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Sissejuhatus 

Vormsi valla jäätmekava koostamise eesmärk on jäätmehoolduse arendamine saarel järgides ja 

rakendades säästva tarbimise ja tootmise põhimõtteid. Kava koostamisel on järgitud Riigi 

jäätmekava 2008–2013 suuniseid, Läänemaa omavalitsuste ühtset jäätmekava ning kehtivaid 

jäätmemajandust reguleerivaid õigusakte. 

Jäätmekava põhieesmärk on kehtestada jäätmehoolduse arengusuunad aastateks 2009-2015,  

säilitada puhas ning tervislik elukeskkond ja vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas, 

soodustada jäätmete taaskasutamist. 

Valla lühiülevaade 

Vormsi saar kuulub Lääne maakonda ja moodustab iseseisva Vormsi valla. Saare pindala on 93 

km². Saar asub Hiiumaa ja mandri vahel. Lähim koht mandrile on 3 km kaugusel asuv Noarootsi 

poolsaar Läänemaal.                                                                                                                

Vormsi on ajalooline rannarootslaste asuala. Rootslaste sisseränne saarele toimus ilmselt 13.–

14. sajandil, kuid tõenäoliselt oli siin hõre asustus ka juba enne seda. Vormsi ajaloost jutustavad 

14. sajandi alguses ehitatud Vormsi kirik ja rohkem kui 300 säilinud rõngasristi ajaloolisel 

kalmistul. 

Vormsi rahvaarv on alates 2000 aastast püsinud stabiilselt 300-335 elaniku vahel ja oli seisuga 

01.01.2009, 320 elanikku. Püsivalt elab saarel ~ 200 inimest, suveperioodil võib saarel viibivate 

inimeste arv olla mitmekordne. 

Ettevõtluse põhilisteks suundadeks Vormsil on majutus- ja toitlustusteenused, metsandus ning 

põllumajandus, palju tegeletakse ka käsitööga. 

Jäätmehoolduse eesmärgid 

Jäätmehoolduse põhieesmärgiks Vormsil on jäätmehoolduse arendamine, et tagada puhtam 

elukeskkond ja suurendada taaskasutust, järgides samal ajal ka säästva tootmise ja tarbimise 

põhimõtteid.  

Jäätmeid tuleb taaskasutada või kõrvaldada nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas, 

tehnoloogiliselt sobivas ning tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas.  

 Jäätmete kogumise korraldatud jäätmeveo tingimustes korraldavad Vormsi Vallavalitsus ja veo 

eri- või ainuõigust omav ettevõte.  

Iga jäätmete tekkimisega seotud tegevuse korral tuleb jäätmevaldajal püüda jäätmete teket 

vältida ja tekkinud jäätmete ohtlikust vähendada.  

Tekkinud jäätmeid tuleb võimalikult suures osas taaskasutada, lähtudes sealjuures 

olemasolevatest parimatest ümbertöötlemistehnoloogiatest ja majanduslikust otstarbekusest.  

Jäätmete sorteerimist, sealhulgas nende liigiti kogumist, tuleb korraldada nii, et võimaldada 

nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. 

Tuleb vähendada biolagunevate jäätmete tekkimist ning vältida ohtlike ning bioloogiliselt 

mittelagunevate jäätmete sattumist biolagunevate jäätmete hulka. 
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Jäätmehoolduse olemasolev olukord 

Vormsi vallas on korraldatud jäätmevedu alates 2004 aastast ühiste prügimajade süsteemina. 

31.12.2008 seisuga ei ole Vormsi vallas jäätmekäitlus luba,  jäätmekäitleja registreerimistõendit 

ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavaid ettevõtteid.  

Vormsil ei ole ühtegi toimivat prügilat ega jäätmejaama. Saarel on Vormsi Vallavalitsusele 

kuuluva registreerimistõendiga ehitusjäätmete matmise koht ja keskkonnajaam. 

Kokku tekkis Vormsil 2007 aastal. 51,12 t ja 2008 aastal. 51,05 t jäätmeid. 

