas ja saastunud pinnas, heitveepuhastus-
jaama võresõelmed“; L0 = 20 m3CH4/t, k = 0,02; 

b) mõõdukalt biolagunevateks nagu paber, puit, puitmööbel, kumm, tekstiil-
materjalid, ehitus- ja lammutuspraht; L0 = 120 m3CH4/t, k = 0,04; 

c) biolagunevad jäätmed on kiire lagunemisprotsessiga nagu toidu- ja 

aiajäätmed, tapamajade jäätmed; L0 = 160 m3CH4/t, k = 0,09. 
 

Metaani tekkekonstanti korrigeeritakse sõltuvalt prügila tüübist: veekindla 

kattega prügilates, kus ei toimu nõrgvee ega sadevee tagasijuhtimist ladestusse 
korrutatakse k faktoriga 0,9. Kui ladestu on osaliselt kaetud või suletud 
ladestusse juhitakse nõrgvesi tagasi, on parandustegur 1,0. Kui ladestu on 

katmata ja juhitakse nõrgvett tagasi või suletud ladestusse suunatakse tagasi nii 
nõrgvesi kui sadevesi, on parandustegur 1,1. 
 

Prügilagaasi teke leitakse Sholl-Canyon mudeliga, eeldades et 50 % prügila-
gaasist moodustab  metaan, 50 % süsihappegaas. Mudeli põhivõrrand on 

järgmine: 
QCH4i = k * L0 * mi * e-kt,    kus: 

 

QCH4i – metaani teke aastal i; 
k – metaanitekke konstant; 

Lo – metaanitekke potentsiaal, m3CH4/t 
mi - i-ndal aastal ladestatud jäätmete kogus; 

t – ladestu sulgemisest möödunud aeg aastates. 
 
Sellel algoritmil põhineb ka USA Keskkonnaagentuuri tellimusel tehtud 

arvutusprogrammi LandGEM (Landfill Gas Air Emissions Model V3.02, Radian 
International LLC), mis on vabavarana saadaval Agentuuri kodulehel. 

 
Itaalias tehtud uuringus [4] hinnati mehhaanilis-bioloogilise eeltöötluse (MBT) 
mõju prügilagaasi tekkele. Peenestatud ja aeroobne stabiliseerimine 8 ja 15 

nädala vältel ja seejärel ladestamine vähendas mittemetaanses faasis 
prügilagaasi teket 67-82 % ja anaeroobse faasi prügilagaasi teket 82-91 % 

võrrelduna töötlemata olmejäätmetega. MBT protsessi läbinud jäätmete laguneva 
orgaanilise aine sisaldus oli 4-12 kgC/t (0,4-1,2 %), mis on 81-93 % vähem kui 
töötlemata jäätmetes. Anaeroobse faasi prügilagaasi tekkekonstant oli 0,0347-

0,0803 a-1, mis on võrreldav aeglaselt kuni mõõduka kiirusega laguneva 
töötlemata jäätmete gaasitekke konstantidega.  

 
Juhul, kui Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusalale viidud jäätmed 

klassifitseerivad biolaguneva osa ja jäätmekütuse eraldamise tulemusena 
suhteliselt inertseteks jäätmeteks, siis LandGEM mudeliga (prügila avamise aeg 
2013. a., 25 aasta vältel ladestatakse ühtlaselt 6 000 t/a, kokku 150 000 t) on 

maksimaalne prügilagaasi teke 121,7 t/a ehk 97 410 m3/a, sellest moodustab 
metaan 32,49 t/a e. 48 710 m3/a ja süsihappegaas 89,16 t/a ehk 48 710 m3/a. 

Mittemetaanseid süsivesinikke tekib 0,210 t/a ehk 58,45 m3/a. Prügilagaasi 
maksimum tekib jäätmete ladestamise lõpetamisele järgneval aastal ehk 
2039. a., tekke ajaline jaotus on esitatud Joonisel 5. 

 
Juhul, kui ladestatavad jäätmed klassifitseerivad mõõdukalt biolagunevaks (sh 

kasutatakse kompostitud materjalist vahekihte), siis eeltoodud tingimustel 
saadakse LandGEM mudeliga maksimaalne prügilagaasi teke 1 165 t/a ehk 
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932 900 m3/a, sellest moodustab metaan 311,2 t/a e. 466 400 m3/a ja 

süsihappegaas 853,8 t/a ehk 466 400 m3/a. Mittemetaanseid süsivesinikke tekib 
2,006 t/a ehk 559,7 m3/a. Prügilagaasi tekke ajaline jaotus on esitatud 

Joonisel 6. 
 
 

 
 

  
 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
 
 

Joonis 5. Prügilagaasi teke Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusalalt, kui 

ladestatavad jäätmed on suhteliselt inertsed (mudeli LandGEM 3.02 graafik). 
 

 
 

  
 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
 

Joonis 6. Prügilagaasi teke Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusalalt, kui 

ladestatavad jäätmed on mõõdukalt lagunevad (mudeli LandGEM 3.02 graafik). 
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3.1.3 Transpordist tingitud häiringud 

 

Transpordi mõju saab hinnata liikluskoormuse kasvu kaudu. Mida suurem on 
jäätmekäitluskeskuse ehitamisest ja kasutamisest tingitud transpordikoormuse 

osakaal tavapärasesse transpordivoost, seda suuremad on müra jms häiringud ja 
ka mõju üldisele liiklusohutusele.  
 

Kui jäätmekäitluskeskusse tuuakse kuni 45 000 t/a jäätmeid ja viiakse ära kuni 
39 000 t/a taaskasutatavaid materjale ja komposti 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. 
 

Ehitamisel on suurim transpordikoormus jäätmekäitluskeskuse ladestusala põhja 
rajamisel. Vajaminev mineraalsete ehitusmaterjalide kogus on kuni 30 000 m3. 

Kui eeldada, et põhi rajatakse 3 kuu jooksul ehk 60 tööpäevaga, toimub kuni 35 
vedu päevas ehk 70 liiklusepisoodi. 
 

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. 
 

Mõju olulisuse hindamisel saab aluseks võtta Teede- ja sideministri 28.09.1999 
määruse „Teede projekteerimise normid ja nõuded“ (RTL 2000, 23, 303; 2004, 

65, 1088). Selle kohaselt on praegune tee V klassi tee (kõige madalam klass). 
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 normidega ette nähtud.  
 

3.2 Keskkonnamõju prognoosimeetodid 
 

Käesolevas keskkonnamõju hindamises on kasutatud järgmisi prognoosi-
meetodeid kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnevate mõjude ja nende 
olulisuse hindamiseks:  
 

Vee- ja pinnasesaast mõjude hindamiseks on vaja teada prügilas tekkiva 
nõrgvee jms reovee hulka ja koostist. Jäätmekäitluskeskusest keskkonda juhitav 
vesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määruse nr. 269 „Heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ (RT I 2001, 69, 24; 2003, 83, 565; 
2006, 10, 67) nõuetele. 
 

Seiretulemusi või prügilast keskkonda sattuva vee eeldatavat saasteainete 

sisalduse ja vooluhulga alusel saadud modelleerimistulemusi võrreldakse 
pinnasele ja veele kehtestatud piirväärtustega. Ohtlike saasteainete 
piirsisaldused, millest suuremate väärtuste korral on pinnas või vesi reostunud ja 

inimese tervisele ning keskkonnale ohtlik, on kehtestatud keskkonnaministri 
määrustega. 
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Saasteainete kontsentratsioone pinnavees saab lihtsustatult hinnata 

saastekoormuse kaudu (aeglase laminaarse vooluga suuremas jões ei toimu 
heitvee kiiret segunemist loodusliku veega). Kiirevoolulistes väikestes jõgedes 

võib heitvee lahjenemine toimuda mõne minutiga. Jõe saastekoormus (ehk 
saasteaine kontsentratsiooni ja vee vooluhulga korrutis) heitvee väljalasust 
ülesvoolu liidetakse väljalasu saastekoormusega. Saasteaine kontsentratsioon C 

väljalasust allavoolu leitakse järgmise valemiga:  
 

Callavoolu = (Fr*Cr  + Fd*Cd) / (Fr + Fd),    kus 
 

Fr – jõe vooluhulk väljalasust ülesvoolu; 
Cr – saasteaine kontsentratsioon väljalasust ülesvoolu; 

Fd – väljalasu vooluhulk; 
Cd – saasteaine kontsentratsioon väljalasus. 

 

Müra mõju määrab ära müratase ja ulatus. Selle hindamiseks kasutatakse 
analoogiat teistes prügilates tehtud modelleerimistulemustega. 
 

Müra mõju hinnatakse vastavuse järgi normväärtustele. Sotsiaalministri 

4.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” (RTL 2002, 38, 
511) eristab kolme erinevat müra normtaset: taotlustase - normtase uutel 

planeeritavatel ja rekonstrueeritavatel aladel ning ehitistes, samuti olemasoleva 
müraolukorra parandamisel, tagab hea müraolukorra; piirtase - suurim lubatud 

normtase olemasolevatel aladel ja ehitistes, tagab rahuldavad tingimused; 
kriitiline tase - müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja 
iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. 

 
Välisõhusaaste mõju hindamiseks kasutatakse tavaliselt hajumisarvutusi 

(metoodika kinnitatud keskkonnaministri määrusega 22.09.2004 nr 120 
"Välisõhu saastatuse taseme määramise kord" (RTL 2004, 128, 1984). Kuna 
katmata prügila ei ole õhusaaste seisukohast punktallikas, ei ole ee metoodika 

rakendatav, kuid samas puudub selleks ka vajadus.  
 

Eksperthinnanguga antakse hinnang heite suurusele ja maapinnalähedases 
õhukihis tekkivate kontsentratsioonide vastavus kehtestatud saastetasemete piir-

väärtustele (kehtestatud keskkonnaministri 07.09. 2004 määrusega nr. 115 
„"Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, 

saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete 
sisaldusest teavitamise tase” (RTL 2004, 122, 1894). Juhul, kui saastetaseme 
piirväärtused on ületatud, on tegemist olulise keskkonnamõjuga. 

 
Muude mõjude prognoosimiseks kasutatakse samuti eksperthinnanguid.  

 
Mõju olulisuse skaala ja nendele vastavad alternatiivide hindamisel 
kasutatavad hindepunktid on järgmised: piirväärtusi ületav oluline mõju (-3), 

oluline negatiivne mõju (-2), väheoluline negatiivne mõju (-1), neutraalne mõju 
või mõju puudub (0), väheoluline positiivne mõju (+1), oluline positiivne mõju 

(+2), väga oluline positiivne mõju (+3). 
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3.3 Mõju looduskeskkonnale 
 

3.3.1 Mõju taimestikule ja loomastikule, looduskaitsealustele 
objektidele, liikidele ja kaitsealadele, Natura 2000 aladele. 

 

Mõju taimestikule 

Tegemist on inimese poolt tugevasti mõjutatud alaga, kus väärtuslikke 
taimekooslusi ei leidu. Taimestiku ülevaatuse käigus leiti jäätmekäitluskeskuse 

kinnistult mõned kaitsealuste taimeliikide üksikisendid, kuid tegemist ei ole 
esinduslike kasvukohtadega. Arvestades looduskaitseseaduse § 48 lg 4 tulenevat 
isendi kaitse nõuet, tuleb jäätmekäitluskeskuse ehitustööde ja kasutamise käigus 

tagada isendite säilimine. Kui see ei ole praeguses kasvukohas tagatud (nt 
mullavallid võetakse kasutusse), tuleb taimed võimalikult suure mullapalliga 

ümber istutada. Seejuures tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse 15.07.2004 
määruse nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“ (RT I 2004, 58, 
412; 2009, 7, 48) § 3 sätteid: 
 

§ 3. Taime või seene ümberasustamine  
(1) Kaitsealuse taime- või seeneliigi isendi ümberasustamise vajadusest 

teatab ümberasustaja kirjalikult Keskkonnaametile. 
[RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]  

(2) [Kehtetu – RT I 2009, 7, 48 – jõust. 1.02.2009]  
(3) Lõikes 1 nimetatud teade peab sisaldama: 
1) liigi nimetust ja võimaluse korral isendite arvu; 

2) ümberasustamise põhjendust; 
3) selle koha, kust taim või seen ümberasustamiseks võetakse, kirjeldust; 

4) ettepanek, kuhu kohta või piirkonda isend tuleb ümber asustada; 
5) kui ümberasustaja ei ole punktis 3 nimetatud kohta hõlmava 
maaüksuse omanik, lisatakse maaomaniku või valdaja arvamus. 

 

Samuti vääriks võimalusel säilitamist pääsusilma populatsioon, kuigi tegemist ei 
ole Eestis kaitsealuse taimeliigiga. See taimeliik on muutunud haruldaseks 

mitmetes naaberriikides. Samuti on viimastel aastakümnetel täheldatud 
pääsusilma kasvukohtade arvu vähenemist Eesti idaosas. 
 

Loomastiku jaoks ei oma kavandatav tegevus samuti olulist mõju, kuna 
loomadele jääb liikumiskoridoriks põhjasuunas asuv metsaala ning lõuna pool 

paiknevad põllumaad ning metsa ja võsaga kaetud alad. Kõige rohkem avaldab 
kavandatav tegevus mõju kinnistu põhjaosas elutsevatele kobrastele. Koprad on 
üles paisutanud kuivenduskraavid kinnistu põhjapoolses osas ja üleujutanud ka 

kõrvalasuva metsa-ala. Sellise olukorra jätkumine ei ole kasulik ei metsaomaniku 
ega ka jäätmekäitluskeskuse seisukohast. Sellest tulenevalt on vajalik 

likvideerida kobraste asurkond antud alal. Vajalik on jahiluba (väljastab 
Keskkonnaamet) ja arvestada jahieeskirja (kehtestatud keskkonnaministri 
7.03.2003 määrusega nr 20, avaldatud RTL 2003, 35, 524; viimased 

muudatused RTL 2009, 67, 988) sätteid. § 1 lg 18: 
 

(18) Koprale võib pidada jahti mõrraga, piirdevõrguga, püünisrauaga või 
taksi või terjeriga 1. augustist 15. märtsini. Koprale võib pidada jahti 

jahikoeraga 1. oktoobrist 28. veebruarini. Koprale võib pidada varitsus- või 
hiilimisjahti või looma välja püüda taksi või terjerit kasutades 1. augustist 
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15. aprillini. Koprajaht on lubatud aastaringselt kopra tekitatud korduvate 

kahjustuste korral, varitsus- või hiilimisjahina või looma püügina taksi või 
terjerit kasutades Keskkonnaameti loal. 

 

Mõju vee-elustikule käsitletakse ptk. 3.3.3. 
 

Kaitsealasid, rohevõrgustiku alasid ja Natura 2000 alasid jäätmekäitluskeskuse 
planeeringuala läheduses ei ole ning arvestades ptk. 2.3.6. kirjeldatud kaugemal 

asuvatele kaitsealade-Natura 2000 alade kaitse-eesmärke, ei avalda kavandatav 
tegevus neile mõju. Jäätmekäitluskeskuse transpordivood kulgevad Valga-Uulu 

maanteel kohati piki Ainja järve maastikukaitseala piiri (vt. Kaart 7), kuid liiklus-
voo suurenemine maanteel on ebaoluline ja keskuse rajamine ei tingi maantee 

rekonstrueerimist. 
 
Kokkuvõttes avaldab kavandatav tegevus elusloodusele väheolulist negatiivset 

mõju (-1 hindepunkti). Kobraste tegevuse ohjamine avaldab metsale positiivset 
mõju, kuid see on lokaalse iseloomuga (+1). Kõikide sisuliste 

tegevusalternatiivide korral on mõju sarnase iseloomuga. 
 

0-alternatiivi korral mõju puudub, kuid seda seni kuni kobraste tegevus ei hakka 
häirima naabermaaomanikke põllumajanduslikku tegevust – sel juhul on tulemus 
sama, mis jäätmekäitluskeskuse rajamiselgi – koprajaht (-1). Taimestikule, sh 

mets, avaldatav mõju on oluliselt negatiivne, kuid avaldub lokaalsel tasandil (-1). 
 

3.3.2 Mõju pinnasele ja põhjaveele 

 

Tegemist on suhteliselt kaitstud põhjaveega alaga, kus pinnakatte moodustab 

paks savika moreeni kiht. Kavandatava tegevuse võimalik reostusoht tuleneb 
peamiselt jäätmekäitluskeskuse ladestusalalt, kompostimisalalt ja heitvee 
käitlussüsteemist.  
 

Juhul, kui ladestusala jm rajada otse maapinnale (st kaitsemeetmeid 
rakendamata) infiltreerub nõrgvesi ja saastunud sadevesi pinnasesse, mille 

tulemusena pinnas ja ka pinnasevesi saastuvad nõrgvees sisalduvate ühenditega. 
Kui puuduvad põhjavett kaitsevad pinnasekihid, on tulemuseks ka põhjavee 

saastumine. 
 

Saasteainete liikumise kiirus pinnases sõltub paljudest faktoritest, s.h. pinnase 
tüübist ja vee liikumiskiirusest (iseloomustab pinnase filtratsioonimoodul) ja -

suunast pinnases. Paljudel juhtudel on saasteainete liikumiskiirus oluliselt erinev 
vee liikumiskiirusest, seda tänu pinnases toimivatele adsorptsiooniprotsessidele. 

Näiteks enamike raskemetallide liikuvus savi- või lubjakivipinnases on ca miljon 
korda aeglasem vee liikuvusest. 
 

Prügilast lähtuva saaste indikaatoriks põhjavees on suurenenud kloriidioonide 
sisaldus. Samuti iseloomustab prügila mõju suurenenud põhjavee karedus 

(võrrelduna sama piirkonna prügilast ülesvoolu paiknevate vee kvaliteediga). 
 

Keskkonnaministri 29.04.2004  määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 
sulgemise nõuded § 11 lg 1-3 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 ≥1 m. 
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Vastavalt IPT Projektijuhtimine OÜ 2009. aastal teostatud geotehnilisele uuringu 

aruandele on kogu jäätmekäitluskeskuse alal suuremas osas looduslik 
kaitsebarjäär olemas (aruandes vastavalt eraldatud kiht 4, mille 

filtratsioonimoodul k=0,26…0,38*10-9), kuid ladestusala  põhjapoolses osas  on 
vastav kiht liiga õhuke (alla 1 m) või puudub sootuks (vt. Joonis 4-a,b,c). 
Vastava kihi puudumine ei muuda põhjaveekaitstust oluliselt halvemaks, kuna 

kogu alal on mitme meetri paksune savikast moreenist pinnakatte kiht, mis 
tagab põhjavee suhteliselt hea kaitstuse. 
 

Lisaks looduslikule barjäärile rajatakse ladestusalale tehisbarjäär, et tagada 
põhjavee maksimaalne põhjavee kaitstus. Selle võimalikke alternatiive on 
kirjeldatud ptk. 3.8. Ka kõik platsid, kus käideldakse jäätmeid, varustatakse 

veekindla kattega ja nõrgvee jms prügilavee käitlussüsteemid tehakse 
lekkekindlaks. Selle tulemusena ei ole normaalse ekspluatatsiooni käigus 

põhjavee reostumine võimalik.  
 

Kuna põhjavesi on jäätmekäitluskeskuse asukohas looduslikult suhteliselt hästi 

kaitstud ja lähiümbruses põhjavee allavoolu liikumissuunal 
(jäätmekäitluskeskuse alal on põhjavee voolusuund loodesse-põhja ehk 
Vanausse oja suunas) 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. 

Arvestades, et lähimad salvkaevudest vee tarbijad asuvad vähemalt 700 m 
kaugusel, on reostuse jõudmine salvkaevudesse ebatõenäoline. 
 

Juhul kui salvkaevude vee seiretulemustest peaks ilmnema 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. 
 

Pinnase ja põhjavee kaitse on seotud ka kütusehoidlaga. Esialgses 
ehitusprojektis ettenähtud teisaldatav kütusehoidla mahutavusega 5 m3 on 

Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruse nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste 
veekaitsenõuded“ ( RT I 2001, 47, 262; viimased muudatused RT I 2010, 49, 
305) § 2 lg 2 p.1 järgi väike naftasaaduste hoidmisehitis. Nende suhtes 

kehtestab määrus järgmised nõuded:  
 

§ 6. Hoidmisehitise lekkekindlus ja nõuded torustikele  

(1) Hoidmisehitise mahutid ja seadmed peavad olema lekkekindlad.  

(2) Hoidmisehitise torustikud peavad olema kaitstud korrosiooni ning mehaaniliste 

vigastuste eest.  
 

§ 9. Hoidmisehitise sademevee juhtimise nõuded  

(1) Hoidmisehitise sademevesi tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või 

kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse.  

(2) Kohtreoveepuhasti peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja siibrikaevust, 

mida peab saama suuremate reostuste puhul sulgeda, et reostus lokaliseerida.  

(3) Kohtreoveepuhasti reostuskoormuse vähendamiseks tuleb eraldada võimaliku 

reostuse tekke piirkond, kust reostus kõrvaldatakse kuivpuhastusega.  
 

§ 10. Väikese hoidmisehitise ekspluatatsiooninõuded  

Väikeste hoidmisehitiste mahutite tühjendamis- ja täiteavad peavad olema 

lukustatud ning hoidmisehitiste ümbrus peab võimaldama tõkestada naftareostuse 

levikut.  
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§ 13. Hoidmisehitise lekke tõkestamine ja sellest teatamine  

(1) Hoidmisehitise lekke korral peab naftasaaduste hoidmisehitise valdaja või 

operaator kohe asuma tõkestama reostuse levikut ning keskkonnaohtlikust lekkest 

teatama päästeasutusele, hoidmisehitise asukohajärgsele kohalikule 

omavalitsusele ja Keskkonnainspektsioonile.  

(2) Juhul kui valdaja ei ole hoidmisehitise omanik, tuleb valdajal teatada 

hoidmisehitise lekkest ka selle omanikule.  

(3) Hoidmisehitise juures peab olema võimaliku reostuse piiramiseks vajalikus 

koguses absorbenti (näiteks turvas või sünteetilised absorbendid).  
 

Digitaliseeritud projektjoonis T-1 on hoidmisehitise asukohas pos. 9 ette nähtud 
betoonkividest sillutiskate. Arvestades määruse § 9 lg 3 ja § 10 asendada see 

naftasaadustele vastupidava betooniga.  
 

Kui ohtlike jäätmete hoidlas on kavas hoiustada vedeljäätmeid, siis samalaadsed 

veekaitsenõuded laienevad ka hoidlale ja selle juures asuvale laadimisplatsile. 
 
 

Kõikide sisuliste alternatiivide puhul on mõju allikas sama -  reostusvõimalus 
tuleneb eelkõige 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 ühesugune. Kõikide sisuliste alternatiivide korral on avalduda võiv 
mõju väheoluliselt negatiivne, kuid mõju avaldumise tõenäosus on suurema 

Alternatiiv 1 korral (-1 hindepunkti). Alternatiiv 2 ja 3: -0,5 hindepunkti. 0-
alternatiivi korral mõju puudub (0). 
 

3.3.3 Mõju pinnaveele 
 

Ptk. 3.1.1 toodud Eesti prügilate seireandmetest nähtub, et ladestusala nõrgvesi 

on tugevalt saastunud ja ka kõikidelt platsidelt kogutud veed võivad põhiliste 
reostusnäitajate osas ületada heitveele kehtestatud piirsisaldused. Samas on 

kõikide prügilate nõrgvee ja muude vete raskmetallide sisaldus oluliselt alla 
piirsisalduste. 
 

Pinnavee reostuse vältimiseks rajatakse prügilavete kogumis- ja puhastus-

süsteem (kirjeldus ptk. 4.2), mis peab tagama puhastuse Vabariigi Valitsuse 
31.07.2001 määruse nr. 269 nõuetele (kas alla reostuskoormuse järgi 

kehtestatud piirväärtuste või tagama nõutud puhastusefektiivsuse). Määruse 
kriteeriumite järgi on tegemist väikese reostuskoormusega allikaga (kui võtta 
prügilavee ööpäevaseks keskmiseks tekkeks 20 m3 ja BHT7 sisalduseks 4 000 

mgO/l, saame maksimaalseks reostuskoormuseks 1 333 inimekvivalenti).  
 

