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Praktilised kogemused

• Ida-Virumaal Vaivara vallas Narva linna 
olmejäätmete prügila sulgemine

• Narva Jäätmekäitluskeskuse rajamine

• Narva linna olmejäätmete prügila 
õlijääkreostuse likvideerimine

• Narva jäätmekäitluskampaania



Narva prügila - üldinfo

• Narva prügila paikneb Ida-Virumaal Vaivara 
vallas Arumäe küla lõunaservas (vahetult
läänepool Balti Elektrijaama tuhaväljast nr 2)

• Prügila pindala on 21 ha (jäätmetealune pindala
- 16 ha), jäätmekihi paksus 2002 a. on 9,9 m

• Jäätmete kogus 0,76 mln tonni

• Prügilat kasutatati alates 1975. aastast
segaolmejäätmete (Narva, Narva-Jõesuu, 
Vaivara vald) ja tööstusettevõtetes tekkivate
jäätmete ladestamiseks (setted, puidujäätmed).



Narva prügila - üldinfo



Ida-Virumaal Vaivara vallas 
Narva linna olmejäätmete prügila 

sulgemine

• Narva prügila sulgemise otsus võeti vastu
seoses prügila mittevastavusega 
prügilatele esitatavatele nõuetele

• Sulgemistööde algus – 04.11.2005

• Sulgemisprojekti maksumus –
4 452 140,00 EEK, millest 
KIK finantseerib 3 452 140,00 ja 
Narva linn 1 000 000,00 EEK                             



Narva prügila enne sulgemistöid



Narva prügila sulgemine –
tehnilised lahendused

• Prügila teisaldamine ja mäele kuju 
andmine

• Jäätmete tihendamine
• Gaasiväljutussüsteem
• Prügimäe katmine kattepinnasega, 

laialiplaneerimine
• Biotiikide kaevamine
• Piirdekraavi rajamine



Narva prügila pärast sulgemistöid



Narva Jäätmekäitluskeskus

Narva Jäätmekäitluskeskuse rajamise eesmärgiks on 
Narva linna jäätmekäitluse keskkonnaohutum, 
majanduslikult otstarbekam ja parem korraldamine 
ning linna jäätmekäitluse arendamine, millega me:

• Vähendame Uikala prügilasse suunatavate jäätmete 
mahtu ning jäätmevedude arvu

• Tagame jäätmete prügilakõlblikkuse

• Väldime ohtlike jäätmete sattumist prügilasse

• Motiveerime inimesi jäätmeid taaskasutama, liigiti 
koguma ja vähendama ladestatavate jäätmete kogust



Narva Jäätmekäitluskeskuse 
rajamine - finantseerimine

• Narva Jäätmekäitluskeskuse rajamise (I etapp) 
maksumus – 8 154 276,00 EEK, millest 7 000 000,00 
EEK eraldas KIK ja 1 154 276,00 EEK Narva linn (2004-
2005 a.)

• Narva Jäätmekäitluskeskuse rajamise (II etapp) 
maksumus – 18 349 094,40 EEK, millest 15 700 000,00 
EEK eraldas Keskkonnaministeerium ja 2 649 094,40 
EEK Narva linn

• Narva Jäätmekäitluskeskuse rajamise kulud 
linnaeelarvest – 4 863 430,00 EEK

• Narva Jäätmekäitluskeskuse rajamise kulud kokku: 
31 366 800 EEK, millest 22 896 200,00 EEK ehk 73% 

saadi riigieelarvest ja 8 470 600,00 EEK ehk 27% -
linnaeelarvest



Narva Jäätmekäitluskeskus -
üldinfo

• Käitluskoha üldpind – 4,2 ha
• Hoonete (olmehoone, sortimishoone, 

käitlushoone) pind 0,1015 ha
• Jäätmejaama kavandatud sortimisjõudlus –

28 000 t/a
• Sortimisliin “Weima”, keskmine sortimisjõudlus 

60-65 t/päevas
• Prügipress (sortimisliini lõpus) – survejõud 35t 

(massi tihendamine ja mahu vähendamine)
• Eraldi press paberile, plastiktoodetele



Narva Jäätmekäitluskeskus -
strateegia

• Segaolmejäätmete vastuvõtmine ja sortimine (Narva linnas tekib 27-
28000 t/a, sh 17000 t/a kodumajapidamisest, 10000 t/a 
ehitusjäätmeid, 1000 t/a haljastusjäätmeid), tulevikuplaanis on 
eelsorteeritud jäätmete vastuvõtt

• Sortimisjääkide pressimine ja Uikala prügilasse vedamine 
(transpordikulude kokkuhoid)

• Sorditud materjalide pressimine ning turustamine (plastikud, kiled, 
tetrapakid, klaas, metall)

• Eelsorteeritud materjalide vastuvõtmine (vanapaber, pakendid)

• Ehitusjäätmete vastuvõtmine elanikelt

• Suuremõõtmeliste jäätmete vastuvõtt

• Probleemjäätmete vastuvõtt (elektroonikaromu, vanarehvid, 
autoakud)

• Biolagunevate jäätmete komposteerimine



Narva linna olmejäätmete prügila 
õlijääkreostuse likvideerimine

• Narva linna olmejäätmete prügila kaguosas on 
avastanud aastatetagusene õlijääkide ladestamine. 
Õliga läbiimbunud jäätmemassi hulk on 2500 m3. 
Antud kohas prevaleerub reostus põlevkiviõli
raskefraktsioonidega, mis sisaldab vees lahustuvaid, 
raskesti lahustuvaid ning lahutamata ühendeid. 
Veeanalüüsid: naftaproduktide sisaldus on 84 µg/l. 
Jäätmemassi analüüsid: naftaproduktide sisaldus on 896 
g/kg.

