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Mereprügi ja plast

• Merede prügistumine ja 
plastikureostus on reaalne 
probleem kogu maailmas

• 80% mereprügist on plast

• Plastikjäädet jõuab ookeanidesse 
aastas hinnanguliselt 5-12 miljonit 
tonni

• Valdav osa pärineb maismaalt

• Suur negatiivne mõju keskkonnale, 
majandusele ja inimestele

• Oluline roll omavalitsustel



Sea-
based
sources



Viimane aeg tegutsemiseks
• EL Merestrateegia raamdirektiiv - parema mere- ja 

rannikukeskkonna saavutamiseks peavad liikmeriigid muuhulgas 
võtma meetmeid ja seirama mereprügi

• EL Ringmajanduse Pakett ja Plasti Strateegia – mereprügi ja 
plastjäätmed kui oluline teema, millega tuleb tegeleda

• Läänemere Strateegia – Läänemere seisundi parandamine

• HELCOM (Läänemere Keskkonnakaitse Komisjon) -
mereprügi vältimiseks peavad Läänemereäärsed riigid 
koostama piirkondlikud tegevuskavad

Keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõu - merega 
piirnevate omavalitsuste jäätmekavades tuleb muuhulgas käsitleda 
mereprügi vältimise ja vähendamise meetmeid



BLASTIC projekt

• Kestab: 2016-2018

• Rahastab: INTERREG Kesk-Läänemere 

programm, KIK

• Osalejad: Eesti, Läti, Soome, Rootsi

• Partnerid: piirkonna omavalitsused ja nende 

partnerid

• Eesti partnerid: Tallinna linn ja SEI Tallinn



Eesmärgid

• Mereprügiga seotud teadmiste ja 
probleemiga tegelemise valmisoleku 
suurendamine Läänemere-äärsetes riikides ja 
linnades

• Töötada välja omavalitustele sobiv mereprügi 
allikate kaardistamise, mereprügi seire ning 
mereprügi vältimise ja vähendamise 
tegevuskavade koostamise metoodiline 
juhend

• Avalikkuse ja sidusrühmade teadlikkuse 
tõstmine



Tegevused
• Metoodikate ja juhendi koostamine

• Metoodikad testimine  

• Projektis osalevate omavalituste 
tegevuskavade koostamine

• Plastijäätmete keskkonnamõju (sh mõju, 
mis tuleneb plastist eralduvatest toksilistest 
ühenditest) teadmise levitamiseks 
koostatakse andmebaas, mis võimaldab 
anda huvirühmadele infot probleemi 
iseloomust ja suurusest.

• Huvirühmade teavitamine



Mereprügi allikate kaardistamise 
metodoloogia

• Kontrollnimekiri mereprügi allikate 

ja liikumisteede kaardistamiseks

• Kaardistatud allikate olulisuse 

hindamine



Mereprügi allikate kaardistamise 
metodoloogia - kontrollnimekiri

• A. Omavalitsuse üldised sotsiaal-
majanduslikud ja geograafilised tingimused

• B. Turism ja puhkus

• C. Üldine prügistamine

• D. Kanalisatsioon

• E. Jäätmekäitlussüsteem

• F. Avaliku ruumi koristamine

• G. Tööstus- ja kaubandussektor



Mereprügi allikate kaardistamise 
metodoloogia - kontrollnimekiri

• Mereprügi tekke potentsiaal eri eelpool 

nimetatud tegurite tõttu

• Potentsiaalne mereprügi teke põhinedes

tegevustele, mis on seotud eelpoole nimetatud 

allikatega, või põhinedes allikatega seotud 

olukorra hinnangule

• Meetmed tuginevad ainult viimastele 

hinnangutele



Mereprügi allikate kaardistamise 
metodoloogia - kontrollnimekiri



Mereprügi allikate kaardistamise 
metodoloogia – olulisuse hindamine

• Õiguslik
Kas õiguslik probleem on seotud mõne haldusüksuse
õigusliku (riikliku või kohaliku) kohustusega?

• Strateegiline
Kas probleem seotud haldusüksuse mõne (riikliku või
kohaliku) strateegilise eesmärgiga?
Majanduslik
Kas probleem võib potentsiaalselt põhjustada (otseseid või
kaudseid) rahalisi kulutusi?
Sotsiaalne
Kas probleem on huvigruppidele (üldine avalikkus, 
äriringkond, meedia, jne) tähtis ?
Keskkondlik
Kui suur hulk prügi võib selle probleemi tõttu
potentsiaalselt merre jõuda? 



Mereprügi allikate kaardistamise 
tulemused Tallinnas
• Peamised mereprügi allikad 

Tallinnas:
– Prügistamine ja pakendijäätmete 

kogumissüsteemi toimimise 
puudulikkus

– Prügi ning pakendijäätmete teke ja 
kogumissüsteem parkides jt avalikes 
kohtades, mis asuvad mere rannal või 
jõgede ääres.

– Kanalisatsioonisüsteem (prügi 
viskamine tualettidesse, sadevees 
sisalduv prügi)

– Ehituse ja lammutusega seotud 
tegevused – lenduv prügi (eelkõige 
kergesti lenduv penoplast jt 
isolatsioonimaterjalid)



www.blastic.eu

http://www.blastic.eu/