Ohtlike jäätmete kogumiseks korraldatakse Vormsil üks kord aastas projektipõhiseid ohtlike 

jäätmete kogumisringe. Projektipõhiste kogumisringidega kogutakse ka suurjäätmeid, 

elektroonikat, metalli,  mööblit ja rehve. Vajadusel asendatakse need kogumisringid ringidega, 

mis on korraldatud jäätmeveo osa.  

Jäätmete kogumine, sorteerimine ja vedu 

Vormsi valla elanikel on võimalus anda ära oma jäätmeid, mis ei ole hõlmatud korraldatud 

jäätmeveoga (v.a. ehitus ja lammutusjäätmed; aia-pargi- ning raadamisjäätmed; biolagunevad 

jäätmed), projektipõhiselt korraldatud kogumisringide ajal, viia Hullos asuvasse kogumiskohta 

või viia Läänemaa jäätmejaama. Käesoleval ajal võetakse Läänemaa jäätmejaamas vastu 

järgmisi jäätmeid: 

 ehitus- ja lammutusjäätmed 

 paberi-, papi-, klaasi-, metalli- ja plastijäätmed 

 aia-, pargi- ning raadamisjäätmed 

 immutamata puit 

 vanamööbel 

 rehvid 

 elektri- ja elektroonikajäätmed 

 pakendijäätmed 

 ohtlikud jäätmed 

 kodumajapidamiste sorteerimata jäätmed (ainult elanikelt) 

 sorteeritud ja sorteerimata biolagunevad jäätmed 

Elanikelt võetakse Läänemaa jäätmejaamas tasuta vastu järgmisi jäätmeid: 

 vanapaber ja papp 

 kodumajapidamiste ohtlikud jäätmed 

 kodumajapidamistes kasutatavad ja sellega võrdsustatud elektroonikajäätmed 

 rehvid 

Ehitus- ja lammutusjäätmed saab viia Rumpos asuvasse vastavasse matmispaika ning 

biolagunevad jäätmed komposteeritakse elanike poolt isiklikes kompostrites.  

Vormsi vallas kogutakse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed saare külades asuvates 

jäätmemajades olevatesse konteineritesse. Jäätmemajades on eraldi konteinerid olmejäätmetele; 

klaas-, plast-, metall- ja kartongtaarale; paberile/papile; patareidele ja need on avatud nii 

elanikele kui ka saare külalistele. Konteinerid veetakse täitumisel kokku Hullo külas asuvasse 

keskkonnajaama, kuhu kogutakse kokku jäätmed saarelt äraveoks. Keskkonnajaamas on 

erinevad konteinerid taaskasutatavate jäätmete jaoks ja jäätmepress olmejäätmetele. 
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Olmejäätmete kogumisel tuleb need koguda liigiti juba jäätmete tekkekohas. Liigiti on soovitav 

koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid: 

 paber ja kartong 

 klaaspakendid 

 plastpakendid 

 metallpakendid 

 kartongpakendid 

 ohtlikud jäätmed 

 biolagunevad aia- ja haljastujäätmed 

 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 

 probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad, kaasa arvatud 

vanarehvid; elektroonikaromud ja nende osad; patareid ja akud 

 põlevjäätmed, sealhulgas puit ja plastid 

 suurjäätmed 

 metallid 

Taaskasutatavaid olmejäätmeid tuleb koguda liigiti.  

Puhas paber ja kartong tuleb koguda selleks ettenähtud jäätmemaja konteineritesse või viia 

lähimasse jäätmejaama. Määrdunud paber ja kartong tuleb viia segaolmejäätmete konteinerisse. 

Pakendite ja pakendijäätmete kogumisel ja käitlemisel puuduvad omavalitsustel seadusest 

tulenevad otsesed rahalised kohustused, kuid nendel on korraldav funktsioon. Oluline on 

Vormsil saavutada olukord kus pakendite ja pakendijäätmete kogumine toimuks maksimaalses 

võimalikus mahus. Konkreetsed kogumistingimused ja – kord lepitakse kokku Vallavalitsuse ja 

taaskasutusorganisatsioonide vahel sõlmitavates lepingutes. 