• Eesmärgiks on prügila õlireostunud jäätmemassis
sisalduvate ohtlike ühendite vette ja pinnasesse
sattumise piiramine.



Narva linna olmejäätmete prügila 
õlijääkreostuse likvideerimine



Narva linna olmejäätmete prügila 
õlijääkreostuse likvideerimine

• Sügis 2006 – taotlus KIKile, projekti 
maksumus – 3 273 910,00 EEK

• Märts 2007 – KIKi otsus projekti 
finantseerimiseks summas 2 946 519,00 
EEK (327 391,00 EEK – linnaeelarvest)

• Tööde planeeritav algus – mai 2007



Narva jäätmekäitluskampaania -
eesmärgid

Üldeesmärgiks on Narva linna elanike 
jäätmekäitlusprobleemidest teadlikkuse ja 
informeerituse tõstmine, millega kaasneb:

• Narva linna elanike kaasamine kaasaegsesse 
jäätmekäitlusse

• Narva heakorra paranemine

• Suurema tähelepanu osutamine keskkonnale ja 
säästvale kodumajapidamisele



Narva jäätmekäitluskampaania
• Sügis 2006 – taotlus KIKile, projekti maksumus – 543 066,00

EEK

• Märts 2007 – KIKi otsus projekti finantseerimiseks summas 
398 759,00 EEK (44 307,00 EEK – linnaeelarvest)

• Infokampaania kestvus - 01.03.2007-01.03.2009

• Rahaliselt toetatud tegevused: 

1. Stiilikujundus 

2. Kampaania teabematerjalide (sh reklaamide) koostamine ja 
levitamine (sh levituskanalite otsimine)

3. Suhtlemine meediaga 

4. Infotunnid korteriühistutele ja ajandusühistutele

5. Infopunktide ja jäätmelava paigutamine kaubanduskeskustes

6. Lasteaedadele ja koolidele mõeldud jäätmekampaania info

7.Kampaania reklaam ajalehes, raadios, internetis

8. Kampaania kodulehekülje loomine



Narva jäätmekäitluskampaania 
I etapp

• Ajavahemikus 23. veebruar kuni 23. märts viidi 
läbi infokampaania “Teeme linna puhtaks” –
elektroonikaromu ja vanarehvide utiliseerimise 
võimalused Narva linnas

• Kampaania peaeesmärgiks olid:
– selgitada välja probleemjäätmete loetelu, 

probleemjäätmete keskkonna- ja terviseoht 
mittevastaval käitlemisel,  probleemjäätmete 
üleandmisvõimalused Narva linnas;

– tõsta Narva elanike ja probleemtoodete turustajate 
teadlikkust ja informeeritust probleemjäätmete 
käitlemisest.



Narva jäätmekäitluskampaania 
I etapp

• Tähelepanu oli suunatud peamiselt kahele sihtgrupile: 
elanikele ja turustajatele, kuid eraldi tähelepanu 
pöörasime ka teistele juriidilistele isikutele, kelle 
informeeritusest, teadlikkusest ja käitumisest oleneb  
Narva üldine heakord

• Informatsiooni edastamiseks kasutasime raadiokanalit 
Raadio 4, kaks korda ilmusid artiklid kohalikus ajalehes 
„Gorod”, artiklid edastati ka Keskkonnaministeeriumi 
„Jäätmelehele” ja avaldati internetis koduleheküljel 
www.narva.ee, trükiti infoplakatid turustajatele ja 
infovoldikud elanikele.



Narva jäätmekäitluskampaania 
I etapp – infovoldik elanikele



Narva jäätmekäitluskampaania 
I etapp – infoplakat turustajatele



Narva jäätmekäitluskampaania 
I etapi tagasiside

• Korraldatud infokampaania „Teeme linna puhtaks” oli 
kokkuvõttes edukas ning täitis seatud eesmärgid

• Kampaania eduka läbiviimise üle võime otsustada ka saadud 
tagasiside põhjal. Infokampaania algusest kuni lõpuni 
inimesed helistasid ja huvitusid probleemjäätmete 
utiliseerimise võimalustest. Pärast turustajatega toimud 
vestlusi saadud tagasisidest nähtub, et  informatsioon oli neile 
vajalik ja kasulik. Pärast vastuvõtupunkti avamist koguti kuu 
aja jooksul umbes 100 m3 rehve ja elektroonikaromu 30m3 
konteiner oli pooleldi täis

• Teabematerjalide trükkimist ja levitamist toetasid: MTÜ Eesti 
Rehviliit, MTÜ Eesti Elektroonikaromu, SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, Narva Linnavalitsuse 
Linavara- ja Majandusamet  



Kokkuvõte

Tänase päeva seisuga võime öelda, et prügila 
sulgemiseks, jäätmekäitluskeskuse rajamiseks, 
õlijääkreostuse likvideerimiseks ja 
jäätmekäitluskampaania läbiviimiseks saadud 
abirahad kiirendasid ja kiirendavad linna 
jäätmemajanduse arendamist, mis toob kaasa:

• Seadusandlusele vastavuse
• Keskkonna seisundi parandamise
• Inimeste jäätmeprobleemidest teadlikkuse ja 

informeerituse tõusu



Tänan!

Arina Koroljova

Keskkonnakaitse spetsialist

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

arina.koroljova@narva.ee

35 99195

5615 5590


