Saatja: Katrin Koppel <katrin.koppel@saaremaavald.ee>
Saadetud: 05.03.2021 12:37
Adressaat: Saaremaa vald <vald@saaremaavald.ee>
Teema: FW: Saaremaa valla jäätmekava eelnõu kohta arvamuse küsimine

From: Margus Suik <margus.suik@humanae.ee>
Sent: Friday, March 5, 2021 11:24 AM
To: Katrin Koppel <katrin.koppel@saaremaavald.ee>
Cc: Bert Holm <bert.holm@saaremaavald.ee>
Subject: RE: Saaremaa valla jäätmekava eelnõu kohta arvamuse küsimine
Tere
Tänan senise koostöö eest!
Oleme vaatamata mõningatele raskustele suutnud ikkagi paindlikult koostööd jätkata.
Ja oleme valmis seda praeguse koostöömudeli alusel jätkama.
Aga kogumiskonteinerite võrgustiku laiendamise suhtes oleme ettevaatlikud.
Eesmärk on ju üllas, aga meie senine praktiline kogemus näitab kahjuks, et mida kaugemale suurematest
linnadest/asulatest, seda rohkem ebakvaliteetseid rõivaid ja lausa rämpsu konteineritesse pannakse.
Sellepärast oleme viimastel aastatel ka Harjumaal mitmeid konteinereid ringi paigaldanud,
maakohtadest asulatele lähemale.
Oleme heategevusele suunatud ettevõte, aga peame oma tulemusega ikka vähemalt nulli jõudma.
Sellepärast teeme ka pidevalt teste annetuste sisu ja kvaliteedi osas.
Viimati tegime seda just selle aasta alguses ja kahjuks kipub Saaremaa annetuste kvaliteet madalam
olema (võrreldes nt Harjumaa,Tartu ja Rakverega) ja mis halvem, puhtalt prügi osakaal kõige suurem –
7,5% (nt Harjumaal 2,9%).
Seetõttu meie laienemist nö maakohtadesse ei poolda ja keskenduksime pigem suurematele asulatele.
See on muidugi teie otsus, kuhu konteinerid panna, aga meie jätame endale õiguse laienemise korral
annetuste kvaliteeti analüüsida ja selle põhjal teile ettepanekuid teha.
Kas siis konteinerite ringi paigutamiseks või halvimal juhul teatud konteinerite sisu mitte
vastuvõtmiseks. Seda kõike saame muidugi koostöös jooksvalt arutada.
Konteinerid ei tohiks olla kuskil pimedas kohas nö nurga taga, vaid võimalikult avalikus, käidavas ja
valgustatud kohas.
Kindlasti on siinkohal oluline elanike teavitamine sobivatest annetustest ja teatud kohapealne
järelevalve (kuidas seda teha, on keeruline öelda, aga heas mõttes teatud naabrivalve võiks toimida).
Konteinerite kvaliteet peaks olema hea ehk parem, sest nagu oleme arutanud, kipuvad nad kinni kiiluma
ja kindlasti peavad nad veekindlad olema. Konteiner on ju päris pikaajaline investeering ja siis oleks juba
mõistlik vaatamata natuke kõrgemale hinnale selle kvaliteeti panustada.
Ja mis meie jaoks kindlasti oluline – vahelao olukord peaks olema parem – piisavalt ruumi, et me
saaksime seda kuluefektiivselt tühjendada ja kindlasti peavad kogumiskotid olema korralikult seotud ja
pakendatud ning puhtas kohas kuival alusel. Siis säilib annetuste kvaliteet ja kogu riiete ringlussüsteemil
on üldse mõtet.
See on lühidalt meie kogemus ja arvamus.

Jõudu teile jäätmekava koostamisel ja elluviimisel!