Sellistest allikatest pärinev reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada 

nii, et oleks tagatud fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast 
heitveest (üldfosfori sisaldus ≤2,0  mg/l või puhastusaste vähemalt 80 %). 
Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7), heljuvaine ja üldlämmastiku lubatav sisaldus 

määratakse vee erikasutusloaga, kusjuures BHT7 piirväärtused ei tohi olla 
karmimad kui 15 mg/l või puhastusaste 90 %, heljumi puhul 25 mg/l või 

puhastusaste 80 %. Ühealuseliste fenoolide piirkontsentratsioon on 0,1 mg/l või 
puhastusaste vähemalt 75 %, kahealuselistel fenoolidel 15,0 mg/l või 

puhastusaste vähemalt 70 %, naftasaadustel vastavalt 1,0 mg/l või 75 % 
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Täpsemad parameetrid ja nende seire sagedus kehtestatakse vee 

erikasutusloaga (Polli jäätmekäitluskeskuse puhul keskkonnakompleksloaga). 
 

Veeseaduse § 35 sätestab, et pinna- ja põhjavee seisundit ei tohi halvendada ja 

2015. aasta lõpuks tuleb saavutada pinnaveekogude hea seisund – nii keemiline 
kui ökoloogiline seisund on vähemalt hea. Pärnu alamvesikonna veemajandus-
kava [5] järgi on nii Vanausse oja kui Kõpu jõgi heas seisundis (st BHT 3-5 

mgO/l, üldfosfor 0,05-0,08 mg/l, üldlämmastik 2-3 mg/l, ammooniumlämmastik 
0,1-0,3 mg/l, fenoolid < 0,005 mg/l). 
 

Kasutades ptk. 3.2 toodud arvutusvalemit on hinnatud Vanausse ojas tekkivaid 

saasteainete kontsentratsiooni muutust, kui puhastusseadmete väljalasus 
vastavad saasteainete kontsentratsioonid heite piirväärtustele. Arvutused on 

tehtud üldfosfori ja üldlämmastiku jaoks, kuna nende saasteainete puhul on heite 
piirväärtuse ja jõevee kontsentratsiooni suhe suurim, vastavalt 25-40 ja 25-37,5 
(mida suurem on kontsentratsioonide erinevus, seda „tundlikum“ on süsteem 

vastava saasteaine suhtes; fenoolidel on suhe 20, BHT-l 3-5). Jäätmekäitlus-
keskuse heitveepuhasti vooluhulk on 10 m3/d ehk 0,116 l/s, oja vooluhulgaks on 

arvestatud kuni 0,2 m3/s ehk 200 l/s. Kraavi lahjendavat mõju ei arvestata. 
 

Vooluhulga 0,2 m3/s korral suureneb saasteainete kontsentratsioon ligikaudu 
2 % (fosfori algkontsentratsioon 0,05 mg/l tõuseb kuni 0,0511 mg/l, lämmastikul 

2 mg/l tõuseb kuni 2,042 mg/l).  
 

Vooluhulga 0,02 m3/s korral on kontsentratsiooni suurenemine ligikaudu 20 %: 
üldfosfori kontsentratsioon 0,0612 mg/l, üldlämmastikul 2,42 mg/l. Oja 

seisundiklassi muutusele tekib oht, kui tema vooluhulk on alla 0,01 m3/s.  
 

Seega ei tohi põuastel perioodidel puhastatud nõrgvett puhastilt suublasse 
juhtida. Samas puudub selleks ka vajadus – sademetevaesel ajal on ka 

ühtlustusbasseini ja biotiikide veetase madal. 
 

Viidatud kontsentratsiooni piirväärtuste järgimisel ja eeldatava vooluhulga 

6 000 m3/a korral juhitakse puhastist välja 0,090 t/a orgaanilist ainet (BHT7), 
0,150 t/a heljumi, 0,012 t/a üldfosforit ja 0,450 t/a lämmastikku.  
 

Vanausse ojal ei ole teada olulisi punkreostuse allikaid. Lähtudes veemajandus-
kavas [5] toodud Pärnu alamvesikonna (valgla 8841 km2) hajureostuse 
koormusest 6295 t/a lämmastikku ja 245 t/a fosforit, on Vanausse oja 

hajureostuskoormus: 
 

a) üldlämmastik: 17,5 km2/ 8841 km2 * 6295 tN/a = 12,46 tN/a; 
b) üldfosfor: 17,5 km2/ 8841 km2 * 245 tP/a = 0,485 tP/a; 

 

Seega moodustab jäätmekäitluskeskuse lämmastiku heide 3,6 % ja fosfori heide 
2,5 % Vanausse oja hajureostuskoormusest, mis on väheoluline suurenemine. 
 

Polli jäätmekäitluskeskus ei ole prioriteetsete ohtlike ainete (sh elavhõbeda, 

kaadmiumi ja heksaklorotsükloheksaani) allikaks. 
 

Mõju vee-elustikule 
Vanausse oja ega Kõpu jõgi ei ole lõheliste ega karpkalaliste elupaigana 

kaitstavate vooluveekogude nimekirjas. Kohalike elanike andmetel elavad Kõpu 
jões, sh Vanausse oja suubumiskohast allavoolu, jõevähid. Umbes 70-ndatel 
elasid ka Vanausse ojas vähid, kuid nüüdseks on nad sealt kadunud. 
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Jõevähi arvukust vähendab kalapüügieeskirjade rikkumine, valed püügi-

koormused 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 avaldanud zooloog ja keskkonna-
ekspert Nikolai Laanetu  artiklis [6]: 

- 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 (eelnevatest 
arvutustest võib järeldada, et Polli jäätmekäitluskeskusest keskkonda suunatud 

vesi ei mõjuta saastetaset Kõpu jões). 
 

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. 
 

Samuti tuleb tagada, et jäätmekäitluskeskusest otse keskkonda ärajuhitava 
sademevee heljumisisaldus ei ületaks kehtestatud piirväärtust 25 mg/l. 
 

Lisaks mõjub vähile kahjustavalt kobraste tegevus. Nikolai Laanetu arvamus [7]: 
„Esiteks toob kopra vaba levik kaasa väga paljude põllumaade üleujutuse. 

Teiseks hävitab kobras jõevähi. Jõevähk võib elada küll koprapaisude all, kus on 
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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.“ 
 

Seega, kui Polli jäätmekäitluskeskus rakendab meetmeid kobraste tegevuse 
ohjamiseks, võiks see teatud määral soodustada jõevähkide olukorda Kõpu jões 

(tõenäoliselt mõju siiski ei avaldu). 
 

 

Kokkuvõttes võib Polli jäätmekäitluskeskuse saastekoormuse pinnaveele lugeda 

väheoluliseks negatiivseks keskkonnamõjuks (-1 hindepunkti) ja seda kõikide 
sisuliste alternatiivide korral. Kuigi  Alternatiiv 1 puhul on biolagunevate jäätmete 

osakaal ladestusalal oluliselt suurem ja nõrgvesi seega saastunum, toimub 
alternatiiv 2 ja 3 korral jäätmetest eraldatud biolaguneva fraktsiooni 
kompostimine. Kuna kompostimisväljaku vesi suunatakse samuti puhastisse, on 

puhasti reostuskoormus kõikide sisuliste alternatiivide puhul sarnane. 
 

0-alternatiivi korral säilib praegune hajureostuskoormus, vooluveekogude hea 

seisund ei ole ohustatud (0 hindepunkti). 
 

3.3.4 Puurkaevu ja põhjavee seirekaevude rajamine 

 

See teema seondub pinnase ja põhjavee kaitsega, kuid on eraldi välja toodud, 

kuna sisaldab korralduslikke meetmed, millega tuleb arendustegevuses 
arvestada. 
 

Jäätmekäitluskeskuse veega varustamiseks kavandatakse puurkaevu rajamist 
ladestusala edelanurka. Lisaks on vaja rajada põhjavee seirekaevud. Nende 
rajamine peab toimuma veeseaduse § 30–302 ja § 306 sätestatud korras, sh on 

sõltuvalt tootmismahust nõutav ehitusseaduse järgne ehitusluba või kohaliku 
omavalitsuse kirjalik nõusolek. Nõudeid täpsustab Keskkonnaministri 29.07.2010 

määrus nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning 
likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu 

projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise 
kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja 
kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete 

keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu 
likvideerimise akti vormid“ (RT I 2010, 54, 352). 

Siinkohal on ära toodud määruse nõuded puurkaevude konstruktsiooni kohta. 
 

§ 5. Nõuded puurkaevu ja puuraugu konstruktsiooni kohta  

(1) Puurkaevu või -augu konstruktsioon peab tagama põhjavee kaitstuse reostuse 

eest. Puurkaevu konstruktsioon peab tagama ka puurkaevu projektikohase 

tootlikkuse ja projektikohase tootlikkuse juures tahkete osakesteta vee.  

(2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab puurkaevu ja -augu konstruktsioon: 

1) tagama pudedate ja varisevate setete kindlustatuse; 

2) välistama reostunud vee, sh põhjavee sattumise puurkaevuga või -

auguga avatavasse põhjaveekihti; 

3) tagama, et juhul, kui rajatakse puurkaev või põhjaveeseire puurauk, 

ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise 

põranda ja oleks välistatud maapinnalt või põrandalt pärineva vee sissevool 

puurkaevu või -auku; 

4) tagama manteltorudetaguse ruumi isolatsiooniga sademevee ja 
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maapinnalt arvates esimese põhjaveekihi teineteisest eraldamise; 

5) kindlustama, et isolatsiooni tagamiseks oleks eri põhjaveekihtide 

üksteisest eraldamisel ettepuuritud puuraugu ja manteltorude diameetrite 

vahe vähemalt 50 mm.  

(3) Puurkaevu konstruktsioon peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetele 1 ja 2 

tagama: 

1) puurkaevu vettandva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatuse 

ning nõutud veehulga läbilaskvuse; 

2) puurkaevu puhastuspumpamise ja dünaamilise veetaseme mõõtmise 

võimaluse.  

(4) Puurkaevu või -augu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid, 

millel on vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.  

… 

(6) Rajatava puurkaevu või -augu konstruktsioon võib erineda projektikohasest 

konstruktsioonist tegelike hüdrogeoloogiliste tingimuste tõttu, tagades käesolevas 

paragrahvis sätestatud nõuete täitmise ning projektikohase põhjaveekihi avamise 

 

Veeseaduse sätestab veehaarde sanitaarkaitseala vajaduse. Veehaarde 

sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus 
veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks 
kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Seaduse § 28 lg 3 sätestab, et kui 

vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3 ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks, 
sanitaarkaitseala ei moodustata. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee 

kaitseks kehtestab keskkonnaminister (seisuga 20.09.2010 ei ole kehtestatud). 
 

Kuni vastavate nõuete kehtestamiseni on soovitav joogivee puurkaevu ja ka 
seirepuurkaevude lähiümbruses jäätmekäitluskeskuse valdajal järgida 

veeseaduse § 281 kitsendusi veehaarde sanitaarkaitsealal, st hoiduda 
majandustegevusest, välja arvatud veehaarde-rajatiste teenindamine, haljastuse 

hooldamine ja veeseire. Kuna kagunurga seirepuurkaevu lähedal asub kasvu-
mulla reserv, tuleb valli moodustamisel jälgida, et muld ei satuks vahetult kaevu 
lähedale ja hilisemal mulla kasutuselevõtul ei kahjustataks kaevu 

konstruktsioone. 
 

3.4 Mõju inimese tervisele ja heaolule. 
 

Inimese elukeskkonna korraldus määrab oluliselt inimese psühhosotsiaalse 

heaolu ja tema tervisliku seisundi. Tervise säilitamiseks ja parandamiseks on 
vaja korraldada töö- ja elukeskkond selliselt, et vähendada või kõrvaldada 

keskkonnast tulenevate füüsikaliste (müra, kiirgus jne), keemiliste 
(keskkonnareostus jne) ja bioloogiliste (nakkushaiguste levik jne) ning samuti 
sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete (stress, tõrjutus, sõltuvushäired jms) 

ohutegurite kahjulikku toimet. 
 

Keskkonnamõju hindamisel ei tegeleta tavapäraselt töötsooni terviseriskide või 

mõju hindamisega – töötervishoiu alane seadusandlus näeb ette riskide olemas-
olul töötajate isikukaitsevahendite kasutamise, kui muude meetoditega ei 

õnnestu riskitaset vähendada.  
 

Väliskeskkonna seisundil on oluline mõju inimese tervise kõigile aspektidele. 
Parandades väliskeskkonna tingimusi, saavutatakse inimeste parem tervislik 

seisund ja haigestumiste arvu vähenemine. Ühiskonna tasandil on olulised 
keskkonnakorralduslikud meetmed – maakasutuse suunamine ja inimkasutuses 

http://www.sm.ee/index.php?id=341
http://www.sm.ee/index.php?id=438
http://www.sm.ee/index.php?id=438
http://www.sm.ee/index.php?id=447
http://www.sm.ee/index.php?id=444
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oleva või kasutusse võetava keskkonna ruumiplaneerimine, riskide seire, 

hindamine ja juhtimine jne. Nende meetmete rakendamise tase ja tulemuste 
arvesse võtmine otsuste tegemisel määrab ka mõju, mis avaldub iga inimese 

tervisele. 
 

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 Valga-
Uulu põhimaantee km ~53,3 algava juurdepääsutee lähistele). Ptk. 2.1. viidati, 

et Polli jäätmekäitluskeskusesse on võimalik juurdepääs ka lõuna suunast, Valga-
Uulu põhimaantee km ~50,2 algavalt teelt. Arvestades, et jäätmekäitluskeskust 
teenindavad kuni 20 tonnise kandejõuga veokid, on juurdepääsutee vaja 

rekonstrueerida ja selleks on lühem läänepoolne tee. Tõrva poolt tulevate veokite 
teepikkuse suurenemine ca 3 km võrra ei ole piisav majanduslik põhjendus 

mõlema tee rekonstrueerimiseks. Seega on mõju hinnang antud Valga-Uulu 
põhimaanteelt km ~53,3 algava juurdepääsutee kohta. 
 

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. 
 

 
 

Kaart 8. Polli valla prügimägi kinnistu mõjupiirkond Karksi valla üldplaneeringu 

järgi. Kollase tärniga märgitud Tauli kinnistul asunud endise talukoha ligikaudne 
asukoht (Allikas: Maa-ameti kaardirakendus). 
 

3.4.1 Mõju välisõhu kvaliteedile 

 

Jäätmekäitlustegevused 
Jäätmete ladestamisel on peamiseks välisõhu kvaliteeti mõjutavaks teguriks 

prügilagaasi teke. Lähtudes ladestatavate jäätmete kogusest, tavapärasest 
väiksemast orgaaniliste jäätmete sisaldusest ja gaasitekke modelleerimisest, 
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võib väita, et prügilagaasi mõju on vähene. 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. Samas 
sätestab 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. Teemat 
käsitletaks edasi ptk. 3.5 – mõju kliimale. 

 
Jäätmekäitluskeskuse ja prügilate puhul on õhukvaliteeti mõjutav teguriks 
segaolmejäätmete ladustamisel, sorteerimisel ja ka ladestamisel eralduv 

ebameeldiv lõhn. Ladustamisel tekib hais prügi lagunemisprotsesside tulemusel 
vabanevatest gaasidest (merkaptaan, väävelvesinik, metaan), oluliseks 

lõhnaallikaks võib olla ka kompostimisväljak kompostimisaunade segamise 
käigus.  
 

Haisu levik sõltub ilmastikutingimustest- tuule suunast ja tugevusest, õhurõhust 
ja niiskusest. Tavapärase tegevuse eeldatav mõjutsoon on kuni 300 m allikast. 
Kompostimisaunade segamine võib Väätsa prügila kogemustest lähtuvalt 

põhjustada episoodilise lõhnahäiringu, mis võib ulatuda ka 500 m kaugusele 
allatuult. Selle leevendamiseks on vaja aunade segamist vältida ebasoodsate 

tuulte suuna korral. 
 

Jäätmete ladustamisel ja sorteerimisel on lõhna teke lokaalse iseloomuga ja 
tõenäoline mõjutsoon ei ületa 30-50 meetrit allikast. Hinnangu andmisel on 

muuhulgas aluseks võetud Marko Kaaskiku ekspertarvamus [8], mille järeldused 
olid järgmised: 
 

1. Ei ole standardiseeritud metoodikaid olmejäätmete  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. 

 

Ehitusaegne mõju 
Mõnevõrra võib välisõhu kvaliteeti mõjutada ka ehitustegevus. Kaeve- ja 
pinnasetöödest tingitud tolm võib lagedal alal levida väga kaugele. Platside 

asfalteerimine võib tekitada töötsooni lähistel spetsiifilise lõhna. Samas ei ole 
lähiümbruses elamuid ja jäätmekäitluskeskus on kõikidel suundadel elamutest 

eraldatud metsa või võsaga.  
 
Eeltoodut arvestades võib järeldada, et jäätmekäitluskeskusest tekkiv õhusaaste 

põhjustab väheolulise keskkonnamõju. Suurimaks häiringuks võib pidada lõhna, 
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mille puhul võib eeldada kuni 300 m raadiusega mõjutsooni peamistest allikatest 

(ladestuala ja kompostimisväljak), kompostimisaunade segamisel võib lõhn 
ulatuda mõnevõrra kaugemale. 
 

Alternatiiv 1 puhul ei ole kompostimisaunade segamist. Kuna ladustatakse 

biolagunevaid jäätmeid, tuleb tekkiv prügilagaas koguda ja põletada. Kuid 
kokkuvõttes saab välja tuua, et lõhnahäiring on oluliselt väiksem ja põletist 
tekkivate saasteainete hajumine ei põhjusta piirnormide ületamist (-0,5 punkti). 
 

Alternatiiv 2 ja 3 mõju on sarnane. Kompostimisaunade segamine võib tekitada 
häirivaid lõhnaepisoode (-1 hindepunkti). 
 

0-alternatiivil mõju välisõhu kvaliteedile jäätmekäitluskeskuse piirkonnas puudub 
(0 hindepunkti). 
 

3.4.2 Müra 

 

Kavandatava tegevuse käigus tekib juhusliku ning episoodilise iseloomuga müra 
prügi transpordil (mürahäiringut juurdepääsutee äärsetele elanikele hinnatakse 
ptk. 3.4.3) ning ladestamisoperatsioonide korral, pideva iseloomuga on aga 

jäätmete sorteerimisliini töötamisel ja jäätmete purustamise tulemusel tekkiv 
müra.  
 
 

Vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi 2002. aasta määruses nr. 42 “Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 

mürataseme mõõtmise meetodid” toodule tuleb kavandatava jäätmejaama 
piirkonda käsitleda IV kategooria alana – tööstusala, kus ühe või samaaegselt 
mitme heliallika tekitatud müra ei tohi ületada normtaset, milleks on 65 dB 

päeval ja 55 dB öösel (vt. Tabel 7).  
 

Tabel 7. Tööstusettevõtetest tingitud müra normtasemed  
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel) 
 

Ala kategooria 

üldplaneeringu 

alusel 

I 

looduslikud 

puhkealad ja 

rahvuspargid, 

puhke- ja 

tervishoiu-

asutuste 

puhkealad 

II 

laste- ja 

õppe-

asutused, 

tervishoiu- ja 

hoolekande-

asutused, 

elamualad, 

puhkealad ja 

pargid 

linnades ning 

asulates 

III 

segaala 

(elamud ja 

ühiskasutuse

ga hooned, 

kaubandus-, 

teenindus- ja 

tootmisette-

võtted) 

IV 

tööstusala 

Taotlustase uutel 

planeeritavatel 

aladel 

45/35 50/40 55/45 65/55 

Taotlustase 

olemasolevatel 

aladel 

50/40 55/40 60/45 65/55 

Piirtase olemas-

olevatel aladel 

55/40 60/45 65/50 

601/451 

70/60 

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel. 
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Jäätmekäitluskeskuse tekitatavat summaarset mürataset saab hinnata analoogia 

põhjal. Projekti “Kompleksload prügilatele” raames viidi läbi mürataseme 
lihtsustatud eeldustega hindamine Tallinna uuele prügilale Jõelähtmel 

Põhjamaades kasutusel oleva arvutusmudeliga “Acoustica” (prognoositi 
maksimaalselt halba olukorda). 
 

Saadud tulemusi saab üldistada Polli jäätmekäitluskeskusele – mudelarvutus 
tehti eeldusel, et tunnis külastab Jõelähtme prügilat 10-12 veoautot tunnis, lisaks 

väikesõidukid ja prügilas töötavad erinevad mehhanismid – prügirull, kopp-
laadurid. Arvutuslikud müratasemed päevasel perioodil (7-23), ilma et töötaks 

ehitusjäätmete purusti, olid erinevates punktides järgmised (Tabel 8): 
 

Tabel 8. Müra hindamine (purustita) 

 R1 

(800 m) 

R2 

(1500 m) 

R3 

(200 m) 

Ld 37,0 dB 29,5 dB 56,5 

Müra piirtase 55 dB 55 dB 65 dB 

Ülemäärane 0 0 0 dB 

 

Arvutuslikud müratasemed päevasel perioodil (7-23), purusti töötamisega olid 
järgmised (Tabel 9): 
 

Tabel 9. Müra hindamine (purustiga) 
 R1 R2 R3 

Ld 46,5 dB 38,2 dB 66,3 dB 

Müra piirtase 55 dB 55 dB 65 dB 

Ülemäärane 0 0 1,3* dB 

* võttes arvesse kalkulatsioonide määramatust, ei saa käsitleda ületamisena, 
pealegi puuduvad 200 m kaugusel müratundlikud objektid. 

 
Ala ümbrusesse jäävatel elamualadel tuleb tagada madalam müratase - uute 
planeeritavate alade puhul tuleb järgida väärtusi 50 dB päeval ja 40 dB öösel, 

olemasolevate alade piirtase on 60 dB päeval ja 45 dB öösel. Sellest lähtuvalt 
tuleb tagada tööstusala piiril piisavalt madal müra tase, et mitte ületada 

naabruses olevate elamu- ja/või segaalade normtaset. 
 

Suurtes prügilates tehtud uuringud näitavad, et mehhanismide liikumisel ja 
jäätmete purustamisel saavutab müra elamuala normtaseme ~300 meetri 

kaugusel müraallikast. Arvestades, et lähim hoonestatud kinnistu paikneb ~700 
m kaugusel ja teised veelgi kaugemal, ei ole kavandatava jäätmejaama 

tegevusega kaasnev müra olulise negatiivse mõjuga.  
 

Müra vähendava meetmena toimib jäätmekäitluskeskuse välisperimeetrile 
reservpinnase ladustamine – moodustuvad kuni 4 m kõrgused vaalud, mis 
takistavad müra levikut. 
 

Ehitustegevuse aegne müra on hinnanguliselt sarnane eelnevalt modelleeritud 
olukorrale, kui töötab ehitusjäätmete purusti. 
 

Alternatiivil 2 ja 3 on müra mõju sarnane (-1 hindepunkti). Alternatiiv 1 puhul on 
tegevust maht oluliselt väiksem kui jäätmekäitluskeskusel (-0,5 punkti). 
 

0-alternatiivil müra mõju jäätmekäitluskeskuse piirkonnas puudub (0 punkti). 
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3.4.3 Transpordist tingitud häiringud 

 

Liiklussaaste 
Liiklusvahendite tekitatava õhusaaste hajumine on otseses sõltuvuses 

liikluskoormusest. Arvestades jäätmekäitluskeskuse rajamisega kaasnevaid 
madalaid liikluskoormusi (ptk. 3.1.3 toodud arvetuse kohaselt toimub kuni 34 
liiklusepisoodi 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 liikluskoormus on 20 000…25 000 sõiduautot ööpäevas; linnades 

fooridega reguleeritud ristmikel võivad probleemid tekkida mõnevõrra 
väiksematel liikluskoormustel). 
 

Kuna olemasolev juurdepääsutee on pinnasekattega, kipuvad need kuival ajal 
tolmama. Tee möödub 2 majapidamisest - Endla kinnistu hoonetest ~60 m 

kauguselt ja Ainja kinnistu hoonetest ~10 m kauguselt. Juhul, kui teede 
tolmamine peaks põhjustama olulise häiringu, on võimalik seda kas leevendada 
teede kastmisega või tolmuvaba kattega. Meetme rakendamise eest vastutaks 

vastava teelõigu omanik – lähtuvalt sellest tasub kaaluda tee üleandmist 
munitsipaalomandist jäätmekäitluskeskusele. Siinkohal on asjakohane lisada, et 

raskeveokite liikluse aastaringseks võimaldamiseks tuleb tee rekonstrueerida. 
Juhul, kui jäätmejaama projektiga ei nähta ette kogu tee asfalteerimist (või muu 
tolmuvaba kattega katmist), tuleb asfalteerida elamutest mööduvad lõigud. 
 

