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Saaremaa valla jäätmekava 2021-2026 küsimused ja ettepanekud

1. Seletuskirjas märgitud - Nende jäätmeliikide kogused, mida saab üle anda vaid
jäätmejaamas (ettevõtete spetsiifilised tootmisjäätmed), võivad järgnevatel aastatel
väheneda tulenevalt enamike jäätmeliikide vastuvõtutasu olulisest tõusust 2020. aasta
alguses ning ettevõtjate valmidusest viia võimalusel jäätmed ise mandril asuvatesse
jäätmekäitlusettevõtetesse, kus jäätmete vastuvõtutasud on madalamad.
Küsimus: Kas Saaremaa vallal on ülevaadet, kui paljud Saaremaa ettevõtted täna
jäätmeid ise mandrile viivad?
2. Seletuskirjas märgitud - Jäätmete kokku kogumiseks vajaliku ja kasutajasõbraliku
taristu peab omavalitsuse territooriumil tagama kohalik omavalitsus. Eelkõige on
selleks jäätmejaamad, avalikud kogumispunktid ning uksest ukseni kogumissüsteemid
(korraldatud jäätmevedu, pakendikotiteenus).
Jäätmehooldust tuleb arendada nii, et tekitatud jäätmete liigiti kogumine ja äraandmine
oleks inimestele käepärane, st mugav, kiire, võimalikult lähedal ja mõistliku tasu eest.
Ettepanek sõnastuse muutmiseks seletuskirjas lk 18.
Olemasolev: Võimalusel tuleks tasuta pakenditeenust laiendada
piirkondadesse.
Ettepanek1: Tasuta pakenditeenust laiendada teistesse piirkondadesse.

teistesse

Ettepanek2: Lisada eesmärgid ja tegevused alla punkt - Tasuta pakendikotiteenuse
laiendamine teistesse Saaremaa valla piirkondadesse.
3. Seletuskirja märgitud - Vanapaberi veoteenusega on kohustatud liituma korteriühistud
(olenemata korterite arvust ja kortermaja asukohast) ning vallavalitsus, sh
teenuskeskused ja hallatavad asutused. Biojäätmete veoteenusega on kohustatud liituma
korteriühistud (olenemata korterite arvust ja kortermaja asukohast) ning büroohoonete,
haridus-ja teadushoonete, kaubandus- ja teenindushoonete ning majutus- ja
toitlustushoonete omanikud või valdajad.
Küsimus: Kas on ülevaadet, kui palju liitumisi on tegemata vanapaberi ja biojäätmete
veoteenusega kohustatud liitumistes?

4. Ettepanek: Kajastada jäätmekavas alternatiivse võimalusena Kuressaare Veevärk AS
poolt opereeritavas Kullimäel asuvas reoveepuhastusjaamas biolagunevate
köögijäätmete kompostimise võimalikkust.

5. Jäätmekavast selgub, et jäätmekäitlejale üleantavates segaolmejäätmetes sisaldub
suures koguses biojäätmeid ja pakendijäätmeid. Tatavasti biojäätmeid
segaolemjäätmetes olla ei tohi. Kas nn. topelttasusid esitatakse neile, kel taolist
rikkumist esineb? Kas need isikud saavad ka kuidagi tagasisidet/teavitust sellest, et nad
rikuvad Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja? Kui selline tagasiside andmine täna
puudub, siis teen ettepaneku see plaani võtta ja lisada ka tegevuskavasse.

