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1 TAUST  
 

Kudjape prügilaga (lisa 1 – paiknemine) ja selle erinevate sulgemislahendustega on 
tegeldud alates 2005. a  sügisest. Tehtud on järgmist ja vastuvõetud otsused on järg-
mised: 
 

• Saaremaa keskkonnateenistus algatas 26.09.2005 otsusega nr 40-12-1/1648 
Kudjape prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise. KMH koostas AS 
Tallmac (töö nr 0526, 2006, R. Ratas) 

• Saaremaa keskkonnateenistus kiitis KMH aruande heaks ning esitas täienda-
vaid keskkonnanõudeid, muuhulgas nõude suurendada ladestusala uuemas 
osas KMH aruandes pakutud metaanoksüdatsiooni biofilter-kattekihi paksust 
0,5 meetrilt 1,2 meetrini ning selle alla rajada 0,5 m paksune gaasijaotuse 
aluskiht.  

• Keskkonnaameti tellimusel analüüsisid täiendavalt Kudjape prügila võimalik-
ke sulgemislahendusi Kobras AS keskkonnaeksperdid; töö Kudjape prügila sul-

gemislahenduste täiendav hindamine, ekspertarvamus - AS Kobras (Töö nr. U 173; 

2009). 

• lähtudes sellest määras Keskkonnaamet oma 24.10.2009 kirjaga nr HLS 8-
2/17289-2 tingimused, millest sulgemisprojekti koostamisel lähtuda: prügila 
katmise ja gaasi kogumise lahendusena kasutada metaanoksüdatsiooni biofil-
ter-kattekihti, mis ladestusala uuemas osas rajada 1,2 m paksusena ja selle alla 
rajada 0,5 m paksune gaasijaotuse aluskiht ning nõrgveekäitlus lahendada üm-
ber prügimäe madala ringnõva rajamisega, mis oleks piirdeks prügila territoo-
riumile ja koguks kokku valgvee, KMH aruandes eelistatud lahenduse juurde 
jäämisel tuleb jäätmelademesse või vahetult selle alla rajada nõrgveedreen. 

• Saaremaa Prügila OÜ esitas Keskkonnaametile Kudjape prügila sulgemiskava 
koos lisadega (sealhulgas täiendatud sulgemisprojekt) 01.10.2010 ja hiljem ka 
täiendatud sulgemiskava  (09.11.2010), milles oli oluliseks muutuseks võr-
reldes eelnevate lahendustega prügila osaline läbikaevamine ja jäätmete 
sortimine. 

• otsustaja (Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon) koostas muutuse kohta 
eelhinnangu ja järeldus on järgmine: algatada keskkonnamõju hindamine 
Kudjape prügila sulgemistööde käigust tehtavale uuema ladestusala läbi-
kaevamise ja jäätmete sorteerimise tegevuse kohta, kuna kavandatav te-
gevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. See otsus on fikseeri-
tud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kirjas (14.12.2010 nr HLS 8-
2/17289-9), mis saadeti ettevõttele Saaremaa Prügila OÜ.  

 
KMH algatamise kohta ilmus vastav teade Ametlikes Teadaannetes 20.12.2010. a. 
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2 KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRGID   
 

2.1 Üldised eesmärgid 

Kavandatava tegevuse eesmärgid on järgmised:  
 

• prügila läbikaevamise ja jäätmete sortimisega saada taaskasutatavaid jäätmeid 
- põlevmaterjali, metalli, kattekihtideks sobivat mineraalset ja orgaanilist ma-
terjali 

• vähendada prügila mahtu 
 
Tegevuse tulemusena suunatakse hinnanguliselt ca 48 000 m3 (60%) jäätmetest taas-
kasutusse ning ca 32 000 m3 (40%) jäätmetest taasladestatakse. 
 
KMH ei tegele kavandatava tegevuse tasuvuse analüüsiga.  