Liiklusmüra 
Liiklusmüra normtasemed on esitatud Tabelis 10. Kuna tegemist on üksikute 

mürasündmustega, hinnatakse müramääruse § 5 lg 8 järgi täiendavalt ka 
maksimaalselt helirõhutaset. See ei või müratundlike hoonetega aladel olla 
suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel. Kuna jäätmejaam öösel avatud ei 

ole, ei teki konflikte öiste normtasemetega. Tee asfalteerimine toimib ühtlasi 
müra leevendava meetmena, mistõttu võib eeldada, et ülenormatiivse 

liiklusmüra perioode või episoode jäätmejaama rajamisega ei kaasne. 
 

Tabel 10. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või 
hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 
 

Ala kategooria 

üldplaneeringu 

alusel 

I 

rahvuspargid jt. 

puhkealad, 

puhke- ja 

tervishoiu-

asutuste 

puhkealad 

II 

laste- ja 

õppeasutused, 

tervishoiu-

asutused, 

elamualad, 

puhkealad 

III 

segaala (ela-

mud ja ühis-

kasutusega 

hooned, 

teenindus- ja 

tootmine) 

IV 

tööstusala 

Taotlustase 

uutel planeeri-

tavatel aladel 

50/40 55/45 60/50 65/55 

Taotlustase 

olemasolevatel 

aladel 

55/45 60/50 60/50 

651/551 

70/60 

Piirtase 

olemasolevatel 

aladel 

55/50 60/55 

651/601 

65/55 

701/601 

75/65 

 

 
1lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel. 
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Alternatiiv 1 puhul tuuakse prügilasse 6 000 – 8 000 t/a jäätmeid, st 

transpordikoormus on oluliselt väiksem kui jäätmekäitluskeskusel. Alternatiiv 2 
puhul on transpordikoormus kõige suurem, alternatiiv 3 korral on see ligikaudu 

2 korda vähem. Kuigi suurenenud transpordikoormus on oluliselt väiksem 
juurdepääsutee klassi muutust tingivast liiklussagedusest (vt. ptk. 3.1.3), on 
siinkohal mõju olulisuse hindamisel põhjendatud arvestada, et olemasoleva 

olukorra liiklus juurdepääsuteel on pea olematu. Alternatiiv 1 saab -0,5 hinde-
punkti, alternatiiv 2: -2, alternatiiv 3: -1. 0-alternatiivil transpordihäiringud 

piirkonnas ei muutu (0 punkti). 

 

3.4.4 Muud häiringud: prahi laialikanne, kahjurid ja linnud 
 

Prahi laialikanne 
Jäätmete käitlemisel on üheks häiringuks jäätmete tuulega laialikandumine. 

Tuulekanne tekib peamiselt prügi mahakallamise ajal ja vähem siis, kui prügi on 
juba ladestatud. Kuigi peamiselt on tegemist esteetilise reostusega, võib see 
teatud määral põhjustada ka pinnavee saastumist, kui jäätmed kogunevad nt. 

jäätmekäitluskeskust ümbritsevasse kraavidesse. Tuule mõju vähendab 
jäätmekäitluskohta ümbritsev kõrghaljastus, samuti kuni 4 m kõrgune 

kattepinnase reservi vall. 
 

Lisaks tekib jäätmete purustamisel tolmu, mis kandub samuti laiali ja võib 
sattuda ärajuhitavasse vette. Arendaja on jõudnud järeldusele, et 

vastuvõetavate jäätmete laialikandumise vältimiseks, platside saastumise 
vähendamiseks ja toodetud jäätmekütuse kaitsmiseks ilmastiku eest 

paigutatakse purustus-sortimisliin PVC halli (lahendatakse ajutise rajatisena). 
 

Täiendava meetmena kontrollitakse ja puhastatakse regulaarselt 
jäätmekäitluskeskuse ümber asuvaid kraave ja aeda laiali kandunud jäätmetest. 
 

Kahjurid ja linnud 
Jäätmete ladestusalale ja kompostimisplatsile töötlemiseks veetud orgaanilised 

jäätmed  on lindude jaoks hea söögikoht. Võimalikult kiire jäätmete katmine  ja 
tihendamine ning segamine komposti tugiainetega vähendab oluliselt lindudele 

kättesaadavat toiduhulka. Kasutada tuleb ka linde eemalepeletavaid 
hirmutusvahendeid ja helisignaale. Polli jäätmekäitluskeskuse puhul võib lindude 
huvi vähendada tõik, et jäätmed peenestatakse – kompostimisele läheb 

peenfraktsioon, ladestusalale jõuab peamiselt mineraalne fraktsioon. 
 

Eestisse seni rajatud jäätmekäitluskeskustes ei ole olnud probleeme näriliste 

suure arvukusega. Närilised on jäätmekäitluskohta sattunud peamiselt koos 
jäätmekoormaga, sest pikemaks ajaks tühjendamata jäänud prügikonteinerisse 
on siginenud nii rotid kui ka prussakad. Parim meetod näriliste (rotid) 

peletamiseks on regulaarne mürkide kasutamine  
 

Kaasaegsete mürkidega surmatud loomad ei ole ohtlikud teistele loomadele, kuid 

vältida tuleks permetriini sisaldavate preparaatide kasutamist – see ei ole 
biolagunev ja võib hakata organismis kuhjuma. 
 

Sisuliste alternatiivide korral on häiringute ulatus sarnane (-1 hindepunkti). Kuigi 
alternatiiv 1 korral võib sortimata jäätmete ladestamisel eeldada suuremat 

laialikannet kui jääkfraktsiooni ladestamisel, on alternatiivil 2 ja 3 käideldavate 
jäätmete kogus oluliselt suurem.  
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0-alternatiivil mõju jäätmekäitluskeskuse piirkonnas puudub, kuid samalaadsed 

mõjud tekivad paratamatult teistes käitluskohtades (-1 punkti). 

 

3.5 Mõju kliimale 
 

Kliimamuutus välisõhu kaitse seaduse tähenduses on Maa kliima muutumine, 

mille põhjustab välisõhu koostise muutumine inimtegevuse otsesel või kaudsel 
tagajärjel ning mis ilmneb võrreldavatel ajaperioodidel lisaks kliima looduslikule 

varieerumisele. 
 

Vabariigi Valitsuse 18.01.2005 määrusega nr. 8 „Käitajate tegevusalade loetelu 
ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord“ on kehtestatud 

tegevusalade loetelu, mille korral reguleeritakse kasvuhoonegaaside heidet 
riikliku reservi ja selle jaotuskava alusel. Jäätmete ladestamine prügilasse ega 

muud Polli jäätmekäitluskeskuses läbiviidavad tegevused selle hulka ei kuulu. 
Samas sätestab välisõhu kaitse seaduse § 118, et saasteallika valdaja rakendab 
täiendavaid meetmeid, et vähendada süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoone-

gaaside, nagu metaani, dilämmastikoksiidi, hüdrofluorosüsivesinike, perfluoro-
süsivesinike ja väävelheksafluoriidi heitkoguseid, mis välisõhus akumuleerides 

võivad põhjustada kliimamuutust. 
 

Polli jäätmekäitluskeskuse tegevustest satub välisõhku metaani (CH4) ja 

süsihappegaasi (CO2) prügilagaasina, lisaks tekib CO2 kompostimisel. Kuna 
metaan on oluliselt tugevam kasvuhoonegaas, keskendutakse seadusandluses 
selle kontrollimisele – CH4 konverteeritakse põletamisega CO2-ks. 

Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 
sulgemise nõuded § 29 lg 1 ja 3 sätestavad prügilagaasi kogumise ja põletamise 

kohustuse, kui ladestatakse biolagunevaid jäätmeid (jäätmeseaduse § 5 
sätestab, et biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad 
jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp). Esimene määratluse osa on 

ebamäärane – ka valdavalt mineraalne sortimisjääk võib sisaldada suuremal või 
vähemal määral biolagunevaid komponente, samas selgub ptk. 3.1.3 tehtud 

modelleerimisest, et metaani kogus on suhteliselt väike. Teisalt määratluse teine 
pool võimaldab biolagunevaks lugeda konkreetsed jäätmeliigid ja seega 
gaasikogumissüsteem ei oleks vaja.  
 

Kanadas tuleb rakendada prügilagaasi kontrolli meetmeid, kui eelmise aasta 
metaani heide ületas 1 000 t/a või ladestatavate jäätmete kogus ületab 10 000 

tonni kalendriaastas või summaarselt on ladestatud üle 100 000 tonni jäätmeid. 
Viimasel juhul tuleb prügilagaasi vähendamise meetmekava esitada 3 kuu 
jooksul, kui eelmise kalendriaasta metaani heide ületas 1 000 t/a [3]. 
 

Kuna maksimaalne modelleeritud metaanikogus Polli jäätmekäitluskeskuse 
ladestusalalt on ligikaudu 3 korda väiksem eeltoodud künniskogusest, ja 

tegelikkuses võib eeldada, et see on pigem lähedane suhteliselt inertsete 
jäätmete ladestamisel tekkivale heitele, võib  piisavaks meetmeks lugeda 1996. 

a. ehitusprojektis ette nähtud meetmed – passiivsed „kaevud“ vältimaks 
prügilagaasi kogunemist ladestusse plahvatusohtlikes kontsentratsioonides. 
 

Alternatiiv 1 korral ladustatakse biolagunevaid jäätmeid, tuleb tekkiv prügilagaas 

koguda ja põletada. Samas töötab põleti teatud efektiivsusega. 90 % 
efektiivsuse korral jääb põletamata umbes sama kogus metaani kui tekiks 
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suhteliselt inertsete jäätmete ladestamisel alternatiiv 2 ja 3 korral ilma 

järelpõletuseta. Seega on kõikide sisuliste alternatiivide mõju sarnane – tekib 
väheoluline mõju kliimale (-1 punkti). Ka 0-alternatiivi mõju on sama – jäätmed 

käideldakse teistes prügilates või viiakse tulevikus põletusseadmele (-1 punkti).  
 

3.6 Avariilised juhtumid. Muud keskkonnariskid 
 

Jäätmekäitlusettevõtte avariiolukorrad ja nende puhul tegutsemine on nn. 

standardolukorrad. Polli jäätmekäitluskeskuses võivad tekkida järgmised 
avariilised situatsioonid: 
 

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. 
 

Alternatiiv 1 korral ladestatakse segaolmejäätmeid, mis võib tingida suurema 
põlengu tekke tõenäosuse ladestusalal - põlengu põhjuseks võib olla 
jäätmekäitluskohta toodud kuum tuhk, päikesekiirte koondumine läbi klaasikillu, 

hooletus tulega ümberkäimisel. 
 

Detailsed tegutsemisjuhised nendes avariiolukordades käitumiseks koostatakse 

pärast finantseerimisotsuse tegemist ja esitatakse keskkonnakompleksloa 
taotlusmaterjalide koosseisus. 
 

Lisaks on tingliku avariilise situatsioonina käsitletav ptk. 1.2.2 kirjeldatud 

olukord, kus segaolmejäätmete voos on biolagunevate jäätmete osakaal suurem 
prognoositust, kuna tekkekohas ei ole rakendatud meetmeid biolagunevate 

jäätmete sisalduse vähendamiseks olmejäätmetes. Sel juhul ei jätku jäätme-
käitluskeskuse kompostimisväljaku võimsusest ja ülejääv biolagunev 
peenfraktsioon, maksimaalselt kuni 5 000 – 7 000 t/a viiakse kompostimiseks 

kas Paikuse või Tallinna prügilasse. 
 

Kokkuvõttes on sisuliste alternatiivide korral avariiliste juhtumite tekkimise 
tõenäosus sarnane. Arvestades rakendatavaid ennetusmeetmeid ja kustutus- jm 

vahendite olemasolu, on avalduv keskkonnamõju ebaoluline (-1 punkti). 0-
alternatiivi korral mõju puudub (0 punkti). 
 

Muud riskid 
Jäätmekäitluskeskuse rajamisele ja tegutsemisele avaldab mõju kõrge pinnase-

vee seis, mis on eelkõige tingitud kobraste tegevusest. Samas tuleks üle vaadata 
piirkonna kuivenduskraavide seisukord ja vajadusel need puhastada, et tagada 

võimalikult takistusteta äravool.  
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3.7 Sotsiaal-majanduslikud mõjud. 

3.7.1 Kohaliku tasandi mõjud 

 

Jäätmekäitluskeskuse rajamine loob valda uusi töökohti, mis peaks 

täisvõimsusega töötamise korral olema kuni 20 spetsialisti ja abitöölist. 
Jäätmejaama olemasolu täita Karksi vallal arengukavas ja jäätmekavas 

püstitatud jäätmehoolduse eemärke ja lisaks tõstab jäätmejaama kogukonna 
üldist teadlikust jäätmekäitluse osas. 
 

Samas on jäätmekäitlus tundlik teema. Sageli on naabrid ja kohalikud elanikud 

igasuguse sellealase kavandatava tegevuse vastu meelestatud. Kardetakse 
oluliste mõjude teket  nagu välisõhu-, pinnase- ja veereostus, müra ning hais. 
 

Kuigi objektiivsete kriteeriumite järgi puuduvad nimetatud valdkondades olulised 
keskkonnamõjud, tuleb arvestada piirkonna väheste elanike negatiivse 
eelsättumusega projekti suhtes. Seetõttu on oluline nende õigeaegne 

teavitamine ja vajadusel ka leevendus-kompensatsiooni-mehhanismide 
ettenägemine (nt elamutest mööduva tee asfalteerimine). 
 

KMH programmi ja aruande avalikust väljapanekust ja arutelust osavõtvate 
kohalike elanike vähene arv viitab, et pigem on tegemist lokaalsete sotsiaalsete 

mõjudega. AS Ragn-Sells 2000ndate aastate alguses kavandatud Loode-Eesti 
prügila vastu protesteeris kogu Ääsmäe ümbruse piirkond, prügila vastu koguti 
üle 700 allkirja. Kagu-Eesti Tuulemäe prügila (Nõo vald) rajamise vastu olid 

eelkõige Laguja küla elanikud ja suhteliselt lähedal asuvate suvilate omanikud – 
koguti ligikaudu 130 allkirja. 
 

Mõju maakasutusele 
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.  
 

Võimalik vähene mõju leeveneb veelgi, kuna jäätmete laialikandumise ja 
purustus-sortimisliini tolmu leviku tõkestamiseks kavandab arendaja 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. 
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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). 
 

Komposti kasutamiseks väljapool jäätmekäitluskeskuse ala on vaja teha 

raskmetallide ja haigustekitajate sisalduse analüüsid. 
 
Mõju kinnisvarale 

Jäätmekeskuse rajamine võib mõjutada ümberkaudsete maade turulist väärtust, 
kuid kuna enamasti on tegemist põllumaaga, mille kvaliteeti kavandatav tegevus 

ei mõjuta, ei tohiks avaldatav mõju olla 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. 
 

Nõo valda Tuulemäe jäätmekeskuse planeerimisel tehti piirkonda jäävate 

objektide turuväärtuse analüüs (OÜ Kinnisvaraekspert Tallinn OÜ, 2002. a.). 
Kuigi kavandati 73 500 t/a jäätmete käitlemist ja prügila võimalikud juurde-
pääsuteed kulgesid oluliselt pikemalt mööda kohalikke vallateid ning piirkonna 

asustustihedus on oluliselt suurem kui Polli jäätmekäitluskeskuse puhul, järeldati 
et kinnisvara hind langeb prügilatega piirnevatel kinnistutel: 0,5 - 1 km kaugusel 

olevate elamute puhul võib eeldada, et hinnalangus on suurusjärgus 20…10 % 
(mõju väheneb kauguse suurenemisega), laiema piirkonna või veelgi enam valla 
tasemel kinnisvara hinnalangust ei ole oodata. 
 

2004. a. koostatud Pääsküla prügila sulgemislahenduse KMH käigus (OÜ 
HendriksonjaKo, juhtivekspert Juhan Ruut) käsitleti jäätmekäitlusobjekti mõju 

suure kinnisvara nõudluse survega piirkonnas. Kokkuvõtvalt olid kinnisvara-
spetsialistide hinnangud järgmised: 
 

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. 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. 
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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.  

 
Siia mõjurühma 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. 

 

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. 
 

Tauli kinnistul asuva talu mittetaastamise kompenseerimise soovi korral tuleks 

kinnistu omanikul läbi rääkida arendajaga, kuid seejuures tuleb  arendajale 
esitada kavatsuse reaalsust tõendavad dokumendid (nt. projekteerimistingimuste 
või ehitusloa taotlus). Võimalik, et kinnistuomanikul õnnestub arendajaga 

saavutada kokkulepe kinnistu väljaostmiseks (juhul, kui omanikul on soov 
kinnistu võõrandada). 
 

Mõju maastikule ja kultuuriväärtustele 

Polli jäätmekäitluskeskus asub liigendatud maastikus, seetõttu ei mõju 
jääkfraktsiooni ladestu kõrgusega kuni 11 m maastikupildis ilmse võõrkehana. 

Arvestades, et ala ümbritsevad metsad, ei ole ladestu nt. Valga-Uulu maanteelt 
ega ka läheduses lähematest elamutest näha.  
 

Jäätmekäitluskeskus ei jää maastikukaitsealade lähedusse, samuti ei ole 

jäätmekäitluskeskuse mõjualas pärandkooslusi / traditsioonilisi kultuurmaastikke 
ega kultuurimälestisi.  

 
Mõju maavarale 
Maapõuseadus § 62 lg 1 sätestab maapõue kaitse põhinõuded: maapõue 

seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada 
arvelevõetud maavara ja maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine, 

juurdepääs maavaravarule ning kasutada antud maavaravaru optimaalne 
kasutamine. 
 

Polli jäätmekäitluskeskuse vahetus läheduses maardlad puuduvad. Keskuse 
rajamine ja kasutamine ei oma mõju maavara ja maavaravaru säilimisele ja 

juurdepääsule. Optimaalset kasutamist hinnatakse peatükis 3.8 
„Loodusressursside kasutamise säästlikkus“. 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et kohalikul tasandil on jäätmekäitluskeskuse rajamise 

mõju kahetine. Ühelt poolt paranevad Karksi valla sotisaal-majanduslikud 
näitajad (tööhõive, arengukava eesmärkide täitmine): alternatiiv 1 korral +0,5, 

alternatiiv 2 korral +1,5 ja alternatiiv 3 korral +1 hindepunkti. 
 

 0-alternatiivi korral on mõju negatiivne: vallal tuleb leida vahendid jäätmejaama 
ja kompostimisväljaku rajamiseks (senises jäätmekavas olid tegevused ette 
nähtud, kuid siiani täitmata, st praeguse võimaluse kadumisel jäävad eesmärgid 

ka edaspidi täitmata), ka ei teki tööpuuduse täiendavaid osas kokku -2 
hindepunkti). 
 

Jäätmekäitluse negatiivsest kuvandist tingituna tekib negatiivne mõju kinnis-
varale. Arvestades mõjutavate elamukinnistute vähest arvu, on mõju vähe-

oluline. Kõikide sisuliste alternatiivide korral on mõju sarnane (-1 punkti). 0-
alternatiivi korral tuleb arvestada, et planeeringuline otsus jäätmekäitluskeskuse 
rajamiseks on juba tehtud, st teatud mõju kinnisvara hinnale on juba toimunud 

(-0,5 hindepunkti). 
 

3.7.2 Laiemad mõjud 

 

Jäätmeseaduse § 32 sätestab läheduse põhimõtte jäätmekäitluses - jäätmed 

kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt 
sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus. 
Sellest lähtuvalt on Polli (Ainja) jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht 

peamiselt Viljandimaa Viljandi linnale ja temast lõuna poole jäävatele valdadele 
ning Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Seoses viimaste aastate 

ummikseisuga Kagu-Eesti jäätmekäitluskeskuse arendamisel oleks Polli 
jäätmekäitluskeskus selle võimalikuks lahenduseks. 
 

Ptk. 1.5 esitatud jäätmete nõudlusanalüüsist ilmneb, et Polli jäätmekäitlus-

keskus ei ole suurematest jäätmetekitajatest lähimaks käitluskohaks ainult Tartu 
linnale (Torma prügila on Aardlapalu jäätmejaamale 17 km võrra lähemalt) ja 
Räpina linnale (Torma prügila on 24 km lähemal), Põlva linna puhul on vahe 

4 km Torma prügila kasuks. Samas Torma prügila ladestusvõimsuse 
ammendumisel (millal see juhtub sõltub sellest, kas III ladestusjärgu avamiseks 

saadakse täiendav maaeraldus või mitte) on Polli jäätmekeskus lähimaks 
käitluskohaks kogu Kagu-Eestile – Väätsa prügila on Tartu Aardlapalu 
jäätmejaamast 32 km kaugemal kui Polli prügila, rääkimata Põlvamaast. 

 
Teisalt on Eestis tekkinud olukord, kus tänu erinevatele jäätmekäitlusmeetodite 

arendamisele, sh võimalik jäätmepõletustehase rajamine Tallinna lähistel, võib 
tekkida ladestamisele suunatavate jäätmevoogude vähenemine ja tugev 
konkurents erinevate taaskasutusmeetodite vahel. Samas jätab jäätmeseadus 

jäätmekäitluse korraldamise, sh käitluskohtade määramise, kohalike 
omavalitsuste vastutusalaks. Tartu, Valga ja Viljandi linn on osanikud Polli Prügila 

OÜ-s, seega võib eeldada, et nemad kui Kagu-Eesti piirkonna peamised 
jäätmetekitajad suunavad jäätmed siia, kui jäätmete ladestamine oluliselt 
väheneb ja teenuse kogumaksumus (vastuvõtuhind+transport) on 

majanduslikult tasuvam. 
 

Arvestades veokulude optimeerimise vajadust ehk ümberlaadimisjaamade 

rajamist suuremate jäätmetekitajate juurde, ei jõua Polli jäätmekäitlus-
keskusesse kogu Kagu-Eesti jäätmevoog (ptk. 1.5 esitatud nõudlusanalüüsi 
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kohaselt ei jätkuks Polli prügilal selleks ka käitlusvõimsust). Täisvõimsusega 

töötamisel ehk alternatiiv 1 korral hõlmatakse 54…77 % Kagu-Eesti jäätme-
tekitajatest, alternatiiv 2 korral 23-39 . Alternatiiv 1 ja 0-alternatiivi korral Kagu-

Eesti jäätmetekitajaid ei kaasata.  
 

Mõju olulisuse hindamise kriteeriumina kasutatakse siinkohal keskkonnaministri 
22.06.2010 määruses nr. 22 (RT I 2010, 40, 238) § 14 sätestatut: a) mõju on 

väga oluline, kui jäätmekäitluskeskuse teeninduspiirkond hõlmab 50% ja enam 
Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa jäätmevaldajatest (käesoleva KMH 

kontekstis +3 punkti); b) mõju on oluline, kui eespool loetletud maakondade 
hõlmatus on 33% ja enam (+2 punkti); c) mõju on väheoluline, kui 
teeninduspiirkond hõlmab alla 33% jäätmevaldajatest (1 punkt). 
 

Seega saab alternatiiv 2 +3 punkti, alternatiiv 3 + 2 punkti ning alternatiiv 1 ja 
alternatiiv 0  0 punkti. 
 

Nagu eespool märgitud, sõltub Polli jäätmekäitluskeskuse konkurentsivõime 

muuhulgas ka osutatava teenuse kogumaksumusest. Võrreldes ladestamisega 
võimaldab Polli jäätmekäitluskeskuse rakendatav olmejäätmete mehhaanilis-

bioloogiline töötlemine säästa ainuüksi jäätmete ladestamise saastetasu arvelt 
2015. aasta hindades miljoneid kroone (sel aastal on 1 tonni jäätmete 
kõrvaldamise saastetasu 29,84 € ehk 467 kr): alternatiiv 2 korral välditakse 

35 000 tonni segaolmejäätmete ladestamist, mis rahaliselt on 16,345 mln EEK 
ehk 1,045 mln €; alternatiiv 3 korral on 17 000 tonnilt saadav sääst 7,939 M EEK 

507 395 €. Alternatiiv 1 korral tuleb tasuda saastetasu vähemalt 2,8 mln krooni 
ehk 179 040 €.  
 