Parimat,
Margus Suik
Tegevjuht
Humana Sorteerimiskeskus OÜ
Jälgimäe tee 13 Tänassilma Saku vald 76406
tel. +3725090438
e-mail: margus.suik@humanae.ee

From: Katrin Koppel <katrin.koppel@saaremaavald.ee>
Sent: reede, 19. veebruar 2021 13:01
To: Margus Suik <margus.suik@humanae.ee>
Cc: Bert Holm <bert.holm@saaremaavald.ee>
Subject: Ed: Saaremaa valla jäätmekava eelnõu kohta arvamuse küsimine

Tere
Humana on meile väga oluline koostööpartner, seetõttu sooviksime, et mõtlete sellele, mis on
teie vajadused selleks, et saaksime koostööd lähema kuue aasta jooksul jätkata ja edendada.
Meie soov oleks tõesti kogumisvõrgustikku tulevikus laiendada. Ootaksime teie seisukohta, kas
väljapoole Kuressaaret ja Orissaaret laienemine on Humanale sobilik, kuidas saaksime
kasutatud rõivaste kogumist veelgi paremaks muuta (näiteks konteinerite kuju, asukohad, arv,
levitatav info jms) ning milline võiks ideaalis koostöö Humanaga olla aastal 2026 ehk milline
meie siht selles osas võiks olla.
Oleksime teie ettepanekute ja nägemuse eest väga tänulikud. Võite need saata vabas vormis ekirjana.
Head
Katrin Koppel
Jäätmete peaspetsialist
Saaremaa Vallavalitsus | Tallinna 10, Kuressaare 93819
+372 455 0529 | +372 52 47 636 | www.saaremaavald.ee

Saatja: Margus Suik <margus.suik@humanae.ee>
Saatmisaeg: reede, 19. veebruar 2021 09:19
Adressaat: Bert Holm <bert.holm@saaremaavald.ee>
Teema: FW: Saaremaa valla jäätmekava eelnõu kohta arvamuse küsimine
Tere
Ootate meilt oma jäätmekava kohta arvamust.
Mul varasemalt sellise arvamuse andmise kogemus puudub, seega täpsustaksin, et mis sisendit te meilt
täpsemalt ootate – mille koht täpsemalt, kui pikalt/detailselt umbes jne.?
Lugesin jäätmekavast, et teil on plaanis riiete kogumiskonteinerite võrku laiendada.
Kui väga lühidalt öelda, siis saame omalt poolt kinnitada, et oleme senise meievahelise koostöömudeli ja
tööjaotuse aluselt jätkuvalt valmis kokku kogutud annetused Saaremaalt oma sorteerimiskeskusesse
transportima.
Parimat,
Margus Suik
Tegevjuht
Humana Sorteerimiskeskus OÜ
Jälgimäe tee 13 Tänassilma Saku vald 76406
tel. +3725090438
e-mail: margus.suik@humanae.ee

From: vald@saaremaavald.ee <vald@saaremaavald.ee>
Sent: neljapäev, 18. veebruar 2021 14:20
To: OÜ Prügimees <saaremaa@keskkonnateenused.ee>; AS Ragn-Sells <Juri.Meeksa@ragnsells.com>;
OÜ Saaremaa Prügila <mihkel.paljak@kudjape.ee>; OÜ Eesti Pakendringlus <info@pakendiringlus.ee>;
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon <eto@eto.ee>; OÜ Tootjavastutusorganisatsioon <info@tvo.ee>;
OÜ Sikassaare Vanametall <Sikassaare.Vanametall@gmail.com>; OÜ Eesti Pandipakend
<info@eestipandipakend.ee>; MTÜ Rehviringlus <info@rehviringlus.ee>; MTÜ EES-Ringlus
<info@eesringlus.ee>; MTÜ Eesti Elektroonikaromu <info@elektroonikaromu.ee>; OÜ Ekogaisma
<info@ekogaisma.ee>; OÜ Humana Sorteerimiskeskus <margus.suik@humanae.ee>; MTÜ
Uuskasutuskeskus <info@uuskasutus.ee>; SEI Tallinn <harri.moora@sei.org>; OÜ Kudjape
Ümberlaadimisjaam <kudjape@keskkonnateenused.ee>; OÜ Paikre <info@paikre.ee>
Subject: Saaremaa valla jäätmekava eelnõu kohta arvamuse küsimine