Pakendijäätmete kogumine toimub tootjavastutuse põhimõttel, st pakendiettevõtjad, kes lasevad 

turule pakendatud kaupu on kohustatud tagama pakendite ja pakendijäätmete kokkukogumise ja 

nõuetekohase täitmise. Et tagada jäätmete parem korduv- ja taaskasutus tuleb pakendid ja 

pakendijäätmed koguda muudest jäätmetest rangelt eraldi. Tulenevalt Jäätmeseadusest lasub 

alates 2009. aasta 1. jaanuarist pakendiettevõtjal kohustus taaskasutada pakendijäätmete 

kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas ja pakendijäätmete kogumassist ringlussevõetuna 

vähemalt 55% ja mitte rohkem, kui 80% kalendriaastas. Et tagada eelpool nimetatud 

taaskasutamise sihtarvude täitmine, peavad pakendiettevõtjad alates 2009. aasta 1. jaanuarist 

taaskasutama pakendimaterjali liike kalendriaastas vähemalt järgmises ulatuses:  

 70% klaasijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

 70% paberi- ja kartongijäätmete kogumassist, kusjuures 60% kogumassist 

ringlussevõetuna; 

 60% metallijäätmete kogumassist ringlussevõetuna; 

 55% plastijäätmete kogumassist, kusjuures 45% plastijäätmete kogumassist 

ringlussevõetuna ja 22,5% plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna; 

 45%puidujäätmete kogumassist, kusjuures 20% kogumassist ringlussevõetuna. 

Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (näiteks kasutuskõlbmatuks muutunud 

patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid) tuleb majapidamistel 

eraldi koguda ja säilitada ning anda ära korraldatud jäätmeveoga korraldatud ohtlike jäätmete 

veoringide ajal mis toimuvad kuni kaks korda aastas. Ülejäänud ajal, samuti 

alternatiivvõimalusena, saavad elanikud ohtlike jäätmete äraandmiseks kasutada Hullo 

kogumiskohta, Pullapää jäätmejaama või mõnda teist ohtlike jäätmete vastuvõtuga tegelevat 

jäätmejaama või ettevõtet.  
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Läänemaa omavalitsuste vahelise korraldatud jäätmeveo ühishanke tingimustesse kirjutatakse 

sisse ka kaks korda aastas toimuv ohtlike jäätmete ring ja edaspidi hakatakse, korraldatud 

jäätmeveos osalevate omavalitsuste territooriumil elavate elanike ohtlike jäätmeid käsitlema 

korraldatud jäätmeveo osana. 

Biolagunevate jäätmetena tuleb koguda järgmiseid jäätmeid: 

 aia-, pargi- ja kalmistujäätmed 

 toidujäätmed 

Tuleb vähendada biolagunevate jäätmete tekkimist ning vältida ohtlike ning bioloogiliselt 

mittelagunevate jäätmete sattumist biolagunevate jäätmete hulka. 

Omavalitsuste territooriumitelt kogutavate prügilatesse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi 

biolagunevaid jäätmeid olla: 

 üle 45 massiprotsendi alates 16.08.2010.a. 

 üle 30 massiprotsendi alates 16.08.2013.a. 

 üle 20 massiprotsendi alates 16.08.2020.a. 

Bioloogilise ringlussevõtu puhul tuleb arvestada seda, et prügilasse ladestamist ei loeta 

bioloogilise ringlussevõtu vormiks. 

Vormsi valla territooriumil on ainult 1 tiheasustusala - Hullo küla.  Haljaasustusaladel asuvate 

eramajade elanikud võivad biolagunevaid jäätmeid kompostida oma õuealal kasutamata selleks 

suletud kompostrit, kompaktse asustusega aladel peavad eramajade elanikud toidujäätmete 

kompostimiseks kasutama suletud kompostrit, et vältida haisu levimist naaberkinnistutele. Hullo 

küla korterelamute elanike jaoks luuakse komposter Hullo keskkonnajaama territooriumile. 

Biolagunevate kalmistu-, aia- ja pargijäätmeid kompostitakse ehitus-ja lammutusjäätmete 

matmispaigas, kuhu lisaks vallale kuuluvatelt maadelt toodud jäätmetele võivad oma vastavad 

jäätmed ära anda ka eraisikud. 