3.8 Loodusvara kasutamise säästlikkus 
 

Peamine kogus loodusressursse Polli jäätmekäitluskeskuse ehitamisel kulub 
ladestusalale põhja valmistamiseks. Keskkonnaministri 29.04.2004  määrus nr 
38 Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded § 11 lg 1-5 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 
≥1 m. Kui looduslik geoloogiline barjäär ei vasta eelnevalt sätestatule, tuleb 

rakendada abinõusid nagu tehisbarjääriga tugevdamine, mis koos geoloogilise 
barjääriga tagab vähemalt samaväärse kaitse. Tehisbarjääri paksus on vähemalt 

0,5 meetrit. 
 

2,75 ha pinnaga alale kirjeldatud tehisbarjääri rajamiseks läheb looduslikke 

materjale vaja järgmises koguses: 
 

- jämekillustik või –kruus: a) 0,5 m * 27 500 m2 = 13 750 m3 
- liiv: 0,1 m * 27 500 m2 = 2 750 m3 
- savi või savikas moreen: 0,5 m * 27 500 m2 = 13 750 m3; kokku 30 250 m3. 
 

Ptk. 2.2 anti ülevaade maardlate paiknemisest. Liiva saab 1,3-2,3 km kauguselt.  
Lähimad kruusamaardlad on 11-20 km kaugusel. Savikat moreenpinnast saab 

samuti prügila lähiümbrusest (sh liiva ja kruusa kaevandamisel üle jäävad kihid), 
kuid prügilamääruse nõuetele vastavat savi tuleks tuua Aserist.  
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Põhimõtteliselt mineraalse ressursi hankimine aktiivsetest maardlatest 

ülemääraseid keskkonnamõjusid ei tekita, kuid jätkusuutliku arengu põhimõtete 
arvestamine eeldab loodusliku ressursi võimalikku säästlikku kasutamist. 

Looduslike materjale saab osaliselt asendada ehitus-lammutusjäätmetega või 
tükeldatud rehvidega (dreeniv kiht) ning prügilasse kogutud pinnasega ja 
kompostiga (vahekihid ja ladestusjärgu sulgemisel ka kattepinnas). 
 

Samas, kuna ressursside hulka kuulub ka materjalide transportimiseks kuluv 
fossiilne kütus, on suurima mõjuga savi hankimine ja tuleks otsida võimalusi 

loodusressursi kasutamise optimeerimiseks. Ptk. 3.3.2 antud hinnangust ilmneb, 
et soodsate geoloogiliste tingimuste ja ladestavate jäätmete vähese biolaguneva 
osa sisalduse tõttu on keskkonnamõju tavapärasest väiksem, st saab rakendada 

prügilamääruse § 14 lg 2 toodud leevendusi vettpidavakihi filtratsiooniomaduste 
ja tehisbarjääri paksuse osas. 
 

Järgnevalt võrreldakse võimalikke tehnilisi variante tehisbarjääri rajamiseks: 
 

1. Esialgne ehitusprojekt: ladestusala põhi muudetakse vettpidavaks savist 
ehitatud barjääriga (paksus 0,5 m), mis kaetakse kuivamise vältimiseks 

geomembraaniga (2 mm) ja see omakorda liivast kaitsekihiga (0,1 m). Nõrgvee 
kogumiseks on ette nähtud ladestusala põhjale, paigaldada plastikust 
kogumistorud, mille kohal omakorda lasub dreeniv kruusakiht (0,5 m).  
 

2. Savi asendamine bentoniidi ja moreeniga (leevendus tehakse 50 cm 
homogeense tehisbarjääri veepidavuses): savi asendatakse piirkonnas leiduva 

moreeniga (geoloogilises iseloomustuses kiht 5 ja võimalusel ka kiht 4), paksus 
0,5 m. Veepidavus tagatakse 6-7 mm paksuse bentoniitmatiga (filtratsiooni-
moodul 2 x 10-11 m/s). Nõrgvee kogumise süsteem on sama. 
 

3. Savi asendamine bentoniitmatiga (leevendus tehakse 50 cm tehisbarjäärist 
loobumisega, homogeenseks nõuetekohase veepidavusega kihiks on 

bentoniitmatt): ladestusala põhi muudetakse vettpidavaks 6-7 mm paksuse 
matiga, mille filtratsioonimoodul on 2 x 10-11 m/s. See omakorda kaetakse 
kuivamise vältimiseks geomembraaniga (2 mm) ja liivast kaitsekihiga (0,1 m). 

Nõrgvee kogumise süsteem on sama.  
 

50 cm paksuse kihi saamiseks kulub 13 750 m3 ehk 20 625 t savi või moreeni. 

(mahukaal 1,5). Vedusid sõltuvalt juurdepääsutee koormustaluvusest on vaja 
teha 688 kuni 2 063 (30 t koorem kuni 10 tonni koorem), keskmiselt 1 032 (20 

tonni koorem).  
 

Esialgses ehitusprojektis ettenähtud veepidavusega savi saamiseks uut maardlat 
avamata on ainukeseks võimaluseks toomine Aserist (kaugus ~200 km). Veokulu 

16 kr/km korral on autoga transpordi maksumus 3,302 miljonit krooni. Peaaegu 
samas suurusjärgus on saviveo maksumus raudteel Aserist Viljandi jaama ja 

sealt edasi autodel jäätmekäitluskeskusesse. Sellisel juhul on eeldatav veokulu 
veidi väiksem, kokku 2,907 miljonit krooni: 
 

a) veokulu raudteel 102,5 kr/tonn: 2,114 milj. krooni 
b) vedude planeerimine ja vagunite etteandmine: 385 EEK/vagun, vaja 

344 60-tonnist vagunit: 132 440 EEK. 
c) vedu autodega Viljandist Polli jäätmekäitluskeskusesse: 16 kr/km * 

40 km * 1032 = 660 480 krooni. 
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Veokuludele lisaks tuleb arvestada veel savi maksumust, eeldatavalt on see 

50 EEK/m3 = 687 500 EEK, ja paigaldusmaksumust, 18 EEK/m3=247 500 EEK. 
Kokku on vettpidava savikihi maksumus variant 1 korral vähemalt 3,842 mln. 

krooni. 
 

Kui savi asendada moreeniga, mida õnnestub hankida kuni 15 km raadiusest, on 
veokulu 16 kr/km * 15 km * 1032 = 247 680 krooni. Lisades materjali hankimise 

ja paigaldamise maksumuse on kulu kuni 1,183 mln. krooni. Juhul, kui õnnestub 
moreeni hankida prügila vahetust lähedusest (kuni 3 km kauguselt) ja selle eest 

ei tuleks tasuda materjali maksumust, on seotud kulud kuni 550 000 mln. krooni. 
 

Geosünteetilise bentoniitmati NSP 4900 maksumus (koos transpordikuludega) on 

68 EEK/m2 * 27 500 m2 = 1,870 mln. krooni ja paigaldus 467 500 krooni 
(17 EEK/m2); kulud kokku 2,338 mln. krooni. 
 

Seega on loodusliku vettpidava savi asendamine veepidavuselt parema 

bentoniitmatiga ka majanduslikult põhjendatud. Variant 2 tehisbarjääri 
maksumus kuni 3,521 mln. krooni, variant 3 2,338 mln. krooni.  
 

Lisaks on bentoniitmati eeliseks vedude mahu oluline vähenemine: ühe 20-
tonnise savi- või moreenikoormaga saab teha 27 m2tehisbarjääri, koorem 
bentoniitmatti katab 4 000 m2, st variant 3 korral on kokku vaja tehisbarjääri 

rajamisel teha ainult 7 vedu, mis vähendab 45 % võrra prügila aluspõhja 
rajamiseks vajalike vedude mahtu. Samavõrra vähenevad fossiilsete kütuse 

kulud ja sellest tulenev liiklussaaste materjali veol, samuti prügila 
juurdepääsutee liikluskoormus ja sellest tulenev häiring piirkonna elanikele. 
 

Seega on eelistatud variant 3. Sisuliselt on tegemist prügilate aluspõhja rajamise 

standardlahendusega nt. Saksamaal. 
 

Kuna ladestusala põhja ehitus on kõikide alternatiivide korral sama, ei kaasata 

ressursisäästlikkust kriteeriumina alternatiivide hindamisse. 
 

3.9 Vastavus säästva arengu põhimõtetele 
 

1995. aastal võeti Eestis vastu säästva arengu seadus, mis sätestab ÜRO 
Keskkonna- ja Arengukonverentsi otsustele (Rio de Janeiro, 1992) tuginedes 
säästva arengu rahvusliku strateegia alused. Seadus sätestab looduskeskkonna 

ja loodusvarade säästliku kasutamise alused, teistes valdkondades tehakse seda 
seaduse, muu õigusakti või riikliku programmiga (§ 1 lg 3 ja 4). 
 

Loodusvara kasutamise säästlikkust hinnati ptk. 3.8. Rio arengukonverentsi 
teemadest lähtuvalt avaldub säästlikkus ka strateegiliste arengudokumentide 

koostamise ja selle protsessi avatuse kaudu. Vastavus strateegilistele 
arengudokumentidele on antud KMH aruande ptk. 1.3.  
 

Jäätmekäitluse valdkonnas on säästva arengu põhimõtted kajastatud 

jäätmeseaduses ja riigi jäätmekavas. Riigi jäätmekava koostamise eesmärgiks on 
jäätmehoolduse arendamine riigi tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja 

tarbimise põhimõtteid. 2008.-2013. aasta jäätmekava põhieesmärk on jäätmete 
ladestamise vähendamine, jäätmete taaskasutamise suurendamine ning 
tekkivate jäätmete ohtlikkuse vähendamine, et negatiivne mõju keskkonnale 

oleks minimaalne. Põhieesmärgi saavutamine on seotud jäätmehierarhia 
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rakendamisega: jäätmeteket tuleks vältida, ja kui see osutub võimatuks, tuleb 

jäätmeid nii palju kui võimalik taaskasutada, s.h korduskasutada, ringlusse võtta 
ning viia prügilasse minimaalsel hulgal. 
 

Kavandatava tegevuse eesmärki silmas pidades on säästlikkuse hindamiseks 
asjakohased järgmised jäätmeseaduse sätted: 
 

- Jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui 

see ei ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt 
kulukas. Taaskasutamismooduste valikul tuleb esmane eelistus anda 
jäätmete korduskasutusele. Kui see ei ole võimalik, tuleb jäätmete 

energiakasutusele eelistada jäätmete ringlussevõttu materjali või 
toormena. (§ 30). 

- Läheduse põhimõte jäätmekäitluses: Jäätmed kõrvaldatakse nende 
tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas 
jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus. 

(§ 32). 
 

Arvestades kõiki eeltoodud valdkondi, saavad alternatiivid järgmised 

hindepunktid:  
 

- Alternatiiv 1:  prügila rajamine ei ole vastavuses jäätmekäitluse 
strateegiliste dokumentidega, jäätmehierarhias on ladestamine viimane 
võimalus: -3  

- Alternatiiv 2: Polli jäätmekäitluskeskuse tegevuse tulemusena suunatakse 
ca ¼ vastuvõetud jäätmevoost materjalina taaskasutusse, üle poole 

energeetilisse taaskasutusse. Ladestatakse ainult jääkfraktsioon, mis 
moodustab ~15 % jäätmetest. Läheduse põhimõte toimib: +2. 

- Alternatiiv 3: sama, mis alternatiiv 2, kuid ligikaudu 2 korda väiksemas 

mahus: +1. 
- 0-alternatiiv: reaalsed jäätmete kõrvaldamise võimalused ei ole 

vastavuses läheduse põhimõttega, võimalik masspõletus välistab 
materjalina taaskasutamise: -1,5. 

 

3.10 Muud mõjud. Koosmõju teiste arendustegevustega 
 

Jäätmekäitluskeskuse tegevusega ei kaasne väljapoole töötsooni levivat 
vibratsiooni, soojust ega kiirgust. Kuna jäätmekeskus öösiti ei tööta, ei teki ka 

valgusreostust.  
 

Teadaolevalt ei ole jäätmekäitluskeskuse piirkonnas arendustegevusi, millega 

võiks tekkida koosmõju ehk kumulatiivne mõju. 
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4 Leevendusmeetmed 
 

Siinkohal analüüsitakse, milliseid leevendusmeetmeid on vaja rakendada, et  

vältida olulise negatiivse keskkonnamõju ilmnemist - leevendada kavandatava 
tegevusega kaasnevaid mõjusid. Vajadusel analüüsitakse erinevaid variante, sh 
lähtuvalt esialgse ehitusprojektiga antud tingimuste muutmise vajadustest. 
 

Kuna kavandatavast tegevusest avalduv keskkonnamõju on otseses sõltuvuses 
leevendusmeetmete rakendamisest, siis on kokkuvõtvalt üle korratud mõju 

hindamise osas kirjeldatud meetmed. 
 

4.1 Pinnase ja põhjavee kaitsemeetmed 
 

Peamiseks pinnase ja põhjavee kaitsemeetmeks on jäätmekäitluskeskuse 
ladestusalale tehisbarjääri rajamine (täpsemalt vt. ptk, 3.3.2 ja 3.8). Ka kõik 

platsid, kus käideldakse jäätmeid ning liikurmehhanismide vedelkütust, 
varustatakse veekindla kattega ja nõrgvee jms prügilavee käitlussüsteemid 

tehakse lekkekindlaks. 
 

Esialgses ehitusprojektis on prügilavee kogumise tiigid vooderdatud 30 cm 
paksuse savikihiga ning 2 mm paksuse geotekstiiliga. Pinnavee kogumiskraavi 

põhi on vooderdatud bentoniitmattidega. Ka siin saab asenda loodusliku savikihi 
bentoniitmatiga, mis tagab vähemalt samaväärse kaitse ja vähendab veomahte. 
 

Arvestades, et jäätmekäitluskeskuses hakkab tööle sortimis-purustusliin ja 
toimub biolagunevate jäätmete kompostimine, tuleb esialgse ehitusprojektiga 
võrreldes rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid. Ptk. 3.1.1 toodud olemas-

olevate prügilate seireandmed viitavad, et mõlema tegevuse korral on võimalik 
kõrge reostusastmega vete teke. Seetõttu on vaja ette näha vettpidavad katted 

kõikidele jäätmekäitluskeskuse teedele ja platsidele, mis võivad jäätmetega 
kokku puutuda (vt. digitaliseeritud projektjoonis T-1). Selleks tuleb need katta 
nt. kahekihilise asfaltkattega.  
 

4.2 Pinnavee kaitsemeetmed 

4.2.1 Nõrgvee puhastamine 

 

Keskkonnaministri 29.04.2004  määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 

sulgemise nõuded § 13 lg 3 sätestab, et nõrgvesi kogutakse ja puhastatakse 
«Veeseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega heitvee puhastamisele 

sätestatud nõuete kohaselt kohapeal või juhitakse lähimasse sobivasse 
reoveepuhastisse. 
 

Esialgses ehitusprojektis on ette nähtud ühtlustustiigist, turvasfiltrist ja 

biotiikidest süsteem, läbi mille suunatakse puhastatud nõrg- ja pinnasevesi 
suublasse – kraavi, mis hiljem suubub Vanausse ojja. 
 

Eesti prügilate kohta tehtud uuringus [1] selgub, et ainuüksi bioloogilisel 
protsessil põhinev puhastussüsteem ei tarvitse tagada nõuetekohaseid näitajaid. 

Väga kõrge ammoniaaklämmastiku sisalduse tõttu pärsivad nõrgveed bioloogilise 
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reoveepuhasti aktiivmuda mikrobioloogilisi protsesse, seda eriti suveperioodil 

kõrge pH ja temperatuuri tingimustes.  
 

Lisaks ilmnes, et kõikides Eesti „europrügilates“ on tekkivas prügilavees paigast 
ära suhe BHT:N:P = 100 : 5 : 1, mis on optimaalne bioloogiliste meetodite 

toimimiseks. Mõõdetud reostuskoormuste kõikumised võivad olla väga suured: 
heljum 2,1 – 123 kg/d; BHT7, 3,2 – 213 kgO2/d; KHT 9,8 – 1119 kgO/d; TOC 
2,67 –303 kg/d; Nüld 2,4 – 26 kgN/d; Püld 0,035 – 5,0 kgP/d. Iseloomulik on see, 

et ekstremaalsed näitajad esinevad lühiajaliselt ühe kuni paari, kolme ööpäeva 
jooksul. Kõik see viitab (nagu ka vooluhulkade korral) prügilavee reoainete 

kontsentratsioonide ja reostuskoormuste ühtlustamise vajadusele. 
 

Väga tähtis on teada KHT ja BHT suhet, sest see näitab reovee bioloogilise 

oksüdeerimise võimalikkust. Kui BHT/KHT ≥ 0,5, siis on rakendatav bioloogiline 
puhastus, kui BHT/KHT < 0,5, siis tuleb kasutada lisaks teisi meetodeid. BHT 
väärtused on kõige kõrgemad kui prügila o n alles noor s.o. 6 kuud kuni 2,5 

aastat, ning siis on kergesti laguneva orgaanilise aine osakaal suur, kuid vanades 
prügilates (6-15 aastat) võib BHT/KHT suhe olla isegi alla 0.1. 
 

Arvestades neid variatsioone, pakkus OÜ Fixtec välja prügila algusaastate jaoks 

välja järgmise puhastustehnoloogia turvasfiltri asemel (esialgse projektiga 
ettenähtud ühtlustustiik pindalaga 1 820 m2 ja mahuga ~3 250 m3 ning 2 biotiiki 
pindalaga a’ 730 m2 ja mahuga 2 * ~1 300 m3 säilivad). Vee pumpamiskiirus 

ühtlustustiigist konteinerpuhastile Q=10m3/d (pumpamiskiirus võib vajadusel olla 
ka suurem, kui järgnevad saastekoormused jäävad paika - sademeterohkel 

perioodil tekkib prügilavee kogus on suurem kuid vastavalt ka lahjem), 
eeldatavad keskmised saastekoormused 40kg BHT7/d, 7kgNüld/d ja  0,43kgPüld/d.  
 

Keemiline-bioloogiline puhastikompleksi koosneb järgmistest järjestikuliselt 

asetsevatest sõlmedest (vt. Joonis 7): 
 

1. mehaaniline võre  
2. aereeritav ühtlustusmahuti 50m3 
3. keemiline eelsetiti LK 2,3 (läbimõõt 2300mm):  

4. 4-astmeline bioreaktor BioFix 70B 
5. keemiline järelsetiti LK 2,3 (läbimõõt 2300mm):  

6. jääksettemahuti 30m3 keemilise sette kogumiseks  
7. settetahendus kott-tahenditega Draimad 

 

Keemiliseks eelsetitamiseks kasutatakse tavapäraseid veepuhastuskemikaale 
(raudsulfaat, alumiiniumsulfaat jt), need on laialdaselt kasutuses paljudes 

reoveepuhastites. Sobivaim kemikaal valitakse välja puhasti häälestustööde 
käigus. Kemikaal annustatakse setiti flokulatsioonikambrisse, kus toimub reovee 
ja kemikaali segunemine ning seejärel toimub settimisprotsess setitis. Keemilise 

eelsadestusega võetakse osa saastekoormust maha ja seejärel saab reovee 
suunata bioreaktorisse. Järelsadestus samade kemikaalidega on esmajoones 

mõeldud fosfori kõrvaldamiseks reoveest 
 
Selline puhastikompleks vähendab oluliselt nõrgvees esinevate reoainete 

kontsentratsioone ning võimaldab tekkinud jäägid tahendada ja 
kompostimisplatsil lagundada. Biotiigid toimivad täiendava järelpuhastina. 

Välistatud ei ole ka muu lahendusvariandi kasutamine, mis tagab samaväärse 
puhastuse. 
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Joonis 7. Turvasfiltri asemel kavandatav prügilavee puhastussüsteemi võimalik lahendus (OÜ Fixtec).  
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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. 

[1]. Süvaanalüüsi saab hakata tegema, kui on kogutud 3-4 esimese 
tegutsemisaasta seiretulemused. 
 

Puhastussüsteemi ja torustike projekteerimise ja ehitamisel tuleb järgida 
Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr. 171(RT I 2001, 47, 261; 2006, 40, 
310; 2010, 16, 88) kehtestatud kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõudeid. 

Reostuskoormuse järgi on tegemist väikepuhastiga. 
 

4.2.2 Puhastamisele suunatava veekoguse optimeerimine 

 

Jäätmekäitluskeskuse teenindusterritooriumil on võimalik vähendada 
puhastusseadmesse juhitava vee hulka. Selleks on vaja sademevett mitte-

läbilaskvaid pinnakatteid maksimaalselt vähendada. Nende katete olemasolu on 
õigustatud kompostimiseks ja seadmete pesuks ettenähtud pindadel. 
Neutraalsete või sademevees mitteleostuvate jäätmete (puit, ehitusjäätmed, 

metall, autokummid jt.) ladustamiseks-hoiustamiseks võib kasutada vett 
läbilaskvaid katteid: killustik, murukasvu võimaldav kiviparkett [1]. 
 

Kindlasti tuleks tühjana seisvad ladestusalad eraldada üldisest 
kanalisatsioonisüsteemist. Kui jäätmete sortimine jms tegevused toimuvad 
varikatusega aladel, väheneb jäätmetega kokkupuutuvate platside pind oluliselt 

ja ka tekkiv sademevesi on puhas. Ka hoonete räästavesi tuleks juhtida puhta 
vee süsteemi. 
 

Puhas sademevesi ja kõrge pinnasevee taseme korral ka drenaaživesi juhitakse 
enamasti prügila territooriumilt ära lahtise kraavitusega. Seejuures tuleb tagada, 
et jäätmekäitluskeskusest otse keskkonda ärajuhitava sademevee keskmised 

reostusnäitajad ei ületaks kehtestatud piirväärtusi:  heljuvainesisaldus 40 mg/l, 
naftasaaduste sisaldus 5 mg/l. Selleks on Polli jäätmekäitluskeskuse sademevee 

kanalisatsioonisüsteemi ette nähtud õlipüüdur. 
 

Muud meetmed sademevee ja kraavide vee reostuskoormuse vähendamiseks: 
 

- Arvestades, et suublale oluliseks mõjuks võivad olla allavoolu uhutavad 
setted, näha ette täiendavad meetmed ehitusaegse mõju vähendamiseks: 
tuleb vältida vallidesse kuhjatud pinnase uhtumist kraavidesse ja 

Vanausse ojja. 
- Vastuvõetavate jäätmete laialikandumise vältimiseks, platside tolmuga 

saastumise vähendamiseks ja toodetud jäätmekütuse kaitsmiseks 
ilmastiku eest paigutatakse purustus-sortimisliin PVC halli. 

- Regulaarselt kontrollitakse ja puhastatakse jäätmekäitluskeskuse ümber 

asuvaid kraave laiali kandunud jäätmetest. 
 

Juhul, kui seire käigus tuvastatakse tinglikult puhaste vete reostus, tuleb 

tõkestada väljavool suublasse. Kui ühtlustusbasseinis on vaba mahtu, siis tuleb 
reostunud vesi juhtida sinna. Kui aga sellist võimalust ei ole, siis pumbata 
jäätmeladestule. 
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4.3 Parima võimaliku tehnika rakendamine 
 

Jäätmeseaduse § 29 lg 2 sätestab, et jäätmehoolduses tuleb vältida keskkonna-
häiringuid või kui see ei ole võimalik, siis vähendada neid, kui sellega ei kaasne 

ülemääraseid kulutusi. § 29 lg 3 eeldab parima võimaliku tehnika (PVT) 
kasutamist jäätmehoolduses.  
 

Jäätmekäitluskeskuses kavandatavatest tegevustest on seadusandlikult PVT tase 
kirjeldatud prügilatele - keskkonnaministri 29.04.2004 määrusega nr 38 on 
kehtestatud prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded. Muude tegevuste 

puhul on aluseks Euroopa Komisjoni koostatud parima võimaliku tehnika 
kirjelduse viitedokument jäätmekäitlustööstusele. 
 

Tabelis 11 on toodud vaadeldavale jäätmekäitluskeskusele asjakohaste 
meetmete loetelu. Meetmed jagunevad kaheks: osa meetmeid on kohaldatavad 
kogu sektorile (nr. 1-64), osa meetmeid käivad konkreetsete protsesside või 

toimingute kohta. Nimetuste ja tegevuse osas olgu märgitud, et kasutatud on 
Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel avaldatud tõlget. Osa tabelis toodud 

meetmeid on juba detailsemalt käsitletud KMH aruande eelnevates peatükkides. 
Kõiki loetletud meetmeid ei pea käitaja rakendama, tuleb teha sobilik valik. KMH 

käigus on mitmed valikud juba selgunud, sh on kirjeldatud korralduslike 
meetmete süsteemi (ptk. 1.2.4), kuid lõplik süsteem pannakse paika keskkonna-
kompleksloa taotlemise käigus.  