2.2 Spetsiifilised eesmärgid 

 
Eesmärgiks on ka kattekihtide rajamisel võimalikult vähe kasutada looduslike mater-
jale - liiv, kruus, killustik. 
 
 

2.3 Õigusaktid ja uuringud  

 
Keskkonnamõju hindamisel on olulisteks õigusaktideks:  
 

• Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52) 
• Veeseadus (RT I 1994, 40, 655) 
• Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases (RTI 2010, 57, 37) 

 
 
KMH aruande koostamisel kasutatakse Kudjape prügila seiretulemusi. Seiret teostas 
AS Maves OÜ Prügimees tellimusel 1995. a  kuni 2005. a. Algsed uuringud tehti Saa-
remaa keskkonnafondi ja Kuressaare Linnavalitsuse tellimusel.  
 
Kasutatakse ka OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tööd 20.03.2008, 31.07.2008, 

12.09.2008 ja 29.10.2008-30.10.2008 gaasideemissiooni määramine Kudjape prügila 

tegutsevas osas, 2008.  
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3 KAVANDATAV TEGEVUS JA ALTERNATIIVID  

3.1 Tegevuse kirjeldus 

 
Kavandatava tegevuse kirjeldus ja prognoositavad tulemused on järgmised: 
 

• prügila uuem ladestusala kaevatakse läbi mahus 80 000 m3, kuni kõrgusmär-
gini 8 m (abs kõrgus) ja sorditakse välja taaskasutatavad jäätmed – materjal 
jäätmekütuse tootmiseks, prügila kattekihtide rajamiseks, metall selle taaska-
sutamiseks.  

• lihtsustatult on tehnoloogiline skeem järgmine: uuema prügilaosa sektorite 
kaupa läbikaevamine → ümbertöötlemissõlm → mobiilne eelpurusti → esi-
mene metallieraldussõlm → mulla ja peenegabariidiliste materjali sõelumine 
trummelsõela abil (mulla ja peenfraktsioonilise materjali eraldamine) → teine 
metallieraldussõlm → õhkeraldi (materjali jaotamine kergeteks ja rasketeks 
fraktsioonideks) → kerged fraktsioonid konteinerisse (jäätmekütuse tootmi-
seks) → ballistiline separaator (raskete ja suure mahuga osiste sortimine) 

• väljasõelutud peenefraktsioonilist materjali kasutada prügila biofilter-kattekihi 
rajamiseks  

• väljasorditud  raskeid fraktsioone (klaasi, kive, kruusa jm) kasutatakse gaasi-
jaotuskihi rajamiseks 

• protsessi käigus saadud kerged materjalid töödeldakse peenpurustis, tükisuu-
rusega ca 30 ×30 mm. 

 
Tagasiladestatavad jäätmed  kaetakse vastavalt projektile.  
 

3.2 Alternatiiv  

 
Alternatiiviks on nn 0-alternatiiv, mille puhul prügila läbikaevamist ei toimu. Sellisel 
juhul kaetakse prügila vastavalt juba hinnatud lahendusele, vastavalt Keskkonnaameti 
24.10.2009 kirjaga nr HLS 8-2/17289-2 seatud tingimustele. Allalternatiiviks võib-
olla ladestu läbikaevatava osa vähendamine.  
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4 KAVANDATAVA TEGEVUSE JA REAALSETE ALTERNATIIVIDE 

EELDATAV KESKKONNAMÕJU 
 
Kavandatavat tegevust ja alternatiivi hinnatakse mitmete kriteeriumide järgi. KMH 
läbiviimisel kasutatakse aastate jooksul saadud veeseire andmeid, samuti prügila sul-
gemisprojekti ja KMH koostamise käigus tehtud uuringuid (20.03.2008, 31.07.2008, 
12.09.2008 ja 29.10.2008-30.10.2008 gaasideemissiooni määramine Kudjape prügila 
tegutsevas osas, 2008. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus). 
 