Suuregabariidilisi jäätmeid võetakse vastu vastavate organiseeritud kogumisringide käigus, 

Hullo küla keskkonnajaamas ja Ridala vallas asuvas Pullapää jäätmejaamas. Vähendamaks 

selliste jäätmete hulka on kasutamiskõlblikud suurjäätmed mõistlik üle anda 

organisatsioonidele, mis tegelevad nende jaotamisega vähem kindlustatud elanikkonnakihtidele. 

Samuti tuleb rajada Vormsi keskkonnajaama hoone, kus toimub kasutuskõlblike suurjäätmete 

tasuta hoidmine ja jagamine. 

Reovee setet tohib vedada vaid Hullo  puhastusseadme purgimisväljakule. 

Läänemaal on romusõidukite ja nende osade äraandmiseks kogumiskoht mis asub Taebla vallas, 

Taebla alevikus, Haapsalu mnt 2. Vanarehve saab ära anda kogumisringide käigus Vormsil,  

Hullo keskkonnajaamas, Pullapää jäätmejaamas ja Lihula linnas asuvas vanarehvide 

kogumiskohas. Lisaks on vanarehve kohustatud vastu võtma kõik rehvide müügiga tegelevad 

ettevõtjad või nende poolt volitatud rehvidevastuvõtmisega tegelevad ettevõtjad. 

Ohtlikke jäätmeid sisaldavad elektroonikaromud saab ära anda, Hullo keskkonnajaamas, ohtlike 

jäätmete kogumispunktidesse või ohtlike jäätmete kogumisringide käigus. 

Vormsi vald teeb oma territooriumil regulaarseid reide, et välja selgitada tekkinud 

ebaseaduslikud jäätmete ladustuskohad. Kõikidest ladustuskohtadest tuleb informeerida kas 

keskkonnainspektsiooni või KOV keskkonnainspektorit. Pärast jäätmete omaniku 

väljaselgitamist tuleb kohustada omanikku jäätmeid likvideerima, või rakendada jäätmete 

likvideerimise abinõuna sunniraha meetodit. 
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Võimaluse korral tuleb tulevikus prügilatesse ladestamisele eelistada muid jäätmete kasutamise 

võimalusi, näiteks olmejäätmete purustamine koos kompostimise ja hilisema korduv kasutatava 

materjali väljasorteerimisega. Selline tegevus aitaks ka vähendada segajäätmetesse jäänud 

biolagunevate jäätmete osakaalu. Selleks, et rajada jäätmekäitluskohad, kus saab teostada 

segajäätmete mehaanilis-bioloogilist töötlemist (MBT) on vaja teha majanduslik analüüs.  

Korraldatud jäätmevedu 

Ühtse, tervet saart hõlmava jäätmemajade süsteemina korraldatud jäätmeveo eesmärgiks Vormsi 

saarel on saare üldise heakorra ja puhtuse tagamine, ebaseaduslike ladestuskohtade tekke 

vältimine ja saare püsielanikkonnale jäätmekäitluse madala hinna tagamine. 

Jäätmeveo, ka korraldatud jäätmeveo, puhul on oluline: 

 vedaja peab jälgima, et jäätmeid ei veetaks ebamõistlikult kaugele, suurendades sellega 

kunstlikult jäätmevaldaja kulutusi ning põhjustades sellega suuremat koormust 

keskkonnale  

 lisaks veohinnale peab vedaja arvestama ladestamiskulutusi prügilates, valides 

summaarselt odavaima variandi jäätmevaldaja jaoks. 

Jäätmekäitluskohad 

Tuginedes Riikliku Jäätmekava soovitustele rajavad Läänemaa omavalitsused, oma 

territooriumile vähemalt ühe taaskasutatavate jäätmete jäätmekäitluskoha, kus toimub jäätmete 

liigiti kogumine. Jäätmekäitluskohtade rajamisel tuleb arvestada nende kaugust olulisematest 

omavalitsuse territooriumil asuvatest tõmbepunktidest, et ühildada elanike oluliste tegemistega 

ka sorteeritud jäätmete ära andmine ja vältida selleks lisakulutuste tegemist. 