 
Tabel 11. Jäätmekäitlussektori parim võimalik tehnika 
 

Kategooria Määratud parima võimaliku tehnika elemendid 
Üldine parim võimalik tehnika 

Keskkonnajuhtimine 1. keskkonnajuhtimissüsteemid 

2. kõikide üksikasjade esitamine kohapeal teostatavate 

toimingute kohta 

3. hea töökorraldus 

4. tihedad suhted jäätmete tekitajaga/tarbijaga 

5. oskustööliste olemasolu 

Teadmiste 

täiendamine 

käideldavate jäätmete 

kohta  

6. konkreetsed teadmised käideldavatest jäätmetest  

7. vastuvõtmisele eelneva menetluse rakendamine 

8. vastuvõtumenetluse kasutamine 

9. erinevate proovivõtumenetluste rakendamine  

10. vastuvõtukoha olemasolu 

Jäätmekäitlusrajatise 

väljund  

11. jäätmekäitlusrajatiste väljundi analüüsimine 

Juhtimissüsteemid 12. jäätmekäitluse jälgitavus 

13. jäätmete segamise eeskirjad 

14. eraldus- ja ühitavusmenetlused 

15. jäätmekäitluse tõhusus 

16. tegevuskava õnnetuste puhul 

17. juhtumipäevik 

18. müra ja vibratsiooni juhtimise kava 

19. tegevuse lõpetamine 

Kommunaalkulud ja 

toormaterjali käitlus 

20. energia tarbimine ja tootmine 

21. energiatõhusus 

22. ettevõttesisene võrdlusuuring 

23. jäätmete kasutamine toormaterjalina 

Hoiustamine ja 

käitlemine 

24. üldised hoiustamismeetodid 

25. isoleerimine 
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Kategooria Määratud parima võimaliku tehnika elemendid 
27. jäätmete hoiustamine/kogumine 

28. üldised käitlemismeetodid 

29. pakendatud jäätmete kogumis-/segamismeetodid 

30. eraldamisjuhendid hoiustamise puhul 

31. konteineritesse paigutatud jäätmete käitlemise meetodid  

Muud eespool 

nimetamata jäänud 

üldkasutatavad 

meetodid 

32. tõmbeavade kasutamine purustamise, peenestamise ja 

sõelumise ajal 

33. erijäätmete purustamise ja peenestamise isoleerimine 

34. pesemine 

Õhku eralduvate 

saasteainete 

töötlemine 

35. pealtavatud konteinerite, mahutite, kaevandite kasutamine  

36. eraldussüsteemid koos väljatõmbega sobivatesse 

käitluskohtadesse 

37. vastava suurusega tõmbesüsteemid teatava hoiustamise ja 

töötluse jaoks 

38. saastetõrjeseadmete käitamine ja hooldus 

39. puhastussüsteemid peamiste anorgaaniliste gaasiliste 

heidete jaoks 

40. lekke leidmise ja parandamise menetlused 

41. õhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite ja tahkete 

osakeste vähendamine 

Reovee käitlemine 42. vee kasutamine ja saastamine 

43. kohapealse reoveepuhastussüsteemi jaoks sobiv reovee 

spetsifikatsioon või keskkonda heitmise tingimused 

44. reovee reoveepuhastist möödavoolu takistamine 

45. reovee kogumine 

46. reovete eraldamine 

47. betoonaluse olemasolu kogu käitlusalal 

48. vihmavee kogumine 

49. töödeldud reovee ja vihmavee taaskasutamine 

50. reoveekäitlussüsteemi ja hooldusraamatu pidamise 

igapäevane kontrollimine 

51. töödeldud reovee peamiste ohtlike koostisosade 

kindlakstegemine 

52. iga reovee liigi jaoks sobivate reoveekäitlusmeetodite 

kasutamine 

53. reovee suhtes teostatava kontrolli ja tõrje töökindluse 

suurendamine 

54. reovee peamised koostisosad 

55. reovee heitmine keskkonda 

56. parima võimaliku tehnika kasutamisega seonduvate heidete 

tase mõõdetuna raskemetallide sisalduse ning keemilise ja 

bioloogilise hapnikutarbe kaudu  

Töötlemisel tekkinud 

jääkide käitlemine 

57. jääkide käitluskava 

58. korduvkasutavate pakendite taaskasutamine 

59. vaatide korduskasutamine 

60. jäätmete kohapealne seire  

61. jäätmete korduskasutamine 

Pinnasesaaste 62. töötlusaluste pindade rajamine ja hooldus 

63. läbilaskmatu alus ja drenaaž 

64. ala ja maa-aluste seadmete minimeerimine 

Parim võimalik tehnika konkreetsete jäätmekäitlusviiside puhul 

Bioloogiline töötlus 

(märkus: loetletud 

meetmed ei käsitle 

kompostimist) 

65. hoiustamine ja käitlemine bioloogilistes süsteemides 

66. jäätmete liigid ja eraldamistoimingud 

71. vette eralduva üldlämmastiku, ammoniaagi, nitraatide ja 

nitritite vähendamine 
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Kategooria Määratud parima võimaliku tehnika elemendid 
Reovete füüsikalis-

keemiline töötlus 

72. füüsikalis-keemilistes reaktorites kasutatavad meetodid 

73. kindlakstegemist vajavad reovete lisaparameetrid 

74. neutraliseerimine 

76. emulsioonide lagundamine 

77. oksüdeerimine/redutseerimine 

81. ammoniaaki sisaldavad reoveed 

82. õhusaaste vähendamine filtreerimise ja veetustamise ajal 

83. helvestamine ja aurustamine 

84. sõelumisprotsesside puhastamine 

Jäätmete 

ettevalmistamine 

kütusena 

kasutamiseks 

117. teadmiste jagamine valmistatud jäätmekütuse koostise 

kohta 

118.  kvaliteeditagamissüsteemid 

119.  eri liiki jäätmekütuste tootmine 

Tahke jäätmekütuse 

valmistamine 

tavajäätmetest 

122. sissetulevate jäätmete visuaalne kontroll 

120.  magneteraldaja kasutamine raudmetallide ja 

mitteraudmetallide eraldamiseks 

121.  lähiinfrapunakiirguse meetodite kasutamine 

122.  jäätmekütuse valmistamine õiges mahus 
 
 

Järgnevalt on antud vastavushinnangud kavandatava tehnoloogia PVT tasemele. 
Lisaks on ptk. 4.4 kokkuvõtvalt välja toodud ptk. 3 käsitletud muud 

leevendusmeetmed, mis aitavad kaasa PVT taseme saavutamisele.  
 

4.3.1 Purustus-sortimistehnoloogia PVT meetmed 
 

Tabelis 11 nimetatud konkreetsete meetmete alusel võib hinnata soetatava 

tehnoloogia (kirjeldatud KMH aruande ptk. 1.2) PVT tasemele vastavaks. 
 

Arvestades, et jäätmete purustus-sortimistehnoloogia on võimalikuks häiringute 

allikaks väljaspool tootmisterritooriumi (kõrgendatud müratase võrreldes  
praeguse olukorraga, jäätmete tuulega laialikanne), on põhjust kaaluda 

täiendavate meetmete rakendamist häiringute vähendamiseks. 
 

Müra vähendava meetmena toimib jäätmekäitluskeskuse välisperimeetrile 
reservpinnase ladustamine – moodustuvad kuni 4 m kõrgused vaalud, mis 

takistavad müra levikut. 
 

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. 
 

Arendaja on nüüdseks otsustanud, et kogu purustus-sortimistehnoloogia 

paigutatakse PVC halli (lahendatakse ajutise rajatisena).  
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4.3.2 Kompostimine 
 

Tabelis 11 toodud konkreetsed meetmed jäätmete bioloogilisel töötlemisel on 
mõeldud anaeroobsetele protsessidele ning need ei käsitle kompostimist.  
 

Suures osas on kompostimise mõjud seotud komposti käitlusala ning 
aunkompostimisega. Ebaühtlasest aeratsioonist tulenevalt võivad kompostis 

kohati tekkida anaeroobsed tingimused, mille tulemusel tekib lõhn ja nõrgvesi. 
Anaeroobsust soodustavad ka sademeterohke periood ja aunade talvine 
läbikülmumine. 
 

Lõhnahäiringu leevendamiseks on vaja aunade segamist vältida ebasoodsate 
tuulte suuna korral. 
 

Kui jäätmekäitluskeskuse tegevuse käigus ilmneb, et ei ole võimalik 
lõhnahäiringuid ohjata, tuleb kaaluda kompostimisauna „kiletamist“ või kott- või 
reaktorkompostimise rakendamist. Sel juhul ei puutu kompostsegu enam 

sademeveega kokku, samuti ei teki sundõhustamisega ja pideval segamisel 
reaktorkompostimisel protsessi käigus anaeroobseid tingimusi ja selle tulemusel 

nõrgvett. Sundõhustamisega tagatakse ka kottkompostimisel täielik aeroobne 
lagunemine ja samuti on võimalik kotile paigaldada vajadusel väljuva õhu 

puhastusseadmed. 
 

4.4 Muud leevendavad meetmed 

 

Taimestiku ülevaatuse käigus leiti jäätmekäitluskeskuse kinnistult mõned 
kaitsealuste taimeliikide üksikisendid, kuid tegemist ei ole esinduslike 
kasvukohtadega. Üksikisendid tuleb ümber istutada. Võimalusel vääriks 

säilitamist pääsusilma populatsioon. 
 

Jäätmekäitluskeskuse rajamisele ja tegutsemisele avaldab mõju kõrge pinnase-

vee seis, mis on eelkõige tingitud kobraste tegevusest. Sellest tulenevalt on 
vajalik likvideerida kobraste asurkond antud alal. Samas tuleks üle vaadata 
piirkonna kuivenduskraavide seisukord ja vajadusel need puhastada, et tagada 

võimalikult takistusteta vee äravool. 
 

Kuna ei ladestata biolagunenevaid jäätmeid, on sobilik rakendada passiivseid 
prügilagaasi ohjamise meetmeid nagu on ette nähtud 1996. a. koostatud 
ehitusprojektis - passiivsed „kaevud“ vältimaks prügilagaasi kogunemist 

ladestusse plahvatusohtlikes kontsentratsioonides 
 

Kompostimisaunade segamine võib Väätsa prügila kogemustest lähtuvalt 

põhjustada episoodilise lõhnahäiringu, mis võib ulatuda ka 500 m kaugusele 
allatuult. Selle leevendamiseks on vaja aunade segamist vältida ebasoodsate 
tuulte suuna korral. 
 

Kui biolagunevate jäätmete osakaal keskusesse toodavates segajäätmetes on 
suur, ei jätku jäätme-käitluskeskuse kompostimisväljaku võimsusest ja ülejääv 

biolagunev peenfraktsioon, maksimaalselt kuni 5 000 – 7 000 t/a viiakse 
kompostimiseks kas Paikuse või Tallinna prügilasse 
 

Komposti kasutamiseks väljapool jäätmekäitluskeskuse ala on vaja teha 
raskmetallide ja haigustekitajate sisalduse analüüsid. 
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Müra vähendava meetmena toimib jäätmekäitluskeskuse välisperimeetrile 

reservpinnase ladustamine – moodustuvad kuni 4 m kõrgused vaalud, mis 
takistavad müra levikut. 
 

Juhul, kui jäätmekäitluskeskuse juurdepääsutee tolmamine peaks põhjustama 
olulise häiringu, on võimalik seda kas leevendada teede kastmisega või 
tolmuvaba kattega. Arvestades, et raskeveokite liikluse aastaringseks 

võimaldamiseks tuleb tee rekonstrueerida, tasub kaaluda tee üleandmist 
munitsipaalomandist jäätmekäitluskeskusele. Juhul, kui jäätmejaama projektiga 

ei nähta ette kogu tee asfalteerimist (või muu tolmuvaba kattega katmist), tuleb 
asfalteerida elamutest mööduvad lõigud. 
 

Kuna jäätmejaam öösel avatud ei ole, ei teki konflikte öiste normtasemetega. 
Tee asfalteerimine toimib ühtlasi transpordimüra leevendava meetmena. 
 

Kahjurite tõrjel tuleb vältida permetriini sisaldavate preparaatide kasutamist – 

see ei ole biolagunev ja võib hakata organismis kuhjuma. 
 

Võimalikes avariilistes situatsioonides tegutsemise detailsed juhendid 
koostatakse pärast finantseerimisotsuse tegemist ja esitatakse 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide koosseisus. Üldpõhimõtted on 

järgmised: 
 

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.  
 

Põuastel perioodidel ei tohi puhastatud nõrgvett puhastilt suublasse juhtida. 
Samas puudub selleks ka vajadus – sademetevaesel ajal on ka ühtlustusbasseini 

ja biotiikide veetase madal. 
 

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. 

 
Juhul kui salvkaevude vee seiretulemustest peaks ilmnema salvkaevu(de) 
reostumine ja see on tingitud jäätmekäitluskeskuse tegevusest, saab hõlpsasti 

rakendada leevendusmeetmeid. Käitaja peab tagama alternatiivse veevarustuse, 
nt. rajama puurkaevu puhta veekihini või korraldama vee toomise paakautoga. 
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5 Seire 
 

Keskkonnaministri 29.04.2004  määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 

sulgemise nõuded 6 peatükk sätestab seirenõuded prügilatele. Käitaja on 
kohustatud korraldama pinnavee, nõrgvee, prügilagaasi, põhjavee ja 
jäätmelademe stabiilsuse seiret ja pidama seiretulemuste arvestust, samuti 

korraldama veebilansi koostamiseks vajaliku ilmastikuseire ja pidama selle 
tulemuste arvestust. Seire korraldamiseks on käitaja kohustatud koostama 

prügila proovivõtukava vastavalt standardis EVS-EN 14899:2006 «Jäätmete 
iseloomustus. Jäätmematerjalidest proovide võtmine. Proovivõtukava koostamise 
ja rakendamise raamistik» sätestatule.  
 

Konkreetsed keskkonnseire nõuded määratakse prügila käitamiseks väljastatud 
jäätmeloas või keskkonnakompleksloas. 
 

Juhul, kui ladestusalale ladestatakse ainult omaduselt inertsetele jäätmetele 
sarnaseid jäätmeid, saab määruse § 37 lg 4 alusel vabastada käitaja täielikult 

prügilagaasi seirest – vabastus ei too kaasa olulisi negatiivseid keskkonna-
mõjusid. 
 

Vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse riiklikku 
ilmajaamade võrgustikku. 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. 

 
Pinnavee seire toimub Vanausse ojast ligikaudu 50 m heitveesuublana 

kasutatava kraavi suubumiskohast ülesvoolu ja 50 m allavoolu (täpne koht 
sõltub ligipääsuvõimalustest proovivõtuks ja määratakse keskkonnakompleksloa 
taotlemise käigus, siis lisatakse ka koordinaatsüsteemiga seotud seirepunktide 

ülevaatekaart). Pinnavee proovid peavad võimalikult hästi iseloomustama prügila 
mõjupiirkonna pinnavee omadusi, sealhulgas selle keskmist koostist. Pinnaveest 

võetakse suurveeperioodil kuuajalise vahega vähemalt kaks ning 
madalveeperioodil vähemalt üks proov, üldine seiresagedus on vähemalt üks 
proov kvartalis.  
 

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

jäätmekäitluskesksuse kasutuselevõtmist. 
 

Põhjavee seireks kasutatakse jäätmekäitluskeskuse nurkadesse rajatavaid 
seirekaeve. Põhjavee liikumissuunal ülesvoolu paiknev kaev on kagunurgas (vt. 
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Joonis 2, täpsemalt digitaliseeritud asendiplaan T-1), allavoolu paiknev kaev 

loodenurgas Teise allavoolu paikneva seirekaevuna on kavas kasutada olmevee 
puurkaevu edelanurgas, kuid soovitav on rajada eraldi seirekaev kinnistu 

läänepiirile. Põhjavee taset mõõdetakse 2 korda aastas, kui see kõigub rohkem 
kui 1,0 m võrra, mõõdetakse põhjavee taset kord kvartalis. Põhjavee keemilist 
seiret tehakse kord kvartalis. Kui põhjavee seirekaevust võetud proovi analüüs 

näitab prügilaloas kindlaksmääratud künnistaseme ületamist, võetakse kohe 
teine proov. 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. 
 

Nõrgvee seire hõlmab nõrgvee tekke ja koostise määramist 1 punktis enne 
ühtlustusbasseini suubumist, ühtlustusbasseinis ja biotiigi ülevoolukaevust. Maht 

määratakse kord kuus ja koostis kord kvartalis. Keemilise-bioloogilise puhasti 
sisse- ja väljavoolu parameetreid määratakse sagedusega, mis on vajalikud 

puhasti töö optimaalsena hoidmiseks (eeldatavalt vähemalt kord kuus). 
 

Veeseire käigus määratavad parameetrid on pH, elektrijuhtivus, BHT7, KHT 
dikromaatsel meetodil, kogu orgaanilise süsiniku sisaldus, hõljuvaine, 

üldlämmastik, ammooniumlämmastik, üldfosfor, kloriidid, naftasaadused, ühe- ja 
kahealuselised fenoolid, metallidest vähemalt tsink, plii, vask, nikkel. Põhjavee 

kaevudel lisandub läbipaistvus ja lõhn.  
 

 Ladestatud jäätmete kohta kogutakse prügila kasutusajal kord aastas järgmisi 
andmeid: 

1) jäätmelademe pindala, maht, koostis ja kõrgus ning selle muutumine 
aja jooksul; 

2) jäätmelademe seisundi iseloomustus nagu nõrgvee tase ja temperatuur 
jäätmelademe sees; 
3) jäätmete ladestamise viisid; 

4) ladestamiseks vaba maht.  
 

Kord aastas esitatakse Keskkonnaametile aruanne keskkonnaseire kokkuvõttega, 
sh jäätmekäitluskeskuse kogu käitlustegevuse ülevaatega, sh tagasi saadetud 
jäätmete hulk ja liigid jäätmete prügilakõlblikkuse akrediteeritud labori hinnang 

(kui need on olemas).  
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6 Keskkonnamõju hindamisel raskusi tekitanud 
asjaolud. Avatud küsimused. 

 
Prügilagaasi teke ja käitlusnõuded 

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.  
 

Samas sätestab 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.  
 

Jäätmeseaduse § 5 sätestab, et biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või 

aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp. Esimene 
määratluse osa on ebamäärane – ka valdavalt mineraalne sortimisjääk võib 

sisaldada suuremal või vähemal määral biolagunevaid komponente. Teisalt 
määratluse teine pool võimaldab biolagunevaks lugeda konkreetsed jäätmeliigid 
ja gaasikogumissüsteem ei ole vaja.  
 

Prügilamääruse § 37 lg 4 justkui võimaldaks teha leevenduse gaasi kogumise ja 
põletamise nõudes  - kui ei tehta seiret, ei ole võimalik ka gaasi põletada. 
 

Kanadas tuleb rakendada prügilagaasi kontrolli meetmeid, kui metaani heide on 
suurem kui 1000 t/a või ladestatavate jäätmete kogus ületab 10 000 tonni 
kalendriaastas või summaarselt on ladestatud üle 100 000 tonni jäätmeid. 

Viimasel juhul tuleb prügilagaasi vähendamise meetmekava esitada 3 kuu 
jooksul, kui eelmise kalendriaasta metaani heide ületas 1 000 t/a [3]. 
 

Kuna maksimaalne modelleeritud metaanikogus on ligikaudu 3 korda väiksem 
eeltoodud künniskogusest, on KMH aruandes tehtud ettepanek lugeda piisavaks 
meetmeks 1996. a. ehitusprojektis ette nähtud meetmed – passiivsed „kaevud“. 

 
Alternatiivide hindamine 

Siinkohal on viidatud probleemidele, mis tekkisid seoses alternatiivide 
hindamisega KMH aruande avaliku väljapaneku eelsel perioodil.  
 

KMH programmis sõnastati 3 tegevusalternatiivi ja 0-alternatiiv. Arvestades 
käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga jäätmekäitlustegevust on 
eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse alustamiseks on väljastatud 

ehitusluba), ei sõnastatud asukohaalternatiive. 
 

Hindamise käigus selgus, et võrreldavaid alternatiive on tegelikult 2: arendaja 
kavandatav tegevus ja 0-alternatiiv. Avalikule väljapanekule esitatud 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 
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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. 
 

KMH programmis viidati, et alternatiivide võrdlemise metoodika valitakse 
protsessi käigus ja juhindudes Keskkonnaministeeriumi kodulehelt 

allalaaditavatest KMH metoodilistest juhendmaterjalidest „T. Põder. Keskkonna-
mõju ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. Tallinn 2005“. Selles 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 eespool viidatud KMH eripära ja reaalsete alternatiivide arvu, osutus 

tavapäraselt kasutatav hindepunktide andmine mõttetuks. Alternatiivide 
võrdlemisel võeti aluseks 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.“ 
 

Eelistatud alternatiiv ja 0-alternatiiv on paraku silmatorkavalt erinevad ja otsust 

on võimalik teha lähtudes eelistatud alternatiivi rakendamisega keskkonnamõju 
olulisuse määrast. Hinnang mõju olulisusele anti ptk. 3 esitatud teemade kaupa. 
 

Siinkohal on asjakohane märkida, et kui üritada igal võimalikul juhul rakendada 

väiksema keskkonnamõjuga alternatiivi eelistamist (antud juhul 0-alternatiiv), 
kuigi ka teiste alternatiivide korral ei ilmne olulist keskkonnamõju, oleks 

arendustegevuse võimalused piiratud jääkreostusobjektide likvideerimisega jms, 
kuna muudel juhtudel on 0-alternatiivi keskkonnamõju alati väiksem. 
 

Arvestades, et KMH avaliku väljapaneku tulemusena tekkis võimalus sõnastada  
Alternatiiv 3, - jäätmekäitluskeskuses käideldakse kuni 100 tonni tavajäätmeid 

päevas - on käesolevas lõpp-aruandes vastavalt täiendatud ka alternatiivide 
hindamise osa. 

 
Avatud küsimusi hindamise käigus üles ei jäänud. Arutelu objektiks olnud 
ehitusloa kehtivust hinnati KMH programmi kooskõlastamise 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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7 Alternatiivide võrdlemise metoodika. Eelistatud 
alternatiivi valik. 

 

Arvestades käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga 
jäätmekäitlustegevust on eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse 

alustamiseks on väljastatud ehitusluba), on alternatiivide võrdlemisel aluseks 
võetud lihtsustatud võrdlusskeem. Kasutatakse hindepunktide andmise skeemi, 

kus hindepunktid on antud intervallskaalal. 
 

Mõju olulisuse skaala ja nendele vastavad alternatiivide hindamisel kasutatavad 
hindepunktid on järgmised: piirväärtusi ületav oluline mõju (-3), oluline 

negatiivne mõju (-2), väheoluline negatiivne mõju (-1), neutraalne mõju või 
mõju puudub (0), väheoluline positiivne mõju (+1), oluline positiivne mõju (+2), 

väga oluline positiivne mõju (+3). 
 

Alternatiividele anti hindepunktid ptk. 3 tehtud hindamise käigus. Siinkohal on 

Tabelis 12 esitatud võrdlev kokkuvõte. Täiendavalt on esitatud alternatiivide 
reaalsuse hinnang, mille korral on kasutatud „jah-ei“ skaalat.  
 

Iga tabelis toodud valdkonna kohta antakse koondhinnang mõju olulisuse kohta, 
kuid üksikute teemade hindepunkte ei summeerita (st. kuigi mõju keskkonnale 

koosneb 3 komponendist ja sisulised alternatiivid saaksid kõik -3 hindepunkti, on 
tegemist ikkagi väheolulise negatiivse mõjuga, st koondhinne on endiselt -1). 
Säästlikus on arvestatud sotsiaal-majanduslike mõjude hulka. 

 
Tabel 12. Alternatiivide võrdlus 

Kriteerium Alternatiividele antud hindepunktid 
Alt. 1: Prügila Alt. 2. 

