Saaremaa omavalitsuste ühinemise keskkonnakomisjon
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Juhatas: Katrin Koppel (Kuressaare Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist)
Protokollis: Katrin Hämelainen
Osalusleht on lisatud protokollile.
Käsitletavad teemad:
1. Jäätmed
Katrin Koppel tõstatas küsimuse kohalikes omavalitsuses olevate tegevuste/põhimõtete ühtlustamise
kohta. Ettepanek on ühtlustada nn soodustused elanikele, sh ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt.
Ühtlustada tuleb jäätmehoolduseeskiri ja tulevikus ka jäätmekava. Ühises jäätmehoolduseeskirjas
arvestada sellega, et KOVide korraldatud jäätmeveo perioodid lõppevad eri aegadel ning uued
tingimused hakkaksid kehtima uuest korraldatud jäätmeveo perioodist.
Tegevused: Katrin edastab ohtlike jäätmete lepingud komisjoni liikmetele tutvumiseks. Hinnad jm
tingimused räägitakse üle 2017 sügisel. Ühtse jäätmehoolduseeskirja koostamiseks moodustatakse
komisjon, eesmärk on viia jäätmehoolduseeskirja eelnõu 2018. aasta jaanuari volikokku.
Toodi välja, et Kudjape Jäätmejaamas on hinnad fikseeritud rendilepingus, mistõttu ei saa neid muuta
(nt viia hindu ühtseks Maasi Jäätmejaamaga). Maasi Jäätmejaamas on hetkel segaolmejäätmete
vastuvõtmise hind kõrgem kui Kudjapel põhjusel, et vähendada KOV ülalpidamiskulusid ning hoida
käitlushinda kontrolli all. Segaolmejäätmete toomist Maasi jäätmejaama vähendaks korraldatud
jäätmeveo korraldamine ka nendes piirkondades, kus see täna puudub. Korraldatud jäätmeveost
vabastamisel tuleb jälgida, et see ei ületaks 2% kogu jäätmevaldajatest.
Tegevused: eesmärk kehtestada jäätmejaamades ühtsed segaolmejäätmete vastuvõtutasud alates 1.
jaanuarist 2018.
Katrin Koppel küsis komisjoni arvamust Maasi ja Kudjape jäätmejaamade liitmise kohta.
Komisjoni hinnangul tuleks oodata liitmisega seni, kuni selgub, kas uue riigihangete seadusega on inhouse tehingud lubatud või mitte.
Tegevused: jäätmejaamade ümberkorraldamine võetakse ette 2018. aastal.
Jäätmekava hetkeolukorra kaardistamine:
1) Jäätmete kogumiskohti (KOV hallatavaid) kaks - Kudjape ja Maasi jäätmejaamad
2) Jätkata kogumisringide läbiviimist
3) Vanapaberi avalikud konteinerid on Lääne-Saare ja Pihtla vallas, kus nende majandamine on
lahendatud erinevalt
4) Pihtla omab oma pakendikonteinereid
5) Orissaare rendib pakendikonteinereid välja
6) Komisjonil tuleb enne ühinemist vaadata üle kõik senised avalike konteinerite vedu puudutavad
lepingud, et vältida ootamatuid arveid jms
7) Klaasikonteinerid – osades KOV haldusterritooriumitel alles
8) Tekstiili vastuvõtmiseks eraldi konteinerid puuduvad
9) Abruka prügivedu – senine korraldus seoses turistide jäätmetega tekitab kohalikele meelehärmi.
Lääne-Saare vallavalitsusel on plaan viia läbi küsitlus edaspidise prügiveo ja -hindade korraldamise
väljaselgitamiseks.
10)
Orissaares kehtib turistide jäätmete osas põhimõte – kes viib, see toob - külavanem tegeleb
turistidega, eraldi konteinerit nende jäätmete jaoks ei ole.
11)
Turistide jäätmed – probleemid eeskätt supluskohtades, kuid ka üldiselt.
12)
Ida-Saaremaal (Leisi/Orissaare) Maasi jäätmejaamas suurjäätmete kogumist enam ei
korraldata, kuna KIK lõpetas rahastamise.
Tegevused: Saaremaal on vajadus korduvkasutuskeskuse jaoks. Ettepanek teha maakonnaülene
jäätmekava (Saaremaa ja Muhu). Suveperioodil tuleb pakendiorganisatsioonidega suhelda tihedama
tühjendusgraafiku osas.

Pinnasejäätmete käitlemine:
Osaliselt nõutakse lubade taotlustes (menetluste raames) sellekohast infot. Valdavalt viiakse pinnase
jääde valla kinnistule.
Tegevused: edaspidi tuleks käituda vastavalt seadusele (võtta Keskkonnaametilt registreerimistõend
või nõusolek).
Põllumajandusplast:
Probleemiks see, et kodanikud ei ole informeeritud sellest, et tootja peab põllumajandusplasti kui
jäätme tasuta vastu võtma.
Tegevused: jagada kodanikele infot nende õigustest ning sellest, millised firmad/isikud seda juba täna
teevad.
Haljastusjäätmed:
Enamus KOVides nendega eraldi ei tegeleta. Haljastusjäätmed kasutatakse ära. Kärlal olev plats tuleks
üle vaadata. Probleem on enamasti lehtedega.
Endised prügilad:
Jätkuvalt tegeleda endiste prügilate järelhooldusega, mis kestab 30 aastat pärast prügila sulgemist.
Riiklik järelevalve:
Järelevalvet (viiakse läbi menetlusi), sh jäätmete põletamise osas, tehakse Kuressaares ja LääneSaares. Teistes KOVides käib probleemide lahendamine suhtlustasandil (vallavanem/abivallavanem).
Jäätmevaldajate register EVALD:
Komisjon peab vajalikuks jäätmevaldajate registri pidamist EVALDIS.
Tegevused: Katrin koondab info soovijate kohta, kes on EVALDI kasutamise koolitusest huvitatud ja
võtab ühendust EVALDI arendajatega.
2. Struktuur
Struktuuri osas on eriarvamused: spetsialiseerumine vs piirkondlik lähenemine. Võimalikuks peetakse
spetsialiseerumist ka haja- ja tiheasustuse osas.
OTSUSTATI: Struktuuriettepanek - ühendvallas eraldi keskkonnaosakond, kus töötab lisaks haljastus
ja heakorraspetsialistile veel kuus keskkonnaspetsialisti.
3. Muu info
Lemmikloomad ja heakord jääb edaspidi keskkonnaosakonda. Lahendada probleem lemmikloomade
matmisega – idee luua lemmiklooma krematoorium ja matmisplats.
Keskkonnakomisjoni järgmine koosolek toimub 3. mail 2017 kell 10 Kuressaare Linnavalitsuses.
Arutluse alla tulevad järgmised teemad:
 Haljastus
 Looduskaitse
 Heakord
 Lemmikloomad
 Teised seni arutamata teemad
 Täpsustavalt struktuurist

Katrin Koppel
Juhataja

Katrin Hämelainen
Protokollija
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