Vormsi vallas on loodud Hullo keskkonnajaam, kus kogutakse ohtlikke jäätmeid, elektroonikat, 

metalli, suurjäätmeid, rehve, erinevaid pakendeid ja pappi/paberit. Keskkonna jaamas asuvad ka 

saarelt äraveo konteinerid pakenditele ja jäätmepress olmejäätmetele. Lisaks avatud 

keskkonnajaamale korraldatakse ka projektipõhiseid kogumisringe, eelpooltoodud jäätmete 

kogumiseks elanikelt ja saarelt äraveoks. 

Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumiseks on avatud vastav matmispaik. 

Järelvalve 

Jäätmeseadusest tuleneva järelvalve tõhustamiseks tuleb omavalitsustel tõhustada koostööd 

Keskkonnainspektsiooniga ja teiste järelvalvet teostavate asutustega. Peale selle võetakse 

võimalusel ja vajadusel mitme omavalitsuse peale ühiselt tööle keskkonnainspektori(d) kelle 

tööülesandeks lisaks keskkonnajärelvalveseadusest ja teistest õigusaktidest tulenevatele 

kohustustele saab ka jäätmehoolduseeskirja täitmise jälgimine. Keskkonnainspektoritega 

koostöös hakkab Vormsi saarel neid ülesandeid täitma ka saarevaht. 

Jäätmekoguste vähendamine 

Jäätmekoguste vähendamine järjest kasvava tarbimise tingimustes on raskendatud, seetõttu tuleb 

rõhku panna nende jäätmekoguste vähendamisele mis lähevad prügilasse ladestamisele. Selles 

vallas edu saavutamiseks tuleb kodanike hulgas teha aktiivset selgitustööd, et seeläbi juba 

esmase jäätmevaldaja tasandil suurendada jäätmete liigiti kogumist ja nende taas- ning 

korduvkasutamist, mis omakorda viibki prügilatesse ladestatavate jäätmekoguste vähenemiseni. 

Inimestele tuleb õpetada säästliku tarbimist ja materjalide korduvkasutamist nii kodu, kui 

töökohas. Tootmises tuleb püüda juurutada keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. 
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Kohalike omavalitsuste jäätmehooldusalane koostöö 

Esimesed sammud KOVde vahelise jäätmehooldusalase koostöö poole on tehtud. Juba 2004. 

aastal sõlmis kümme Läänemaa omavalitsust koostöölepingu mille raames tagati Pullapää 

tavajäätmete prügila nõuetekohaste sulgemis- ja järelhooldustööde finantseerimine. Alates 2007. 

aastast on kaheksa omavalitsuse poolt sõlmitud koostööleping millega ühiselt finantseeritakse 

Ridala vallas asuva Pullapää jäätmejaama operaatorlepingut. Läänemaa Omavalitsuste Liidu 

abiga loodi 2008. aastal ühtne jäätmehoolduseeskiri, mis on kõikidele omavalitsustele ühine ja 

kuhu omavalitsused lisavad osa mis käib konkreetselt nende territooriumi kohta. Ühiselt, koos 

on loodud ka  jäätmekava, mille täpsustava lisana toimib käesolev Vormsi valla jäätmekava.   

Jäätmehoolduse tulevik Vormsi vallas 

Jäätmehoolduse pideva arendamise tulemusel on  aastal 2012  Vormsi valla keskkonnajaam 

uues ja sobilikumas asukohas Hullo külas biopuhasti naabruses. Keskkonnajaamas on 

kogumispunkt kuhu saab tasuta ära anda kasutamiskõlbulikku mööblit, kodumasinaid jms, et 

kodumajapidamises kasutatav läheks vajadusel uuesti kasutusse; biolagunevate aia-, haljastus-, 

pargi- ja kalmistujäätmete kompostimisplats;  ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude, rehvide 

ning metalli vastuvõtt.  Jäätmete mehaanilis-bioloogilise töötlemise korral maakonnas jäätmete 

vedu prügilatesse enam ei toimu.  

Kogu maakond on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja on moodustunud kaks 

jäätmeveopiirkonda: Haapsalu ja ülejäänud Läänemaa territoorium, kuhu kuulub ka Vormsi 

vald. 

 