Jäätmejaam 

Alt. 3: Väike 

jäätmejaam 

0-

alternatiiv 

Alternatiivide reaalsuse hindamine 

Vastavus 
õigusaktidele 

jah jah jah jah 

Olulise ruumilise 
mõjuga objekt 

jah jah jah - 

Vastavus arengu-
dokumentidele 

ei jah jah jah 

Vastavus arendaja 
huvidele 

ei jah osaliselt - 

Kaasrahastamise 
võimalus 

ei jah jah - 

Keskkonnamõjud 

Mõju elusloodusele 
üldiselt 

-1 -1 -1 0 

Mõju loomastikule -1 -1 -1 -1/0 

Mõju metsale +1 +1 +1 +1/-1 

Mõju pinnasele ja 

põhjaveele 

-1 -0,5 -0,5 0 

Mõju pinnaveele -1 -1 -1 0 

Koond -1 -1 -1 -0,5 

Mõju inimese tervisele ja heaolule 

Välisõhu kvaliteet -0,5 -1 -1 0 
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Kriteerium Alternatiividele antud hindepunktid 
Alt. 1: Prügila Alt. 2. 

Jäätmejaam 

Alt. 3: Väike 

jäätmejaam 

0-

alternatiiv 

Käitluse müra -0,5 -1 -1 0 

Transpordihäiringud -0,5 -2 -1 0 

Muud häiringud -1 -1 -1 -1 

Koond -0,5 -1,5 -1 0 

Mõju kliimale -1 -1 -1 -1 

Avariilised juhud -1 -1 -1 0 

Sotsiaal-majanduslikud mõjud 

Valla tasand +0,5 +1,5 +1 -2 

Kinnisvara omanikud -1 -1 -1 -0,5 

Kagu-Eesti jäätme-
hooldus 

0 +3 +2 0 

Säästlikkus -3 +2 +1 -1,5 

Koond -2 +2 +1 -1,5 

 

Koondhinnangutest ilmneb, et sisuliste alternatiivide valdavalt väheolulise 
negatiivse keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele ja heaolule, tasakaalustab 
positiivne sotsiaal-majanduslik mõju.  

 
0-alternatiivi puhul on keskkonna negatiivne mõjutamine juba teatud määral 

aset leidnud ja võib tekkida ka negatiivseid ilminguid (-0,5 hindepunkti), kuid 
arendusvõimaluse kasutamata jätmisega kaasneb sotsiaal-majanduslikule 
olukorrale pigem oluline negatiivne mõju. 

 
Võrreldes omavahel Alternatiivi 2 (ladestusalaga jäätmejaam arendaja 

väljapakutud käitlusvõimsusega) ja Alternatiivi 3 (ladestusalaga jäätmejaam 
ligikaudu poole võrra väiksema purustus-sortimisliini käibega) ilmneb, et mõjud 
looduskeskkonnale on samalaadsed. Suuremate transpordivoogude tõttu 

jäätmekäitluse juurdepääsuteel on Alternatiiv 2 negatiivne mõju inimese heaolule 
mõnevõrra suurem, kuid arvestades tee mõjualas elavate inimeste arvu, on 

pigem tegemist väheolulise mõjuga. Samas on Alternatiiv 2 sotsiaal-majanduslik 
mõju positiivsem.  
 

Siinkohal on asjakohane märkida, et alternatiiv 3 korral kasutatakse sama 
seadmeparki – kuna tegemist on partiiviisilise protsessiga, käivitatakse purustus-

sorteerimisliin sel juhul harvem. Sellest tingituna on tehtud investeeringul 
väiksem efektiivsus . 
 

Kokkuvõtteks on eelistatud alternatiiv arendaja väljapakutud lahendus: rajada 
ladestusalaga jäätmekäitluskeskus, kus käideldakse kuni 45 000 t/a sega-

olmejäätmeid. Keskus toimib ka Karksi valla ja temaga ühiselt jäätmekäitlust 
korraldavate kohalike omavalitsusüksuste jäätmejaamana. 
 

Oluline on ka lisada, et jäätmejaam ei saavuta täisvõimsust koheselt käivitamise 
momendist. Tõenäoliselt kulub selleks 2-3 tegutsemisaastat, st eelnevalt toimib 
tinglikult Alternatiiv 2 ja 3 kombineeritud lahendus. 
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8 Avalikkuse kaasamine ja selle tulemuslikkus 
 

Avalikkuse kaasamine toimus programmi ja aruande avalike väljapanekute 

käigus. Keskkonnamõju hindamise programm koos juurdekuuluvate algatamise 
ja avalikustamise lisadega on esitatud KMH aruande Lisas I. Keskkonnamõju 
hindamise programmi avalik väljapanek toimus 31. märts kuni 13. aprill 2009 

ning programmiga oli võimalik tutvuda Karksi Vallavalitsuses, Karksi 
Vallavalitsuse koduleheküljel www.karksi.ee ja Hendrikson & Ko OÜ 

koduleheküljel www.hendrikson.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju 
hindamise programmi eelnõu kohta ning küsimusi sai esitada Karksi 
Vallavalitsusele kirjalikult 13. aprillini 2009. a. Keskkonnamõju hindamise 

programmi avalik arutelu toimus 14. aprillil 2009 kell 15.00-16.55 Karksi 
Vallamajas. Avaliku väljapaneku kestel kirjalikke ettepanekuid ei esitatud. 
 

KMH programmi avalikul arutelul viibisid lisaks menetlusosalistele (Karksi vald, 
Keskkonnaamet, arendaja ja keskkonnamõju hindaja) ka naaberkinnistute (Tauli 

kinnistu, Toomase kinnistu) esindajad ja piirkonna maaomanike esindaja. Kokku 
oli osavõtjaid 12. Peamiseks arutelu teemaks kujunes 1997. aastal väljastatud 
ehitusloa kehtivus. Konkreetse ettepaneku programmi täiendamiseks tegid 

Keskkonnaameti esindajad - ühe tegevusalternatiivina käsitleda ehitamist 
kehtiva ehitusloa järgi. Avaliku arutelu tulemusena täienes mõnevõrra ka 

hinnatavate mõjude loetelu. 
 

KMH aruande avalik väljapanek toimus 30.09.2010 kuni 14.10.2010. Aruandega 
oli võimalik tutvuda Karksi Vallavalitsuses, Karksi valla veebilehel www.karksi.ee 

ning Hendrikson & Ko OÜ Tartu kontoris ning Hendrikson & Ko veebilehel 
www.hendrikson.ee. Ettepanekuid, vastuväiteid ning küsimusi sai aruande kohta 

esitada Karksi Vallavalitsusele kirjalikult kuni 14.10.2010. KMH aruande avalik 
arutelu oli 15.10.2010 kell 16.00-18.30 Karksi Vallavalitsuses. KMH aruande 
avaliku väljapaneku ja arutelu juurde kuuluvad materjalid, sh tehtud kirjalikud 

ettepanekud, avaliku arutelu protokoll, vastuskirjad ja ettepanekute 
arvestamise-mittearvestamise põhjendamine on esitatud Lisas III. Avaliku 

väljapaneku kestel laekus 4 kirjalikku ettepanekut, neist 2 keskkonna-
ekspertidelt ja 2 kohalikelt elanikelt. Hiljem saatis ka Keskkonnaamet 
omapoolsed kirjalikud märkused. Aruande avalikul arutelul oli kokku 15 

osavõtjat. Lisaks menetlusosalistele viibisid arutelul mõned kohalikud elanikud, 
kaks keskkonnaeksperti ja Väätsa prügila esindaja.  
 

Arutelu keskendus jällegi kavandatava tegevuse seaduslikkusele – ehitusloa 
kehtivus, vastavus üldplaneeringule jm. Tehti ka täiendusettepanekuid mõjude 
hindamise osas. Tehti ka ettepanekuid aruande täiendamise osas – tuua 

selgemini välja, et jaam toimib ka Karksi valla jäätmejaamana, paremini 
kirjeldada kompostimise tehnoloogiat, jms. Tehtud märkuste baasil saadi 

sõnastada ka Alternatiiv 3 (jäätmejaama rajamine piiratud mahus), mida 
lähtuvalt alternatiivide hindamise metoodikast ei olnud põhjust eelnevalt 

sõnastada – piirangutingimuseks võeti olulise ruumilise mõjuga objekti künnis-
kogus tavajäätmete käitlemise ettevõttes. 
 

KMH programmi ja aruande avalikust väljapanekust ja arutelust osavõtvate 

kohalike elanike vähene arv viitab, et pigem on tegemist lokaalsete sotsiaalsete 
mõjudega. Võrreldes varasemate prügilaprojektidega oli huvi pea olematu.  

Loode-Eesti prügila vastu protesteeris kogu Ääsmäe ümbruse piirkond, prügila 
vastu koguti üle 700 allkirja. 
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9 Järeldused. Tingimused edasiste tegevuslubade 
taotlemiseks 

 

Eelistatud alternatiiviks on arendaja väljapakutud lahendus: rajada ladestusalaga 
jäätmekäitluskeskus, kus käideldakse kuni 45 000 t/a segaolmejäätmeid. Keskus 

toimib ka Karksi valla ja temaga ühiselt jäätmekäitlust korraldavate kohalike 
omavalitsusüksuste jäätmejaamana. 
 

Tingimused edasiste tegevuslubade taotlemiseks 
Polli jäätmekäitluskeskus on keskkonnakompleksloa kohuslusega käitis, samas 
on prügila rajamiseks eelnevalt väljastatud ehitusluba. Ehitusseadus ei näe ette 

väljastatud ehitusloa muutmist, samas on eeltoodust lähtudes 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. 
 

Lisaks on ehitustegevuses on tavapärane praktika, kus keerukama objekti 
rajamiseks taotletaksegi eraldi ehitusload hoonete, tehnoloogiliste rajatiste ning 

kommunikatsioonide ehitamiseks. 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. 
 

Arvestades saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse sätteid, on 

täiendavate ehituslubade väljastamine võimalik, kui Keskkonnaamet on võtnud 
menetlusse Polli Prügila OÜ keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalid. Vastavalt 

seaduse § 9 lg 3 p.1 lisatakse taotlusele heakskiidetud KMH aruanne. 
 
Jäätmeseaduse muudatustega, mis jõustusid 19.07.2010 nähakse 4. jaos ette 

jäätmeloa taotlemine prügila käitamiseks. Antud juhul moodustab see osa 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalidest. Muuhulgas tuleb § 91 lg 1 alusel 

esitada: 
a) kirjaliku tõendus, et taotlejal on tegutsemiseks vajaliku oskusega personal 

taotluses märgitud tegevusalal ning tema tegevus vastab keskkonnakaitse- 

ja tööohutusalastes õigusaktides kehtestatud nõuetele; 
b) kirjaliku selgituse kindlustuslepingu või rahalise tagatise olemasolu kohta, 

mis tagab käitaja suutlikkuse täita oma ülesandeid nii prügila kasutamise, 
sulgemise kui ka järelhoolduse ajal. Kindlustus või rahaline tagatis peab 
olema kehtiv kogu prügila kasutamise, sulgemise ja järelhoolduse ajal; 

c)  personali vastavat väljaõpet tõendavad dokumendid või nende kinnitatud 
koopiad. 

 

Lisaks sätestab nn. prügilamääruse § 52, et prügila asukoha hüdrogeoloogilisest 
ehitusest ja põhjavee kvaliteedist lähtudes määratakse prügilaloas prügila 

põhjavee reostusnäitajate künnistasemed, mille ületamine näitab põhjavee 
reostumise ohtu ja ühtlasi olulise negatiivse keskkonnamõju olemasolu määruse 
§-de 4 ja 39 tähenduses. See tähendab, et enne keskkonnakompleksloa 

taotlusmaterjalide koostamist tuleb rajada põhjavee seirepuurkaevud. Samas on 
need ette nähtud 1996. a. koostatud ehitusprojektis. Muutunud seadusandlusest 

lähtudes tuleb koostada eraldi ehitusprojektid põhjavee seirepuurkaevude 
rajamiseks.  
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Kokkuvõte 

Sissejuhatus 

Käesoleva keskkonnamõjude hindamise (edaspidi ka KMH) eesmärgiks on 
hinnata Polli jäätmekäitluskeskuse (Polli valla prügimägi kinnistu, Ainja küla, 
Karksi vald, Viljandimaa, katastrinumber 60001:007:0130) rajamisega seotud 

võimalikke negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale.  
 

Keskkonnamõju hindamine on algatatud Karksi vallavalitsuse 2009. aasta 
16.veebruari korraldusega nr.63. Tegevuse eesmärk on rajada 
jäätmekäitluskeskus koos selle juurde kuuluva jäätmete sortimisliini, 

kompostimisväljaku ja segaolmejäätmete prügila nõuetele vastava 
ladestusalaga. Ainja külas Polli valla prügimägi kinnistul (suurusega 8,1 ha, 

sihtotstarve jäätmehoidla maa) kavandatav tegevus on  jäätmekäitluskeskuses 
vastuvõetud jäätmete sortimine ja taaskasutamisele suunamine (materjalina või 
energia tootmiseks).  
 

Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju. 
 

Polli jäätmekäitluskeskuse rajamisega on seotud olulised iseärasused, mis 
mõjutavad ka keskkonnamõju hindamise sisu. Ainja külla Polli valla prügimägi 

kinnistule on väljastatud prügila rajamise ehitusluba nr 63 22. septembril 1997. 
Prügila asukohavalik vastas tollastele nõuetele, enne ehitusloa väljastamist tehti 
projekti keskkonnaekspertiis. Prügila ehitus algas 2 aasta jooksul loa 

väljastamisest ja seega kehtib ehitusluba tähtajatult. Ehitustegevus jäi aga omal 
ajal algusfaasis soiku.  
 

Karksi valla 2004. a. üldplaneeringuga on vaadeldav katastriüksus määratletud 

jäätmehoidlate maana, millele on määratud üldplaneeringu kaardil olulise 
ruumilise mõjuga objekti 300 m raadiusega mõjutsoon. Kinnistul toimuks 
biolagunevate jäätmete kompostimine.  
 

Maatükk oli Karksi valla munitsipaalomandis, kuni selle ostis 2008. aasta alguses 

Lõuna-Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskus (LEA). Arendamise 
rahastamiseks Polli Prügila OÜ, kus on osanikeks ka Tartu, Valga ja Viljandi linn 

ning Karksi vald. Arvestades vahepeal toimunud muudatusi jäätmehooldust 
reguleerivas seadusandluses otsustati rajada ladestusalaga jäätmekäitluskeskus. 
Jäätmekäitluskeskuse tegevus jääb senise maaeralduse piiridesse, kuid sellega 

seotud jäätmevoog on suurem (kavatsetakse käidelda kuni 45 000 tonni 
tavajäätmeid aasta, ladestamismaht jääb samaks) ja kavandatavate tegevuste 

skaala laiem (need asjaolud ongi keskkonnamõju hindamise algatamise 
põhjusteks).  
 

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.  

 
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 
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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.  
 

Arendaja kavatseb esitada taotluse jäätmekäitluskeskuse ehitamise 
kaasrahastamiseks meetme «Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-

Eestisse» raames (Keskkonnaministri 21.06.2010 määrus nr 22 § 11 lg 5 p.5). Kui 
kaasrahastamine saadakse, jätkatakse jäätmekäitluskeskuse arendamist, sh 
esitatakse keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalid Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi 

regioonile. 
 

Keskkonnamõju hindamine tehti sellises mahus, et selle järelduste alusel on 

võimalik vajadusel ehitusprojekti täiendada või alustada uue ehitusloa 
väljastamise protsessi, samuti väljastada keskkonnatingimusi keskkonna-

kompleksloa taotlemiseks. 
 
KMH koostamisega seotud isikud 

KMH protsessis on otsustajaks Karksi Vallavalitsus. KMH järelvalvaja on 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon, kelle ülesandeks on KMH menetluse 

õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KMH programmi ja aruande 
heakskiitmine. Keskkonnamõju hindajaks on OÜ Hendrikson&Ko, vastutav ekspert 
Juhan Ruut (litsentsi nr. KMH 0070). Arendajaks on Polli Prügila OÜ. 

 
Kavandatava tegevuse peamised eesmärgid 

Arendaja soovib rajada jäätmekäitluskeskuse, mille 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. Jäätmekäitluskeskuse tegevus 

jääb senise maaeralduse piiridesse. 
 

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. Kuigi elanikel tekkivate ohtlike 
jäätmete ja mitmete taaskasutatavate jäätmeliikide esmane kogumine võib 
toimuda suuremates asulates, korraldatakse koostöös vallaga elektroonikaromu, 

kasutatud rehvide, vanametalli, ehitusjäätmete jm sarnaste jäätmete liigiti 
kogumine Polli jäätmekäitluskeskuse baasil. 
 

Polli jäätmekäitluskeskus hakkab toimima ka piirkondliku jäätmejaamana. Karksi 
vald korraldab jäätmehooldust koos naaberomavalitsus-üksustega – Abja ja 

Halliste vallaga ning Mõisaküla linnaga. Ühiselt töötatakse välja piirkonna 
jäätmehoolduse arengueesmärgid ning eesmärkide täitmise meetmed. 
Korraldatud olmejäätmete veol moodustavad 4 omavalitsusüksust ühe veopiir-

konna. Rajatava kompostimisplatsi saab kasutusele võtta kogu piirkonnas 
tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimiseks. 
 

Polli jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht ka teistele Viljandimaa ja 
Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Veelgi enam, seoses viimaste 
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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. Viide Ainja 
(Polli) jäätmekäitluskeskusele kui Kagu-Eesti probleemi võimalikule lahendusele 
on ka Riigi jäätmekavas 2008-2013. 
 

Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus 
Kavandatava tegevuse kohta võimalik välja tuua 3 sisulist alternatiivi ja nn. 0-

alternatiiv: 
1. Prügila arendamine kehtivas ehitusloas toodud mahtude raames. Projekti 

järgi on prügila jaotatud 2 suuremaks osaks: ladestusalaks ja 

majandustsooniks. Majandustsooni ehitisteks  on olmehoone-masinakuur, 
ohtlike jäätmete hoidla, kütusehoidla 5 m3 ja autokaal. Majandustsooni 

platsid on kruusakattega. Prügilasse võetakse ladestamiseks vastu 
olmejäätmeid ja nende sarnaseid jäätmeid, inertseid tootmisjääke, ehitus 

ja lammutusjäätmeid, biolagunevaid jäätmeid. Projekti on ette nähtud ka 
mõõdukalt ohtlike ja väheohtlike jäätmete ladustamine, kuid seda 
tegevust praegu ette ei nähta – kõik elanikkonnalt kogutud ohtlikud 

jäätmed kogutakse ja antakse üle. Võetakse vastu ka suuremõõtmelisi 
jäätmeid (võimalusel need purustatakse) ja taaskasutatavaid jäätmeid (nt. 

metall). Projektis on eeldatud, et prügila teenindab ka naabervaldade 
elanikke ja tööstust. Prügila on rajatud 26 aastaks, mille jooksul 
ladestatakse 150 000 tonni jäätmeid. 
 

2. Arendaja väljapakutud lahendus: ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse 

rajamine. Seoses ehitusloa väljastamisest toimunud arengutega 
jäätmekäitluses soovib arendaja välja arendada jäätmekäitluskeskuse, 

mille koosseisus on jäätmete sortimisliin, kompostimisväljak, 
segajäätmete prügila nõuetele vastav ladestusala. Jäätmekäitluskeskus 
hakkab toimima ka piirkondliku jäätmejaamana, sh kogutakse 

elanikkonnalt ohtlikke jäätmeid. Põhieesmärgiks on vastuvõetud 
jäätmevoogude sortimine ja suunamine edasisele käitlemisele, sh 

materjalina ja energeetilisele taaskasutamisele. Keskuse käitlusvõimsus on 
kuni 45 000 tonni jäätmeid aastas (250 tööpäeva korral aastas keskmiselt 
180 tonni päevas, maksimaalne ladestatav kogus 25 aasta vältel 150…200 

tuhat tonni ehk keskmiselt 6 000 – 8 000 t/a (sõltuvalt ladestatava 
eeltöödeldud jäätmefraktsiooni tegelikust tihedusest).  
 

Jäätmekäitluskeskuse tegevus jääb senise maaeralduse piiresse. Püsivaid 

infrastruktuuri rajatisi juurde ei tehta. Erinevuseks alternatiivis 1 
kirjeldatule: majandustsooni teed ja platsid asfalteeritakse. 

Põhjapoolsesse majandustsooni ossa paigutatakse kompostimisväljak 
(aunkompostimine), lõuna poole purustus-sortimisliin. Vastuvõetavate 
jäätmete laialikandumise vältimiseks, platside saastumise vähendamiseks 

ja toodetud jäätmekütuse kaitsmiseks ilmastiku eest paigutatakse 
purustus-sortimisliin PVC halli (lahendatakse ajutise rajatisena). 
 

Jäätmekäitluskeskuse mõõtkavas 1 : 5 00 digitaliseeritud asendiplaan ja 

vertikaalplaneerimine esitatud joonistel T-1 ja T-2 (KMH aruande kausta 
vahel eraldi „taskus“). 
 

3. Arendaja väljapakutud lahendus piiratud mahus - kas väiksemad 
jäätmekogused või jäetakse ära mõni tegevus. KMH programmis on 
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toodud, et alternatiiv sõnastatakse, kui mõjude hindamise käigus ilmnevad 

alternatiivi 2 korral olulised negatiivsed mõjud, aga neid saaks mahu 
vähendamisega leevendada. Avalikule väljapanekule pandud KMH 

aruandes alternatiivi ei sõnastatud, kuid laekunud küsimuste põhjal on 
n.ö. leevendus seotud olulise ruumilise mõjuga objekti mõistega: 
töötlemiseks vastuvõetavate tavajäätmete kogus on kuni 100 tonni päevas 

(olulise ruumilise mõjuga tegevuseks on tavajäätmete käitlemise ettevõte 
võimsusega üle 100 tonni ööpäevas) ehk 25 000 t/a. Tegevused on 

samad, mis alternatiiv 2 korral, sh jäätmete ladestamine. 
 

4. 0-alternatiiv:prügilat ega jäätmekäitluskeskust ei rajata. Kui see juhtub, 
peavad eelkõige Karksi vald ja teised piirkonna omavalitsused rakendama 

muid meetmeid üleriigilises jäätmekavas toodud eesmärkide täitmiseks. 
Karksi vald rajab tõenäoliselt jäätmejaama Karksi-Nuia linna või lähistele 
(2006-2010.a. jäätmekava tegevus, kuid seoses Polli prügila kinnistu 

eeldatava arendamisega selle elluviimist, sh detailplaneeringu koostamist 
ei alustatud), samuti tuleb välja ehitada biolagunevate jäätmete (eelkõige 

haljastusjäätmete) kompostimisväljak või vedada biolagunevad jäätmed 
Viljandi linna. 

 

Täiendava tegevusena on vaja nii alternatiivi 1, 2, kui 3 korral rekonstrueerida 
juurdepääsutee Valga-Uulu maanteelt jäätmekäitluskeskusesse. Kavas on 

kaasajastada ka ladestusala ja nõrgvee jm. prügilaovee puhastamise 
tehnoloogiat 

 
Mõjutatava keskkonna kirjeldus 
Jäätmekäitluskeskus on kavandatud 8,1 ha suurusega Polli valla prügimägi 

kinnistule (maatüki katastrinumber 60001:007:0130, maakasutuse sihtotstarve 
jäätmehoidla maa). Kinnistu on hoonestamata. Karksi valla üldplaneeringus on 

alale kavandatud kompostimisväljaku rajamine, üldplaneeringu kaardile on 
kantud 300 m raadiusega mõjutsoon. 
 

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. Kõik ümbritsevad kinnistud on arvel 
maatulundusmaana ja valdavalt on tegemist haritava maaga, vähem on 

looduslikku rohumaad ja metsamaad. Tauli kinnistul asub endine talukoht, mida 
omaniku sõnul on soov tulevikus taastada. Lähimad hoonestatud kinnistud on 
Tedre kinnistu ~700 m lõuna poole ja Endla ning Ainja kinnistud ~1,5 km lääne 

suunas.  
 

Endla ja Ainja kinnistute kõrvalt kulgeb ka Polli valla prügimäe kinnistu 
ligipääsutee Karksi-Nuia suunalt. Selleks on Valga-Uulu põhimaantee km ~53,3 

algav umbes 2,2 km pikkune kruusatee. Praeguses seisukorras ei ole tee 
varakevadel lume sulamise järgselt, samuti vihmasematel perioodidel 
sõiduautodele läbitav, raskemad veokid lõhuvad teed. 

 
Vaadeldav ala asub valdavalt tasase ja lainja pinnavormiga Sakala kõrgustiku 

mõnevõrra kõrgemas keskosas, kus reljeef on muutlikum. 
 

