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Keskkonnaamet otsib partnerit ohtlike jäätmete  
koristamiseks ebaseaduslikust prügilast
Keskkonnaamet kuulutas välja 
hanke, millega otsib partnerit Tal-
linnas Silikaltsiidi tänaval reformi-
mata riigimaal asuvasse kuuri la-
destatud värvitünnide koristami-
seks. Lisaks soovib amet tõkestada 
ligipääsu krundile, et takistada sin-
na uute jäätmete toomist.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer 
Vakra selgitas, et Silikaltsiidi tänavale 
tekkis kümmekond aastat tagasi eba-
seaduslik prügila, kus võib kokku olla 
ligikaudu 20 000 tonni peamiselt ehi-
tusjäätmeid. Lisaks on seal asuvasse 
kuuri jäetud sadakond tünni. «Palju-
del tünnidel on peal sildid, mis lubavad 
arvata, et need sisaldavad värve või vär-
vijääke. Et hoida ära võimalikku kesk-
konnareostust, korraldab keskkonna-
amet tünnide koristamise,» ütles Vakra. 

Ebaseaduslikult ladestatud jäät-
med peab reeglina koristama prügis-
taja ise. Kui see pole võimalik, koris-
tab jäätmed maaomanik. Silikaltsiidi 
tänava ebaseadusliku prügila tekitaja 
tehti tollase keskkonnainspektsiooni 

poolt kindlaks juba aastate eest, kuid 
jäätmed jäid likvideerimata, sest ette-
kirjutuse saanud ettevõte läks pank-
rotti ja kustutati äriregistrist.

«Reegel on see, et saastaja ka koris-
tab. Kui mingil põhjusel ei lahene as-

jad mõistlikult, tuleb leida järgmine la-
hendus, sest jäätmed tuleb igal juhul 
ära koristada ja keskkonnarisk maan-
dada. Reformimata riigimaal tähendab 
see, et jäätmete koristamise korraldab 
keskkonnaamet ise,» selgitas Vakra.

Selliste jäätmete koristamiseks on 
ameti eelarves piiratud summa, tava-
päraselt mõnikümmend tuhat eurot 
aastas.

«Kogu prügila koristamine maksab 
ligikaudu miljoni ja sellist summat 
riik meile seni eraldanud ei ole. Kuni 
meil kogu vajalikku raha ei ole, lähtu-
me valikute tegemisel keskkonnamõ-
just. See tähendab, et esimeses järje-
korras püüame kätte saada kõige olu-
lisema keskkonnamõjuga jäätmed,» 
ütles keskkonnaameti peadirektor.

Silikaltsiidi tänavalt sadakonna po-
tentsiaalselt ohtlikke jäätmeid sisal-

dava tünni koristamise ja käitlemise 
ning krundile ligipääsu tõkestamise 
eeldatav maksumus on ligikaudu 10 
000 eurot. Hankel osalemiseks ootas 
amet jäätmekäitlejate pakkumusi ku-
ni 5. jaanuarini.

Viimase kümne aasta jooksul on 
keskkonnaamet korraldanud pea 70 
reformimata riigimaal asuva maalapi 
koristamise. Tänavu oktoobris korral-
das amet jäätmete koristamise kolmes 
maakonnas: Harjumaal, Põlvamaal ja 
Lääne-Virumaal.

Prügistamise eest kirjutavad kesk-
konnainspektorid aasta jooksul väl-
ja kümneid trahve ning ettekirjutu-
si jäätmete koristamiseks. Trahv füü-
silisele isikule võib prügistamise eest 
ulatuda olenevalt asjaoludest kuni 
1200 euroni, juriidilisele isikule ku-
ni 400 000-ni. (NS)