Kavandatud tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on nii positiivsed kui ka nega-
tiivsed, mõjud nii looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale ning otseselt inimese tervi-
sele. Kudjape prügila läbikaevamise ja jäätmete sortimisega kaasnevad võimalikud  
mõjud on antud järgnevates alapunktides. 

4.1 Mõju veekeskkonnale ja pinnasele 

 
Prügila läbikaevamisel ja jäätmete sortimisel, eriti suure sademete hulga juures, võib 
täiendav saasteainete kogus sattuda pinna- ja põhjavette ning pinnasesse. Sellega võib 
suureneda reostuse areaal prügilast lõuna ja kagu suunas.  
 
KMH teostamisel tuleb seejuures arvestada majapidamistega, mis paiknevad prügila 
ja Sepamaa lahe vahel, samuti Sepamaa hoiuala võimalike mõjutustega.  

4.2 Õhusaaste ja kasvuhoonegaasid 

 
Jäätmeladestu läbikaevamisel ja jäätmete sortimisel võivad kaasneda tolm ja gaaside 
emissioon. Ladestu läbikaevamisel võib toimuda prügilagaasi nn äkkheide. Prügila-
gaas on mitmete ühendite segu, kus domineerivad CO2 ja metaan – mõlemad kasvu-
hoonegaasid. KMH teostamisel peetakse silmas ka muid prügilagaasi komponente.  
 
Jäätmeladestu läbikaevamisel kaasneb ilmselt hais. 

4.3 Muud mõjud 

4.3.1 Müra 

 
Ladestu läbikaevamisel kaasneb töömasinate müra, millega tuleb arvestada nii töö- 
kui ka elukeskkonna osas.    

4.3.2 Prügi laialikandumine tuulega 

 
Selline mõju võib esineda, kui ladestu  läbikaevamine ja jäätmete sortimine toimub 
suvel, sademetevaesel ajal.  

4.3.3 Näriliste ja lindude aktiviseerumine  

 
Potentsiaalne mõju võib esineda näriliste ja lindude aktiviseerumine seoses ladestu 
läbikaevamisega. Ladestu üleosas võib olla biojäätmeid, mis neile huvi pakuvad. 
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4.3.4 Jäätmete teke  

 
Ladestu läbikaevamisel ja sortimisel peab arvestama ohtlike jäätmetega, mis on lades-
tus kompaktsed (näiteks tünnid (õli), konteinerid jm.  Mõju on arvestatav, kui kom-
paktsel kujul olevad ohtlikud jäätmed valguvad laiali. 
 
Avariiolukorraks on ka võimalik tulekahju ning sellega kaasnev õhu- ja veekeskkonna 
saastamine.  

4.3.5 Mõju maavaradele 

 
Seoses võimalusega kasutada kattekihtide rajamiseks sortimisel saadavat materjali,  
siis eeldatav mõju on positiivne. See aspekt on KMH oluline osis.    
 
Kavandatava tegevuse mõju veekeskkonnale (pinna- ja põhjavesi) võib muutuda olu-
liseks ekstreemsetes oludes, näiteks suure sademete hulga puhul. See aspekt on oluli-
ne KMH käsitlusala.  

4.4 Mõju ulatus  

 
Ulatuse määrab kõige kaugemale leviva aspekti mõjuulatus.  

4.5 Mõjud alternatiivi puhul 

 
Eelkirjeldatud mõjusid alternatiivi, s.t  kui ladestu läbikaevamist ei tehta, ei ilmne.  
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5 KESKKONNAMÕJU HINDAMISE METOODIKA  
 
Keskkonnamõju hindamise läbiviimise aluseks on keskkonnamõju hindamise ja kesk-
konnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005,15,8), mis annab üldised nõuded keskkon-
namõju hindamise läbiviimiseks. 
 