Jäätmekäitluskeskuse territoorium asub Viljandi maakonnas Karksi vallas Ainja 
külas 8 km kaugusel Karksi-Nuia linnast ja 7 km kaugusel Karksi asulast 
(Kaart 1). Tõrva linn jääb ~25 km, Viljandi linn ~35 km kaugusele. 
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Planeeritav prügila jääb suhteliselt kaitstud ning madala reostusohtlikkusega 

alale valla keskosas. Põhjavee voolusuund on loodesse-põhja ehk Vanausse oja 
suunas. 
 

Pinnaveed: jäätmekäitluskeskuse kavandatava ladestusala loodeosas kulgev 
piirdekraav suubub 0,6 km pärast Vanausse ojja. Oja omakorda suubub 2,7 km 
pärast Kõpu jõkke, jõgi 5,6 km pärast Turva (ka Karksi Turva) paisjärve. Kõpu 

jõega on Vanausse oja suubumiskohast ülesvoolu seotud ka Ainja paisjärv 
(pindala 22,4 ha). Kõik nimetatud veekogud kuuluvad Lääne-Eesti vesikonna 

Pärnu alamvesikonda. 
 
Kavandatava jäätmekäitluskeskuse territooriumil viidi 2009 aasta suvel läbi 

taimestiku üldine uuring. Kogu ala taimkate on tugevasti inimese poolt 
mõjutatud. Esimesed ettevalmistused prügila rajamiseks tehti ca 10 aastat 

tagasi. Vahepealsetel aastatel toimus puittaimede pealetung - ala idapoolset osa 
kattis mets ja võsa. Kuna praeguseks on võsa eemaldatud, kasvavad hõredas 

rohurindes peamiselt metsataimed. Suurel osal jäätmeladestu alast on mulla 
pealmine kiht kooritud ja kokku kuhjatud, seega looduslikud kooslused 
hävitatud. Kohtades mis on saanud tugevama häirimise osaliseks, on maapind 

praktiliselt taimkatteta, kohati on siiski välja kujunenud rohukamar. 
 

Polli valla prügimägi kinnistu ei ole loomastiku seisukohast olulise tähtsusega ala 

(jääb väljapoole rohevõrgustikku) ning kavandatava tegevuse elluviimine ei piira 
oluliselt loomade elutegevust. Piirkonda on elama asunud koprad, kelle tegevus 
kahjustab kõrvalkinnistul olevat metsa ning on tõstnud pinnasevee taset 

kavandatava jäätmekäitluskeskuse alal. 
 

Kinnistule ega selle lähedusse ei jää kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 

alasid. Puuduvad ka väärtuslikud maastikud, pärandkooslused ja kultuuri-
mälestised. 
 

Keskkonnamõju hindamine: mõjutegurid ja mõjupiirkond 
Jäätmekäitluskeskuse mõju võib olla nii otsene kui ka kaudne (otsene mõju 

inimese tervisele ja heaolule, maakasutusele, keskkonnareostuse teke, kaudne 
mõju maahinna langusele, jms). Prügilate mõju keskkonnale seisneb üldjoontes 
järgmises: 

a) pinnase ja põhjavee reostamine nõrgvees sisalduvate toksiliste 
ühenditega; 

b) õhu saastamine orgaanilise aine lagunemisel tekkivate gaasidega; 
c) õhu saastamine võimalike põlengute suitsugaasidega; 
d) esteetiline reostus (nt. tuulega ringilendav praht). 

 

Euroopa Liidu normide järgi ehitatud prügilatele on kehtestatud karmid 
ehituslikud ja käitlusnõuded: vedelaid ning ohtlikke jäätmeid ei ladestata, pinna- 

ja põhjavee juurdevool ladestusse puudub. Lisaks on seatud piirangud prügilasse 
ladestatava orgaanilise aine sisaldusele. Seega on oluliselt väiksem ka nõrgvee 

orgaanilise aine sisaldus, väheneb ka lämmastiku allikate ladestamine prügilasse. 
Samuti on oluliselt väiksem prügilagaasi teke ja põlenguoht. 
 

Ka jäätmejaamas toimuvate muude tegevustega võib kaasneda mitmesuguseid 

keskkonnamõjusid, kusjuures keskkonnamõjude ilmnemine ning nende olulisus 
sõltub suuresti kasutatavatest tehnoloogiatest ja töörežiimist ning käideldavate 
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jäätmete omadustest ja kogustest. Välja võib tuua välja järgmisi võimalikke 

keskkonnamõjusid: 
 

 Mõju pinna- ja põhjavee seisundile, mille põhjuseks võib pidada eelkõige 
sadevee reostumist selle kokkupuutel jäätmetega ning avariilistel 

olukordadel või ebaõigete käitlusmeetodite rakendamisega ohtlike 
jäätmete ja probleemtoodete jäätmete käitlemisel; 

 Välisõhusaaste, eelkõige tolmu- ja lõhnahäiringutena, mis võivad tekkida 

olmejäätmete sortimisel-purustamise, samuti biolagunevate jäätmete 
kompostimisel; 

 Müra, mille peamiseks allikaks on mehhanismide käitamine, aga ka 
jäätmete transport jäätmekeskusesse ja sealt välja; 

 Keskkonnahäiringute ilmnemine, mille all mõistetakse antud juhul 
jäätmekäitlusega seonduvate arvulise normiga reguleerimata negatiivset 
keskkonnamõju nagu kahjurite kogunemine ja esteetiline reostus. 

 
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. 
 

Polli ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse keskkonnamõju piirkonnaks on 300 m 
mõjuallikast.  

 
Mõju prognoosimine 

Keskkonnamõju hindamisel on mõju prognoosimiseks kasutatud ekspert-
hinnanguid. Alternatiivide võrdleval hindamisel kasutatavad hindepunktid on 
järgmised: piirväärtusi ületav oluline mõju (-3), oluline negatiivne mõju (-2), 

väheoluline negatiivne mõju (-1), neutraalne mõju või mõju puudub (0), 
väheoluline positiivne mõju (+1), oluline positiivne mõju (+2), väga oluline 

positiivne mõju (+3). 
 
Mõju looduskeskkonnale 
 

Mõju elusloodusele 
Kaitsealasid, rohevõrgustiku alasid ja Natura 2000 alasid jäätmekäitluskeskuse 

planeeringuala läheduses ei ole ning kaugemal asuvatele kaitsealade-Natura 
2000 alade kaitse-eesmärke, ei avalda kavandatav tegevus neile mõju. 

Jäätmekäitluskeskuse transpordivood kulgevad Valga-Uulu maanteel kohati piki 
Ainja järve maastikukaitseala piiri, kuid liiklusvoo suurenemine maanteel on 
ebaoluline ja keskuse rajamine ei tingi maantee rekonstrueerimist. 
 

Kokkuvõttes avaldab kavandatav tegevus elusloodusele väheolulist negatiivset 
mõju (-1 hindepunkti). Kobraste tegevuse ohjamine avaldab metsale positiivset 

mõju, kuid see on lokaalse iseloomuga (+1). Kõikide sisuliste 
tegevusalternatiivide korral on mõju sarnase iseloomuga. 
 

0-alternatiivi korral mõju puudub, kuid seda seni kuni kobraste tegevus ei hakka 
häirima naabermaaomanikke põllumajanduslikku tegevust – sel juhul on tulemus 

sama, mis jäätmekäitluskeskuse rajamiselgi – koprajaht (-1). Taimestikule, sh 
mets, avaldatav mõju on oluliselt negatiivne, kuid avaldub lokaalsel tasandil (-1). 



109 
Polli jäätmekäitluskeskuse KMH. Lõpparuanne 
 

 
  Töö nr. 1213/09  10.11.2010 

Mõju pinnasele ja põhjaveele 

Tegemist on suhteliselt kaitstud põhjaveega alaga, kus pinnakatte moodustab 
paks savika moreeni kiht. Kavandatava tegevuse võimalik reostusoht tuleneb 

peamiselt jäätmekäitluskeskuse ladestusalalt, kompostimisalalt ja heitvee 
käitlussüsteemist. 
 

Keskkonnaministri 29.04.2004  määrus nr 38 Prügila rajamise, kasutamise ja 
sulgemise nõuded § 11 lg 1-3 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 ≥1 m. 

 
Jäätmekäitluskeskuse alal on suuremas osas looduslik kaitsebarjäär olemas, kuid 
lisaks looduslikule barjäärile rajatakse ladestusalale tehisbarjäär, et tagada 

põhjavee maksimaalne põhjavee kaitstus. Ka kõik platsid, kus käideldakse 
jäätmeid, varustatakse veekindla kattega ja nõrgvee jms prügilavee 

käitlussüsteemid tehakse lekkekindlaks. Selle tulemusena ei ole normaalse 
ekspluatatsiooni käigus põhjavee reostumine võimalik. 
 

Kõikide sisuliste alternatiivide korral on avalduda võiv mõju väheoluliselt 
negatiivne, kuid mõju avaldumise tõenäosus on suurema Alternatiiv 1 korral (-1 

hindepunkti). Alternatiiv 2 ja 3: -0,5 hindepunkti. 0-alternatiivi korral mõju 
puudub (0). 
 

Mõju pinnaveele 
Pinnavee reostuse vältimiseks rajatakse prügilavete kogumis- ja puhastus-

süsteem, mis peab tagama puhastuse Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määruse 
nr. 269 nõuetele. Määruse kriteeriumite järgi on tegemist väikese 
reostuskoormusega allikaga. Mõjude hindamise käigus hinnati Vanausse ojas 

tekkivaid saasteainete kontsentratsiooni muutust, kui puhastusseadmete 
väljalasus vastavad saasteainete kontsentratsioonid heite piirväärtustele.  
 

Jäätmekäitluskeskuse lämmastiku heide 3,6 % ja fosfori heide 2,5 % Vanausse 
oja hajureostuskoormusest, mis on väheoluline suurenemine. Polli jäätmekäitlus-
keskuse veeheide ei ole prioriteetsete ohtlike ainete allikaks. 
 

Probleemid Vanausse oja vee kvaliteediga võivad tekkida väikeste vooluhulkade 
korral. Põuastel perioodidel ei tohi puhastatud nõrgvett puhastilt suublasse 

juhtida. Samas puudub selleks ka vajadus – sademetevaesel ajal on ka 
ühtlustusbasseini ja biotiikide veetase madal. 

 
Mõju vee-elustikule: Vanausse oja ega Kõpu jõgi ei ole lõheliste ega karpkalaliste 
elupaigana kaitstavate vooluveekogude nimekirjas. Kohalike elanike andmetel 

elavad Kõpu jões, sh Vanausse oja suubumiskohast allavoolu, jõevähid. Umbes 
70-ndatel elasid ka Vanausse ojas vähid, kuid nüüdseks on nad sealt kadunud. 

Jõevähi arvukust vähendab kalapüügieeskirjade rikkumine, valed püügi-
koormused ja -ajad, haiguspuhangud ja veekogude reostumine. Kõpu jõe 
vähipopulatsioonile on mõju avaldumine ebatõenäoline – Polli 

jäätmekäitluskeskusest keskkonda suunatud vesi ei mõjuta saastetaset Kõpu 
jões. 
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Kokkuvõttes võib Polli jäätmekäitluskeskuse saastekoormuse pinnaveele lugeda 

väheoluliseks negatiivseks keskkonnamõjuks (-1 hindepunkti) ja seda kõikide 
sisuliste alternatiivide korral. Kuigi  Alternatiiv 1 puhul on biolagunevate jäätmete 

osakaal ladestusalal oluliselt suurem ja nõrgvesi seega saastunum, toimub 
alternatiiv 2 ja 3 korral jäätmetest eraldatud biolaguneva fraktsiooni 
kompostimine. Kuna kompostimisväljaku vesi suunatakse samuti puhastisse, on 

puhasti reostuskoormus kõikide sisuliste alternatiivide puhul sarnane. 0-
alternatiivi korral säilib praegune hajureostuskoormus, vooluveekogude hea 

seisund ei ole ohustatud (0 hindepunkti). 
 
Mõju inimeste tervisele ja heaolule 

 
Välisõhu kvaliteet 

Jäätmekäitluskeskuse ja prügilate puhul on õhukvaliteeti mõjutav teguriks 
segaolmejäätmete ladustamisel, sorteerimisel ja ka ladestamisel eralduv 
ebameeldiv lõhn. Haisu levik sõltub ilmastikutingimustest- tuule suunast ja 

tugevusest, õhurõhust ja niiskusest. Tavapärase tegevuse eeldatav mõjutsoon on 
kuni 300 m allikast. Kompostimisaunade segamine võib Väätsa prügila 

kogemustest lähtuvalt põhjustada episoodilise lõhnahäiringu, mis võib ulatuda ka 
500 m kaugusele allatuult. Selle leevendamiseks on vaja aunade segamist 

vältida ebasoodsate tuulte suuna korral. 
 

Müra 
Kavandatava tegevuse käigus tekib juhusliku ning episoodilise iseloomuga müra 

prügi transpordil ja ladestamisoperatsioonide korral, pideva iseloomuga on aga 
jäätmete sorteerimisliini töötamisel ja jäätmete purustamise tulemusel tekkiv 

müra. Suurtes prügilates tehtud uuringud näitavad, et mehhanismide liikumisel 
ja jäätmete purustamisel saavutab müra elamuala normtaseme ~300 meetri 
kaugusel müraallikast. Arvestades, et lähim hoonestatud kinnistu paikneb ~700 

m kaugusel ja teised veelgi kaugemal, ei ole kavandatava jäätmejaama 
tegevusega kaasnev müra, sh ehitustegevuse müra, olulise negatiivse mõjuga.  

 
Transpordist tingitud häringud 
Arvestades jäätmekäitluskeskuse rajamisega kaasnevaid madalaid 

liikluskoormusi (kuni 34 liiklusepisoodi 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.  
 

Kuna olemasolev juurdepääsutee on pinnasekattega, kipuvad need kuival ajal 
tolmama. Tee möödub 2 majapidamisest - Endla kinnistu hoonetest ~60 m 

kauguselt ja Ainja kinnistu hoonetest ~10 m kauguselt. Juhul, kui teede 
tolmamine peaks põhjustama olulise häiringu, on võimalik seda kas leevendada 

teede kastmisega või tolmuvaba kattega. Juhul, kui jäätmejaama projektiga ei 
nähta ette kogu tee asfalteerimist (või muu tolmuvaba kattega katmist), tuleb 

asfalteerida elamutest mööduvad lõigud. 
 

Tee asfalteerimine toimib ühtlasi müra leevendava meetmena, mistõttu võib 
eeldada, et ülenormatiivse liiklusmüra perioode või episoode jäätmejaama 

rajamisega ei kaasne. Siiski on mõju olulisuse hindamisel põhjendatud 
arvestada, et olemasoleva olukorra liiklus juurdepääsuteel on pea olematu. 

Alternatiiv 1 saab -0,5 hinde-punkti, alternatiiv 2: -2, alternatiiv 3: -1. 0-
alternatiivil transpordihäiringud piirkonnas ei muutu (0 punkti). 
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Muud häiringud: jäätmete laialikanne 

Jäätmete käitlemisel on üheks häiringuks jäätmete tuulega laialikandumine. 
Tuulekanne tekib peamiselt prügi mahakallamise ajal ja vähem siis, kui prügi on 

juba ladestatud. Tuule mõju vähendab jäätmekäitluskohta ümbritsev 
kõrghaljastus, samuti kuni 4 m kõrgune kattepinnase reservi vall. 
 

Lisaks tekib jäätmete purustamisel tolmu, mis kandub samuti laiali ja võib 

sattuda ärajuhitavasse vette. Arendaja on jõudnud järeldusele, et 
vastuvõetavate jäätmete laialikandumise vältimiseks, platside saastumise 

vähendamiseks ja toodetud jäätmekütuse kaitsmiseks ilmastiku eest 
paigutatakse purustus-sortimisliin PVC halli (lahendatakse ajutise rajatisena). 
 

Täiendava meetmena kontrollitakse ja puhastatakse regulaarselt 
jäätmekäitluskeskuse ümber asuvaid kraave ja aeda laiali kandunud jäätmetest. 
 

Kahjurid ja linnud 

Jäätmete ladestusalale ja kompostimisplatsile töötlemiseks veetud orgaanilised 
jäätmed  on lindude jaoks hea söögikoht. Võimalikult kiire jäätmete katmine  ja 

tihendamine ning segamine komposti tugiainetega vähendab oluliselt lindudele 
kättesaadavat toiduhulka. Kasutada tuleb ka linde eemalepeletavaid 
hirmutusvahendeid ja helisignaale. Polli jäätmekäitluskeskuse puhul võib lindude 

huvi vähendada tõik, et jäätmed peenestatakse – kompostimisele läheb 
peenfraktsioon, ladestusalale jõuab peamiselt mineraalne fraktsioon. 
 

Eestisse seni rajatud jäätmekäitluskeskustes ei ole olnud probleeme näriliste 
suure arvukusega. Kahjurid on jäätmekäitluskohta sattunud peamiselt koos 
jäätmekoormaga, sest pikemaks ajaks tühjendamata jäänud prügikonteinerisse 

on siginenud nii rotid kui ka prussakad. Parim meetod näriliste (rotid) 
peletamiseks on regulaarne mürkide kasutamine Kaasaegsete mürkidega 

surmatud loomad ei ole ohtlikud teistele loomadele, kuid vältida tuleks 
permetriini sisaldavate preparaatide kasutamist – see ei ole biolagunev ja võib 
hakata organismis kuhjuma. 

 
Tervise- ja heaoluteema kokkuvõttes saab öelda, et kõige olulisemaks mõjuks on 

jäätmekäitluskeskuse juurdepääsutee äärsetele elamutele avaldatav häiring. 
Kõikide sisuliste alternatiivide puhul on summaarne mõju siiski väheolulise 
iseloomuga. 

 
Mõju kliimale 

Polli jäätmekäitluskeskuse tegevustest satub välisõhku metaani (CH4) ja 
süsihappegaasi (CO2) prügilagaasina, lisaks tekib CO2 kompostimisel. Kuna 

metaan on oluliselt tugevam kasvuhoonegaas, keskendutakse seadusandluses 
selle kontrollimisele – CH4 konverteeritakse põletamisega CO2-ks. 
 

Kuna ei ladestata biolagunevaid jäätmeid ja maksimaalne modelleeritud 
metaanikogus Polli jäätmekäitluskeskuse ladestusalalt on ligikaudu 3 korda 

väiksem kui Kanadas rakendatav künniskogus, ja tegelikkuses võib eeldada, et 
see on pigem lähedane suhteliselt inertsete jäätmete ladestamisel tekkivale 

heitele, võib  piisavaks meetmeks lugeda 1996. a. ehitusprojektis ette nähtud 
meetmed – passiivsed „kaevud“ vältimaks prügilagaasi kogunemist ladestusse 
plahvatusohtlikes kontsentratsioonides. 

 
Alternatiiv 1 korral ladustatakse biolagunevaid jäätmeid, tuleb tekkiv prügilagaas 

koguda ja põletada. Samas töötab põleti teatud efektiivsusega. 90 % 
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efektiivsuse korral jääb põletamata umbes sama kogus metaani kui tekiks 

suhteliselt inertsete jäätmete ladestamisel alternatiiv 2 ja 3 korral ilma 
järelpõletuseta. Seega on kõikide sisuliste alternatiivide mõju sarnane – tekib 

väheoluline mõju kliimale (-1 punkti). Ka 0-alternatiivi mõju on sama – jäätmed 
käideldakse teistes prügilates või viiakse tulevikus põletusseadmele (-1 punkti).  
 

Avariilised juhtumid, muud keskkonnariskid 
Jäätmekäitlusettevõtte avariiolukorrad ja nende puhul tegutsemine on nn. 

standardolukorrad. Detailsed tegutsemisjuhised nendes avariiolukordades 
käitumiseks koostatakse pärast finantseerimisotsuse tegemist ja esitatakse 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide koosseisus. 
 

Sisuliste alternatiivide korral avariiliste juhtumite tekkimise tõenäosus sarnane. 
Arvestades rakendatavaid ennetusmeetmeid ja kustutus- jm vahendite 
olemasolu, on avalduv keskkonnamõju ebaoluline (-1 punkti). 0-alternatiivi 

korral mõju puudub (0 punkti). 
 

Jäätmekäitluskeskuse rajamisele ja tegutsemisele avaldab mõju kõrge pinnase-

vee seis, mis on eelkõige tingitud kobraste tegevusest. Samas tuleks üle vaadata 
piirkonna kuivenduskraavide seisukord ja vajadusel need puhastada, et tagada 
võimalikult takistusteta äravool. 

 
Sotsiaal-majanduslikud mõjud 
 

Kohaliku tasandi mõjud 
Jäätmekäitluskeskuse rajamine loob valda uusi töökohti, mis peaks 
täisvõimsusega töötamise korral olema kuni 20 spetsialisti ja abitöölist. 

Jäätmejaama olemasolu täita Karksi vallal arengukavas ja jäätmekavas 
püstitatud jäätmehoolduse eemärke ja lisaks tõstab jäätmejaama kogukonna 

üldist teadlikust jäätmekäitluse osas. 
 

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.  

 
Jäätmekeskuse rajamine võib mõjutada ümberkaudsete maade turulist väärtust, 

kuid kuna enamasti on tegemist põllumaaga, mille kvaliteeti kavandatav tegevus 
ei mõjuta, ei tohiks avaldatav mõju olla märkimisväärne.  
 

Erinevate prügilaprojektide keskkonnamõju hindamiste 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. Prügilast 0,5 - 1 km kaugusel olevate elamute 

puhul võib eeldada, et hinnalangus on suurusjärgus 20…10 % (mõju väheneb 
kauguse suurenemisega), laiema piirkonna või veelgi enam valla tasemel 
kinnisvara hinnalangust ei ole oodata 
 

Siia mõjurühma 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. 
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Mõju maastikule ja kultuuriväärtustele 

Polli jäätmekäitluskeskus asub liigendatud maastikus, seetõttu ei mõju 
jääkfraktsiooni ladestu kõrgusega kuni 11 m maastikupildis ilmse võõrkehana, 

pealegi ei ole seda teedest ega lähimatest elamutest metsa olemasolu tõttu 
näha. Jäätmekäitluskeskus ei jää maastikukaitsealade lähedusse, samuti ei ole 
jäätmekäitluskeskuse mõjualas pärandkooslusi / traditsioonilisi kultuurmaastikke 

ega kultuurimälestisi.  
 

Mõju maavarale 
Polli jäätmekäitluskeskuse vahetus läheduses maardlad puuduvad. Keskuse 
rajamine ja kasutamine ei oma mõju maavara ja maavaravaru säilimisele ja 

juurdepääsule.  
 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kohalikul tasandil on jäätmekäitluskeskuse rajamise 
mõju kahetine. Ühelt poolt paranevad Karksi valla sotisaal-majanduslikud 
näitajad (tööhõive, arengukava eesmärkide täitmine): alternatiiv 1 korral +0,5, 

alternatiiv 2 korral +1,5 ja alternatiiv 3 korral +1 hindepunkti. 
 

 0-alternatiivi korral on mõju negatiivne: vallal tuleb leida vahendid jäätmejaama 
ja kompostimisväljaku rajamiseks (senises jäätmekavas olid tegevused ette 

nähtud, kuid siiani täitmata, st praeguse võimaluse kadumisel jäävad eesmärgid 
ka edaspidi täitmata), ka ei teki tööpuuduse täiendavaid osas kokku -2 

hindepunkti). 
 

Jäätmekäitluse negatiivsest kuvandist tingituna tekib negatiivne mõju kinnis-
varale. Arvestades mõjutavate elamukinnistute vähest arvu, on mõju vähe-

oluline. Kõikide sisuliste alternatiivide korral on mõju sarnane (-1 punkti). 0-
alternatiivi korral tuleb arvestada, et planeeringuline otsus jäätmekäitluskeskuse 

rajamiseks on juba tehtud, st teatud mõju kinnisvara hinnale on juba toimunud 
(-0,5 hindepunkti). 
 

Laiemad mõjud 
Jäätmeseaduse § 32 sätestab läheduse põhimõtte jäätmekäitluses - jäätmed 

kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt 
sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus. 
Sellest lähtuvalt on Polli (Ainja) jäätmekeskus on perspektiivne jäätmekäitluskoht 

peamiselt Viljandimaa Viljandi linnale ja temast lõuna poole jäävatele valdadele 
ning Valgamaa idaosa (Tõrva piirkond) omavalitsustele. Seoses viimaste aastate 

ummikseisuga Kagu-Eesti jäätmekäitluskeskuse arendamisel oleks Polli 
jäätmekäitluskeskus selle võimalikuks lahenduseks. 
 

