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7. oktoober 2002.a. 
 
Re: Pöördumine seoses Loode-Eesti prügila kavandamisega Ääsmäe piirkonda 
 
Valminud on Ragn Sells Eesti AS tellitud Loode-Eesti jäätmekäitlusettevõtte 
keskkonnamõjude hindamise aruanne. Selles järeldatakse, et sobivaimaks 
jäätmekäitlusettevõtte asukohaks on Ääsmäe Rabadiku raba, s.t. asukoht, millele prügila 
rajamise mõtte vastu on kohalikud elanikud alates 1998. aastast kategooriliselt vastu olnud. 
 
12. aprillil 2002.a. tegi Eesti Roheline Liikumine (ERL) Eesti Keskkonnaorganisatsioonide 
Koja (EKO) nimel pöördumise Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumile ja Ragn Sells Eesti 
AS’le, et Loode-Eesti prügila kavandamine Ääsmäe piirkonda peatataks ja prügila asukoha 
leidmise juhtfunktsioon läheks üle keskkonnaministeeriumile. Seda selleks, et Loode-Eesti 
prügila asukohavalik viidaks läbi vastavalt Kagu-Eesti prügila asukohavaliku pilootprojektis 
saadud kogemustele. Asjaosalised loobusid viisakalt sellest ettepanekust. 
 
Vaadanud läbi valminud keskkonnamõjude hindamise aruande, tuleb kahjuks tunnistada, et 
täide on läinud eelmises pöördumises väljaöeldud kartus, et aruanne kaitseb peamiselt Ragn 
Sells Eesti AS huvisid. Aruande sisu ja mõjude hindamise protsessi täpsem analüüs on 
koostamisel, kuid juba praegu võib öelda, et: 
 
Esitatud keskkonnamõjude hindamise aruanne ei vasta seadusandluse nõuetele (Keskkonna-
ministri määrus 31.01.2001 nr. 4 “Keskkonnamõju hindamise aruandele esitatavad 
täpsustatud nõuded”, RTL 2001, 20, 274). Üheteistkümnest seadusandlusega ettenähtud 
punktist on 5 täiesti kajastamata või oluliste puudustega, 3 väiksemate puudujääkidega, 3 
punkti sisu vastab määruses toodud märksõnadele. 
 
Aruanne ei vasta kinnitatud programmile. Puudub üldosa: a) jäätmekäitlusettevõtte rajamise 
eesmärk; b) kavandatava tegevuse alused ja vastavus kehtiva seadusandlusega. Puudub 
analüüs “Sobivus riikliku jäätmekavaga (eelnõuga)”. Samuti pole sisuliselt puudutatud nn. 0-
alternatiivi keskkonnamõju. 
 



Töö koostamisel on valdavalt lähtutud 1998. aastal läbi viidud uuringute tulemustest. Uusi 
täiendavaid uuringuid, mille vajadusele viitasid nii Saue vald keskkonnamemorandumi B-
osas kui kohalike elanike esindajaid, ei ole tehtud. 
 
Töös ei ole tehtud põhjalikku analüüsi sellest, kas Loode-Eesti prügilat on vaja. Ainus 
esitatud argument on tonn-kilomeetrid, s.t. transpordikulude suurenemine, kui prügilat ei 
rajata, kuid võrdlevalt pole hinnatud kogumis- ja töötlemissüsteemide maksumust. Aruande 
lühikokkuvõttes ei leia Loode-Eesti prügila rajamise vajadus üldse kajastamist! 
 
Töö koostamise käigus ekspertrühmale väljapakutud uued võimalikud alternatiivsed 
asukohad (olemasoleva Tuula prügila, Vasalemma karjäär) jäeti detailhinnangust välja 
põhjendusega, et nende mittesobivus on ilmne. Isegi kui see nii oleks, jäeti samas kasutamata 
võimalus hinnata kasutatud hindamiskriteeriumite ja -skaala objektiivsust ja paikapidavust. 
 
Asukohavalikul Ääsmäe Rabadiku rabaga sisuliselt sama palju punkte saanud Sooniste soo 
Nissi vallas jäeti võimaliku asukohana edasisest tööst välja, kuna Nissi vallavolikogu esitas 
seisukoha, et Sooniste soo ei sobi prügila rajamiseks. Sisuliselt samal põhjusel tuleks välja 
jätta ka Ääsmäe Rabadiku raba – suur arv kohalikke elanikke on korduvalt väljendanud oma 
eitavat seisukohta selle asukoha suhtes. 
 
Kokkuvõtteks leiab Eesti Roheline Liikumine, et AS ENTEC koostatud keskkonnamõjude 
hindamise aruannet ei saa käsitleda kui Loode-Eesti jäätmekäitlusettevõtte (prügila) asukoha 
valikut põhjendava materjalina.  
 
AS Ragn Sells Eesti peab lõpetama Ääsmäe piirkonda prügila kavandamise. Palume Saue 
vallavalitsusel jäätmekäitluskeskuse rajamise detailplaneeringut mitte algatada. 
 
Lugupidamisega, 
 
 
 
Peep Mardiste 
Juhatuse esimees 