Hindamisel kasutatakse metoodilised võtteid, nagu kontrollloendid ja maatriksid mõju 
olulisuse hindamiseks,  kaalude meetod mitme kriteeriumi alusel kavandatava tegevu-
se ja alternatiivi võrdlemisel jm.  
 
Kõiki programmis käsitletud keskkonnamõjusid analüüsitakse. Mõjude prognoosimi-
seks kasutatakse analoogseid töid, mida on tehtud teistes riikides. 
 
Keskkonnamõju hindamise käigus ei tehta vee-, pinnase- ja õhuanalüüse. 
 
Keskkonnamõju hindamise aruanne koostatakse vastavalt keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse sätetele ning lähtudes heast tavast. 
 
KMH läbiviimisel kasutatakse eelpool mainitud prügila veeseire ja prügiloagaasi 
uuringu tulemusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kudjape_prügila_KMH_programm 11-01-11  9 

6 KHM TEOSTAMISE JA AVALIKUSTAMISE AJAKAVA  
 
Ajakava koostamise aluseks on õigusaktides antud nõuded KMH programmi avali-
kustamise, avaliku arutelu ja programmi heakskiitmise kohta, samuti KMH aruande 
avalikustamise ja aruande  heakskiitmise kohta. Lisaks veel aeg KMH aruande koos-
tamisele.  Ajakava võib muutuda seoses KMH protseduuri kiirenemise või aeglustu-
misega. 
 
Tegevus Vastutav täitja Tähtaeg 
Teade KMH algatamisest* Otsustaja 20.12.2010 
KMH programmi koostamine Arendaja/ekspert 28.12 2010 
Teade KMH programmi avalikust väljapa-
nekust ning avalikust arutelust   

Otsustaja 12.01 2011 

KMH programmi avalik arutelu Arendaja/ekspert 27.01.2011 
Täienduste lisamine programmi ja selle esi-
tamine heakskiitmiseks järelvalvajale 

Arendaja/ekspert 28.01.2011  

KMH programmi heakskiitmine Järelevalvaja  02.03.2011 
KMH aruanne Ekspert 22.03.2011 
KMH aruande projekti avalikust arutelust 
teatamine 

Otsustaja 29.03.2011 

KMH aruande projekti avalik arutelu Arendaja/ekspert 12.04.2011 
Täienduste lisamine aruandesse ja selle esi-
tamine heakskiitmiseks järelvalvajale 

Arendaja/ekspert 19.04.2011 

KMH aruande heakskiitmine Järelevalvaja 19. 05.2011 
*Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et on algatanud oma 14.12.2010 kirjaga nr HLS 8-
2/17289-9 Kudjape prügila uuema ladestusala läbikaevamise ja jäätmete sorteerimise tegevuse kesk-
konnamõju hindamise. 
 
Otsustaja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja: Keskkonnaameti Hiiu-
Lääne-Saare regioon; Tallinna tn 22,  93819 Kuressaare;   kontaktisikud Piret 
Peeterson, tel 472 4733, e-post piret.peeterson[ät]keskkonnaamet.ee, ja Kätlin Kallas, 
tel 452 7766, e-post katlin.kallas[ät]keskkonnaamet.ee). 
 
7 ANDMED ARENDAJA KOHTA JA EKSPERDIRÜHMA KOOSSEIS 
 
Arendaja: Saaremaa Prügila OÜ                          
Marientali tee 27 
93818 Kuressaare 
Kontaktisik: Mihkel Paljak 
tel: 45 20470; faks: 45 20 451 
E-mail: saaremaaprugila@kaarma.ee 
 
 
Eksperdirühm: 
Toomas Ideon – juhtekspert, AS Maves (litsents KMH0015), tel 6565428;  
toomas[ät]maves.ee                                                  
Indrek Tamm – ekspert-hüdrogeoloog, AS Maves, tel 6565428; indrek[ät]maves.ee   
Marek Maasikmets  – õhuekspert, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ,  
6112908; marek.maasikmets[ät]klab.ee 
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