Mõju olulisuse hindamise kriteeriumina kasutatakse siinkohal keskkonnaministri 
22.06.2010 määruses nr. 22 (RT I 2010, 40, 238) § 14 sätestatut: a) mõju on 
väga oluline, kui jäätmekäitluskeskuse teeninduspiirkond hõlmab 50% ja enam 

Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa jäätmevaldajatest (käesoleva KMH 
kontekstis +3 punkti); b) mõju on oluline, kui eespool loetletud maakondade 

hõlmatus on 33% ja enam (+2 punkti); c) mõju on väheoluline, kui 
teeninduspiirkond hõlmab alla 33% jäätmevaldajatest (1 punkt). Seega saab 
alternatiiv 2 +3 punkti, alternatiiv 3 + 2 punkti ning alternatiiv 1 ja alternatiiv 0  

0 punkti. 
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Loodusvara kasutamise säästlikkus. Vastavus säästva arengu põhimõtetele 

Arvestades säästva arengu seaduse, jäätmeseaduse ja riigi jäätmekava sätteid, 
on alternatiivide säästlikkus järgmine: 
 

- Alternatiiv 1:  prügila rajamine ei ole vastavuses jäätmekäitluse 

strateegiliste dokumentidega, jäätmehierarhias on ladestamine viimane 
võimalus: -3  

- Alternatiiv 2: Polli jäätmekäitluskeskuse tegevuse tulemusena suunatakse 

ca ¼ vastuvõetud jäätmevoost materjalina taaskasutusse, üle poole 
energeetilisse taaskasutusse. Ladestatakse ainult jääkfraktsioon, mis 

moodustab ~15 % jäätmetest. Läheduse põhimõte toimib: +2. 
- Alternatiiv 3: sama, mis alternatiiv 2, kuid ligikaudu 2 korda väiksemas 

mahus: +1. 
- 0-alternatiiv: reaalsed jäätmete kõrvaldamise võimalused ei ole 

vastavuses läheduse põhimõttega, võimalik masspõletus välistab 

materjalina taaskasutamise: -1,5. 
 

Muud mõjud. Koosmõju teiste arendustegevustega 
Jäätmekäitluskeskuse tegevusega ei kaasne väljapoole töötsooni levivat 
vibratsiooni, soojust ega kiirgust. Kuna jäätmekeskus öösiti ei tööta, ei teki ka 

valgusreostust. Teadaolevalt ei ole jäätmekäitluskeskuse piirkonnas 
arendustegevusi, millega võiks tekkida koosmõju ehk kumulatiivne mõju. 

 
 
Leevendavad meetmed 

Siinkohal analüüsitakse, milliseid leevendusmeetmeid on vaja rakendada, et  
vältida olulise negatiivse keskkonnamõju ilmnemist - leevendada kavandatava 

tegevusega kaasnevaid mõjusid. St nende meetmete rakendamine on vajalik, 
asendamist muu võimaliku meetmega tuleb põhjendada 
 

1. Peamiseks pinnase ja põhjavee kaitsemeetmeks on jäätmekäitluskeskuse 
ladestusalale tehisbarjääri rajamine. Prügilamääruses ettenähtud savi 

asendatakse bentoniitmatiga. 
2. Ka kõik platsid, kus käideldakse jäätmeid ning liikurmehhanismide 

vedelkütust, varustatakse veekindla kattega ja nõrgvee jms prügilavee 

käitlussüsteemid peavad olema lekkekindlad. Esialgses ehitusprojektis on 
prügilavee kogumise tiigid vooderdatud 30 cm paksuse savikihiga ning 

2 mm paksuse geotekstiiliga. Ka siin saab asenda loodusliku savikihi 
bentoniitmatiga. 

3. Arvestades, et jäätmekäitluskeskuses hakkab tööle sortimis-purustusliin ja 

toimub biolagunevate jäätmete kompostimine, tuleb esialgse 
ehitusprojektiga võrreldes rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid: näha 

ette näha vettpidavad katted kõikidele teedele ja platsidele, mis võivad 
jäätmetega kokku puutuda. Selleks tuleb need katta nt. kahekihilise 
asfaltkattega. 

4. Samas tuleb reoveepuhastist läbijuhitava heitvee koguse optimeerimiseks 
sademevett mitteläbilaskvaid pinnakatteid maksimaalselt vähendada. 

Neutraalsete või sademevees mitteleostuvate jäätmete (puit, 
ehitusjäätmed, metall, autokummid jt.) ladustamiseks-hoiustamiseks võib 

kasutada vett läbilaskvaid katteid: killustik, murukasvu võimaldav 
kiviparkett. Kindlasti tuleks tühjana seisvad ladestusalad eraldada üldisest 
kanalisatsioonisüsteemist. Kui jäätmete sortimine jms tegevused toimuvad 
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varikatusega aladel, väheneb jäätmetega kokkupuutuvate platside pind 

oluliselt ja ka tekkiv sademevesi on puhas. Ka hoonete räästavesi tuleks 
juhtida puhta vee süsteemi. 

5. Puhas sademevesi ja kõrge pinnasevee taseme korral ka drenaaživesi 
juhitakse enamasti prügila territooriumilt ära lahtise kraavitusega, võib 
kasutada ka eraldi kanalisatsioonisüsteemi. Seejuures tuleb tagada, et 

jäätmekäitluskeskusest otse keskkonda ärajuhitava sademevee keskmised 
reostusnäitajad ei ületaks kehtestatud piirväärtusi:  heljuvainesisaldus 40 

mg/l, naftasaaduste sisaldus 5 mg/l. Polli jäätmekäitluskeskuse sademe-
vee kanalisatsioonisüsteemi on ette nähtud õlipüüdur. 

6. Muud meetmed sademevee ja kraavide vee reostuskoormuse 

vähendamiseks: 
 Arvestades, et suublale oluliseks mõjuks võivad olla allavoolu uhutavad 

setted, näha ette täiendavad meetmed ehitusaegse mõju 
vähendamiseks: tuleb vältida vallidesse kuhjatud pinnase uhtumist 
kraavidesse ja Vanausse ojja. 

 Vastuvõetavate jäätmete laialikandumise vältimiseks, platside tolmuga 
saastumise vähendamiseks ja toodetud jäätmekütuse kaitsmiseks 

ilmastiku eest paigutatakse purustus-sortimisliin PVC halli. 
 Regulaarselt kontrollitakse ja puhastatakse jäätmekäitluskeskuse 

ümber asuvaid kraave laiali kandunud jäätmetest. 
7. Juhul, kui seire käigus tuvastatakse tinglikult puhaste vete reostus, tuleb 

tõkestada väljavool suublasse. Kui ühtlustusbasseinis on vaba mahtu, siis 

tuleb reostunud vesi juhtida sinna. Kui aga sellist võimalust ei ole, siis 
pumbata jäätmeladestule. 

8. Saastunud prügilavesi tuleb enne keskkonda juhtimist puhastada. 
Esialgses ehitusprojektis on ette nähtud ühtlustustiigist, turvasfiltrist ja 
biotiikidest süsteem, läbi mille suunatakse puhastatud nõrg- ja pinnasevesi 

suublasse – kraavi, mis hiljem suubub Vanausse ojja. Eelprojekti tasemel 
on prügila algusaastate jaoks välja pakutud turvasfiltri asemel keemilis-

bioloogiline puhastuskompleks. 
9. Põuastel perioodidel ei tohi puhastatud nõrgvett puhastilt suublasse 

juhtida. Kui tiigid saavad täis, tuleb liigne vesi pumbata tagasi 

jäätmeladestule. 
10.Ladestusala vananedes (eeldatavalt 3.-6. tegutsemisaastal) tuleb 

seireandmetele tuginedes ette näha täiendav puhastusmoodul. Üheks 
võimalikuks variandiks on pöördosmoospuhasti, 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. 
Süvaanalüüsi saab hakata tegema, kui on kogutud 3-4 esimese 
tegutsemisaasta seiretulemused. 

11. Kompostimisel on lõhnahäiringu leevendamiseks on vaja aunade segamist 
vältida ebasoodsate tuulte suuna korral. Kui jäätmekäitluskeskuse 

tegevuse käigus ilmneb, et ei ole võimalik lõhnahäiringuid ohjata, tuleb 
kaaluda kompostimisauna „kiletamist“ või kott- või reaktorkompostimise 
rakendamist. 

12.Komposti kasutamiseks väljapool jäätmekäitluskeskuse ala on vaja teha 
raskmetallide ja haigustekitajate sisalduse analüüsid. 

13. Kuna ei ladestata biolagunenevaid jäätmeid, on sobilik rakendada 
passiivseid prügilagaasi ohjamise meetmeid nagu on ette nähtud 1996. a. 
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koostatud ehitusprojektis - passiivsed „kaevud“ vältimaks prügilagaasi 

kogunemist ladestusse plahvatusohtlikes kontsentratsioonides 
14.Juhul, kui jäätmekäitluskeskuse juurdepääsutee tolmamine peaks 

põhjustama olulise häiringu, tuleb seda kas leevendada teede kastmisega 
või tolmuvaba kattega. Juhul, kui jäätmejaama projektiga ei nähta ette 
kogu tee asfalteerimist (või muu tolmuvaba kattega katmist), tuleb 

asfalteerida elamutest mööduvad lõigud. 
15. Jäätmejaam ei tööta öisel ajal. 

16.Võimalikes avariilistes situatsioonides tegutsemise detailsed juhendid 
koostada pärast finantseerimisotsuse tegemist ja esitada 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalide koosseisus. 

17. Juhul kui salvkaevude vee seiretulemustest peaks ilmnema salvkaevu(de) 
reostumine ja see on tingitud jäätmekäitluskeskuse tegevusest, peab 

jäätmekäitluskeskuse käitaja peab tagama alternatiivse veevarustuse, nt. 
rajama puurkaevu puhta veekihini või korraldama vee toomise 
paakautoga. 

18.Kui põhjavee seirekaevust võetud proovi analüüs näitab prügilaloas 
kindlaksmääratud künnistaseme ületamist, võetakse kohe teine proov. 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. 

. 

Muud leevendavad meetmed, millega arvestada jäätmekäitluskeskuse rajamisel 
ja kasutamisel:  
 

19. Taimestiku ülevaatuse käigus leiti jäätmekäitluskeskuse kinnistult mõned 

kaitsealuste taimeliikide üksikisendid, kuid tegemist ei ole esinduslike 
kasvukohtadega. Üksikisendid tuleb ümber istutada. Võimalusel vääriks 
säilitamist pääsusilma populatsioon. 

20. Jäätmekäitluskeskuse rajamisele ja tegutsemisele avaldab mõju kõrge 
pinnase-vee seis, mis on eelkõige tingitud kobraste tegevusest. Sellest 

tulenevalt on vajalik likvideerida kobraste asurkond antud alal. Samas 
tuleks üle vaadata piirkonna kuivenduskraavide seisukord ja vajadusel 
need puhastada, et tagada võimalikult takistusteta vee äravool. 

21.Arvestades, et raskeveokite liikluse aastaringseks võimaldamiseks tuleb 
tee rekonstrueerida, tasub kaaluda tee üleandmist munitsipaalomandist 

jäätmekäitluskeskusele.  
22. Kahjurite tõrjel tuleb vältida permetriini sisaldavate preparaatide 

kasutamist. 

 
Seire 

Detailsed keskkonnseire nõuded määratakse keskkonnakompleksloas. Need 
peavad vastama Keskkonnaministri 29.04.2004  määrusele  nr 38 Prügila 
rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded 6 peatükile, mis sätestab seirenõuded 

prügilatele. 
 

Kuna ladestusalale ladestatakse ainult omaduselt inertsetele jäätmetele 
sarnaseid jäätmeid, on käitaja määruse § 37 lg 4 alusel vabastada käitaja 

täielikult prügilagaasi seirest. 
 

Vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse riiklikku 

ilmajaamade võrgustikku. 
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Pinnavee seire toimub Vanausse ojast ligikaudu 50 m heitveesuublana 

kasutatava kraavi suubumiskohast ülesvoolu ja 50 m allavoolu. Pinnaveest 
võetakse suurveeperioodil kuuajalise vahega vähemalt kaks ning 

madalveeperioodil vähemalt üks proov, üldine seiresagedus on vähemalt üks 
proov kvartalis.  
 

Kord aastas suurvee ajal määratakse ülemist põhjaveekihti avavate kaevude 

veekvaliteedi Tedre, Endla ja Ainja kinnistutel. Esimene seirevoor tuleb teha enne 
jäätmekäitluskesksuse kasutuselevõtmist. 
 

Põhjavee seireks kasutatakse jäätmekäitluskeskuse nurkadesse rajatavaid 
seirekaeve. Teise allavoolu paikneva seirekaevuna on kavas kasutada olmevee 

puurkaevu edelanurgas, kuid soovitav on rajada eraldi seirekaev kinnistu 
läänepiirile. Põhjavee taset mõõdetakse 2 korda aastas, kui see kõigub rohkem 
kui 1,0 m võrra, mõõdetakse põhjavee taset kord kvartalis. Põhjavee keemilist 

seiret tehakse kord kvartalis.  
 

Nõrgvee seire hõlmab nõrgvee tekke ja koostise määramist ühes punktis enne 

ühtlustusbasseini suubumist, ühtlustusbasseinis ja biotiigi ülevoolukaevust. Maht 
määratakse kord kuus ja koostis kord kvartalis. Keemilise-bioloogilise puhasti 
sisse- ja väljavoolu parameetreid määratakse sagedusega, mis on vajalikud 

puhasti töö optimaalsena hoidmiseks (eeldatavalt vähemalt kord kuus). 
 

Veeseire käigus määratavad parameetrid on pH, elektrijuhtivus, BHT7, KHT 

dikromaatsel meetodil, kogu orgaanilise süsiniku sisaldus, hõljuvaine, 
üldlämmastik, ammooniumlämmastik, üldfosfor, kloriidid, naftasaadused, ühe- ja 
kahealuselised fenoolid, metallidest vähemalt tsink, plii, vask, nikkel. Põhjavee 

kaevudel lisandub läbipaistvus ja lõhn.  
 

 Ladestatud jäätmete kohta kogutakse prügila kasutusajal kord aastas järgmisi 

andmeid: 
1) jäätmelademe pindala, maht, koostis ja kõrgus ning selle muutumine 
aja jooksul; 

2) jäätmelademe seisundi iseloomustus nagu nõrgvee tase ja temperatuur 
jäätmelademe sees; 

3) jäätmete ladestamise viisid; 
4) ladestamiseks vaba maht.  

 
Kord aastas esitatakse Keskkonnaametile aruanne keskkonnaseire kokkuvõttega, 
sh jäätmekäitluskeskuse kogu käitlustegevuse ülevaatega, sh tagasi saadetud 

jäätmete hulk ja liigid jäätmete prügilakõlblikkuse akrediteeritud labori hinnang 
(kui need on olemas). 

 
Keskkonnamõju hindamisel raskusi tekitanud asjaolud 
 

Prügilagaasi kogumine 

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. Samas sätestab 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. Prügilamääruse § 37 lg 4 justkui võimaldaks teha 

leevenduse gaasi kogumise ja põletamise nõudes  - kui ei tehta seiret, ei ole 
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võimalik ka gaasi põletada. Kuna maksimaalne modelleeritud metaanikogus on 

ligikaudu 3 korda väiksem eeltoodud künniskogusest, on KMH aruandes tehtud 
ettepanek lugeda piisavaks meetmeks 1996. a. ehitusprojektis ette nähtud 

meetmed – passiivsed „kaevud“. 
 
Avatud küsimusi hindamise käigus üles ei jäänud. Arutelu objektiks olnud 

ehitusloa kehtivust hinnati KMH programmi kooskõlastamise 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. 
 

Alternatiivide hindamine 
Arvestades käesoleva KMH eripära (suurima keskkonnamõjuga 

jäätmekäitlustegevust on eelnevalt nõuetekohaselt hinnatud ja tegevuse 
alustamiseks on väljastatud ehitusluba), on alternatiivide võrdlemisel aluseks 

võetud lihtsustatud võrdlusskeem. Kasutatakse hindepunktide andmise skeemi, 
kus hindepunktid on antud intervallskaalal. 
 

Mõju olulisuse skaala ja nendele vastavad alternatiivide hindamisel kasutatavad 

hindepunktid on järgmised: piirväärtusi ületav oluline mõju (-3), oluline 
negatiivne mõju (-2), väheoluline negatiivne mõju (-1), neutraalne mõju või 

mõju puudub (0), väheoluline positiivne mõju (+1), oluline positiivne mõju (+2), 
väga oluline positiivne mõju (+3). 
 

Koondhinnangutest ilmneb, et sisuliste alternatiivide valdavalt väheolulise 
negatiivse keskkonnamõju, sh mõju inimese tervisele ja heaolule, tasakaalustab 

positiivne sotsiaal-majanduslik mõju.  
 
0-alternatiivi puhul on keskkonna negatiivne mõjutamine juba teatud määral 

aset leidnud ja võib tekkida ka negatiivseid ilminguid (-0,5 hindepunkti), kuid 
arendusvõimaluse kasutamata jätmisega kaasneb sotsiaal-majanduslikule 

olukorrale pigem oluline negatiivne mõju. 
 
Võrreldes omavahel Alternatiivi 2 (ladestusalaga jäätmejaam arendaja 

väljapakutud käitlusvõimsusega) ja Alternatiivi 3 (ladestusalaga jäätmejaam 
ligikaudu poole võrra väiksema purustus-sortimisliini käibega) ilmneb, et mõjud 

looduskeskkonnale on samalaadsed. Suuremate transpordivoogude tõttu 
jäätmekäitluse juurdepääsuteel on Alternatiiv 2 negatiivne mõju inimese heaolule 
mõnevõrra suurem, kuid arvestades tee mõjualas elavate inimeste arvu, on 

pigem tegemist väheolulise mõjuga. Samas on Alternatiiv 2 sotsiaal-majanduslik 
mõju positiivsem.  

 
Siinkohal on asjakohane märkida, et alternatiiv 3 korral kasutatakse sama 
seadmeparki – kuna tegemist on partiiviisilise protsessiga, käivitatakse purustus-

sorteerimisliin sel juhul harvem. Sellest tingituna on tehtud investeeringul 
väiksem efektiivsus . 
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Kokkuvõtteks on eelistatud alternatiiv arendaja väljapakutud lahendus: rajada 

ladestusalaga jäätmekäitluskeskus, kus käideldakse kuni 45 000 t/a sega-
olmejäätmeid. Keskus toimib ka Karksi valla ja temaga ühiselt jäätmekäitlust 

korraldavate kohalike omavalitsusüksuste jäätmejaamana. 
 
Avalikkuse kaasamine ja selle tulemuslikkus 
 

Avalikkuse kaasamine toimus programmi ja aruande avalike väljapanekute 
käigus. KMH programmi koostamisel kujunes peamiseks arutelu teemaks 1997. 

aastal väljastatud ehitusloa kehtivus. Avaliku arutelu tulemusena täienes 
mõnevõrra ka hinnatavate mõjude loetelu. 
 

KMH aruande avalik väljapanek toimus 30.09.2010 kuni 14.10.2010Avaliku 
väljapaneku kestel laekus 4 kirjalikku ettepanekut, neist 2 keskkonna-
ekspertidelt ja 2 kohalikelt elanikelt. Aruande avalikul arutelul oli kokku 15 

osavõtjat. Lisaks menetlusosalistele viibisid arutelul mõned kohalikud elanikud, 
kaks keskkonnaeksperti ja Väätsa prügila esindaja.  
 

Arutelu keskendus jällegi kavandatava tegevuse seaduslikkusele – ehitusloa 
kehtivus, vastavus üldplaneeringule jm. Tehti ka täiendusettepanekuid mõjude 
hindamise osas. Tehti ka ettepanekuid aruande täiendamise osas – tuua 

selgemini välja, et jaam toimib ka Karksi valla jäätmejaamana, paremini 
kirjeldada kompostimise tehnoloogiat, jms. Tehtud märkuste baasil saadi 

sõnastada ka Alternatiiv 3 (jäätmejaama rajamine piiratud mahus), mida 
lähtuvalt alternatiivide hindamise metoodikast ei olnud põhjust eelnevalt 
sõnastada – piirangutingimuseks võeti olulise ruumilise mõjuga objekti künnis-

kogus tavajäätmete käitlemise ettevõttes. 
 

KMH programmi ja aruande avalikust väljapanekust ja arutelust osavõtvate 

kohalike elanike vähene arv viitab, et pigem on tegemist lokaalsete sotsiaalsete 
mõjudega. Võrreldes varasemate prügilaprojektidega oli huvi pea olematu.  
Loode-Eesti prügila vastu protesteeris kogu Ääsmäe ümbruse piirkond, prügila 

vastu koguti üle 700 allkirja. 
 

Järeldus. Tingimused edasiste tegevuslubade taotlemiseks 
 
Eelistatud alternatiiviks on arendaja väljapakutud lahendus: rajada ladestusalaga 

jäätmekäitluskeskus, kus käideldakse kuni 45 000 t/a segaolmejäätmeid. Keskus 
toimib ka Karksi valla ja temaga ühiselt jäätmekäitlust korraldavate kohalike 

omavalitsusüksuste jäätmejaamana. 
 

Tingimused edasiste tegevuslubade taotlemiseks 

Polli jäätmekäitluskeskus on keskkonnakompleksloa kohuslusega käitis, samas 
on prügila rajamiseks eelnevalt väljastatud ehitusluba. Ehitusseadus ei näe ette 
väljastatud ehitusloa muutmist, samas on eeltoodust lähtudes 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. 
 

Lisaks on ehitustegevuses on tavapärane praktika, kus keerukama objekti 

rajamiseks taotletaksegi eraldi ehitusload hoonete, tehnoloogiliste rajatiste ning 
kommunikatsioonide ehitamiseks. Karksi Vallavalitsusel puudub vajadus prügilale 

väljastatud ehitusluba tühistada vaid võidakse jõuda otsusele, et arendaja peab 
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taotlema ehitusloa(d) (koos eelnevate ehitusseadusest tulenevate taotlustega) 

jäätmekäitluskeskusega seotud rajatiste tegemiseks samal maa-alal. 
 

Arvestades saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse sätteid, on 

täiendavate ehituslubade väljastamine võimalik, kui Keskkonnaamet on võtnud 
menetlusse Polli Prügila OÜ keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalid. Vastavalt 
seaduse § 9 lg 3 p.1 lisatakse taotlusele heakskiidetud KMH aruanne. 

 
Jäätmeseaduse muudatustega, mis jõustusid 19.07.2010 nähakse 4. jaos ette 

jäätmeloa taotlemine prügila käitamiseks. Antud juhul moodustab see osa 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalidest. Muuhulgas tuleb § 91 lg 1 alusel 
esitada: 

a) kirjaliku tõendus, et taotlejal on tegutsemiseks vajaliku oskusega personal 
taotluses märgitud tegevusalal ning tema tegevus vastab keskkonnakaitse- 

ja tööohutusalastes õigusaktides kehtestatud nõuetele; 
b) kirjaliku selgituse kindlustuslepingu või rahalise tagatise olemasolu kohta, 

mis tagab käitaja suutlikkuse täita oma ülesandeid nii prügila kasutamise, 
sulgemise kui ka järelhoolduse ajal. Kindlustus või rahaline tagatis peab 
olema kehtiv kogu prügila kasutamise, sulgemise ja järelhoolduse ajal; 

c)  personali vastavat väljaõpet tõendavad dokumendid või nende kinnitatud 
koopiad. 

 

Lisaks sätestab nn. prügilamääruse § 52, et prügila asukoha hüdrogeoloogilisest 
ehitusest ja põhjavee kvaliteedist lähtudes määratakse prügilaloas prügila 
põhjavee reostusnäitajate künnistasemed, mille ületamine näitab põhjavee 

reostumise ohtu ja ühtlasi olulise negatiivse keskkonnamõju olemasolu määruse 
§-de 4 ja 39 tähenduses. See tähendab, et enne keskkonnakompleksloa 

taotlusmaterjalide koostamist tuleb rajada põhjavee seirepuurkaevud. Samas on 
need ette nähtud 1996. a. koostatud ehitusprojektis. Muutunud seadusandlusest 
lähtudes tuleb koostada eraldi ehitusprojektid põhjavee seirepuurkaevude 

rajamiseks.  
 

 
 