MAARJA PAKATS 
Rohelise pealinna büroo

 Rohelise pealinna programmis 
on 2023. aastal põnevaid tege-
vusi kõigile Tallinna elanikele, 
muuhulgas üle 60 ürituse. Juba 
on toimumas mitmed konkursid, 
keskkonnateemaline õppeaas-
ta ja Prügihundi liigiti jäätmete 
kogumise programm Tallinna 
koolides ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused kes-
kenduvadki keskkonnateadlikkuse-
le. «Olukorras, kus tarbime maa öko-
loogilisi ressursse kordades rohkem, 
kui loodus suudab neid taastoota, tu-
leb väga selgelt aru saada, et keskkon-

nahoidlikkus peab olema meie kõi-
gi elementaarne mõtteviis. Muud va-
likut lihtsalt ei ole. Seepärast kutsu-
me erinevate rohelise pealinna üri-
tuste ja programmide kaudu kesk-
konnateemadel kaasa mõtlema ka 
kõiki linnakodanikke, et paremini 
mõista, miks on vaja hoida elukesk-
konda ning kuidas iga inimene saab 
ise paremini panustada keskkonna-
hoidu,» ütles rohelise pealinna juht 
Krista Kampus.

Jaanuaris algab Tallinna botaanika-
aias terve aasta kestev Euroopa roheli-
se pealinna eriprogramm, mille esime-
se ürituseks on Peeter Lauritsa näitu-
se «Jäämere purjed palmimaja taevas» 
avamine 13. jaanuaril. Euroopa rohe-
lise pealinna avanädalavahetusel 19.–

21. jaanuaril toimub linnas mitu olu-
list sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas 
kahe rahvusvahelise linnade võrgus-
tiku, Euroopa rohelise pealinna ning 
Global Goals for Cities võrgustike liik-
med, et vahetada kogemusi jätkusuut-
like linnade arendamisel ning arut-
leda rohelise pealinna tiitli tuleviku 
üle. 20. jaanuaril toimub Tallinna Eu-
roopa rohelise pealinna aasta avakon-
verents jätkusuutlike linnade teemal, 
mille avavad Euroopa Komisjoni kesk-
konna, ookeanide ja kalandusvolinik 
Virginijus Sinkevičius ja linnapea Mih-
hail Kõlvart.

21. jaanuaril toimuvad Tallinna 
kesk raamatukogu raamatukogudes 
üle linna koolitused ja töötoad, kus 

käsitletakse keskkonnateemasid ala-
tes digiprügi koristamisest ja taaskasu-
tusest kuni maitse- ja toataimede kas-
vatamise, linnaaianduse ja seemnepa-
berite tegemiseni. Kõik töötoad on ta-
suta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Euroo-
pa rohelise pealinna pidulik avatsere-
moonia, kus antakse Tallinnale üle Eu-
roopa rohelise pealinna tiitel. Avatse-
remooniast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimu-
vad tiitliaasta avamise raames töö-
toad: 16.–27. jaanuaril käivad koera-
tüdruk Lotte ja Jänku Juss ligi 40 las-
teaias prügi sorteerimisest rääkimas, 
23. jaanuarist 2. veebruarini toimuvad 
toidu säästliku ja jätkusuutliku tarbi-
mise teemadel 7.–9. klassi õpilastele 

töötoad 22 Tallinna koolis, mida viib 
läbi jätkusuutliku toidukultuuri eest-
vedaja Kristjan Peäske. 

Lisaks kutsub linn rohelise missioo-
niga linnakodanikke ühinema Rohe-
nügijate võrgustikuga, et olla kaaslin-
lastele keskkonnateadliku käitumise-
ga eeskujuks ja inspiratsiooniks.

Loodud on ka toetus elukeskkonda 
rikastavate ja väärtustavate algatuste 
elluviimiseks, mida on oodatud taotle-
ma MTÜ-d või muu õigusliku vormiga 
ettevõte või organisatsioon või vähe-
malt 18-aastane Tallinna elanik. Taot-
lusvoorude tähtajad on 20. jaanuar, 
17. veebruar ja 17. märts.

Lisainfot Tallinna rohelise pealin-
na sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee/programm.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta algab ürituste seeriaga
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Ohtlikud jäätmed Silikatsiidi 9a kinnistul.
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