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Kolm veopiirkonda Saaremaal kolab veidralt. Kas ei voiks jaatmete kokkukorjega
piirkonniti olla haaratud enam kohalik maaettevotja, nagu tana talihoolduses
lumelukkajad vms? Muretseda kinnine veok ja jaatmeluba oleks paljudele neist
joukohane. Jaatmete eelsortimine erivarvilistesse kottidesse on aga rohesilmsele
saarlasele ja tema kulalisele kindlasti meelt mooda. Teenuskeskustele jaab vaid
ulesanne kinnitada marsruut ja kogumispaevad...
Kaks jaatmejaama on vahe, leitakse eelnous. Omavalitsus voiks valja ehitada arvukalt
ajutisi ladustamiskohti (angaare) ja need kohalikele maaettevotjatele rendile anda.
Seal jatkuks jaatmete sortimine, ajutine ladustamine ja mehaaniline tootlemine.
Paikresse viidud sorteerimisliin jaatmekutuse tootmiseks on toenaoliselt rentniku
kaes tanaseks amortiseerunud. Kuigi jaatmekutus ei toeta susinikuneutraalsuse
saavutamist, tuleks jaatmete energiakasutust edendada ka Saaremaal. ,,Kuressaare
Soojuse" koostootmisjaama voi hakkpuidukatlad tuleks haalestada koospoletuseks, et
saavutada noutud energiatohusus ka jaatmekutust kasutades.
Siit sammuke edasi oleks arendada valja kohapealne voimekus ka nakkusohtlike ja
patoloogiliste jaatmete, samuti eri ja korge riskiastmega loomsete jaatmete
kaitlemiseks. Luha tanava katlamajas voiks polevkivioli poletamise asendada
biogaasikatlaga, et saavutada noutav polemisgaaside temperatuur. Mida annaks siia
poletustehase rajamine? Munitsipaalhaigla ja hooldekodud saavad kaeparasema
teenuse erijaatmetele, loomakasvatusettevotted ja lihatoostus aga logistiliselt
m6istlikuma lahenduse. Kaideldavad kogused poleks ju suured, aga vaheneksid kulud
ja ohud, mis voivad kaasneda tana nimetatud jaatmete transportimisel Tartusse voi
Vaike-Maarjasse. Kuidas Eestis sigade aafrika katku just korjuste transpordiga levitati,
on ju avalik saladus.
Saaremaa biogaasirajatistest on tana moningad kogemused ,,Saare Economicsil" ja
,,Kuressaare Veevargil". Meie suurpollumajandusettevotted voiksid saada siinkohal
omavalitsusele uuteks partneriteks. Biogaasijaamad, mis toodavad biometaani,
omavad rohemajanduses suurt potensiaali. Saaremaal saaks kasutada
biogaasireaktori sisendina lisaks veiselagale ka biolagunevat jaadet
kodumajapidamistest ja toidukaitlejatelt, samuti madala riskiga purustatud loomset
jaadet. Uues jaatmekavas mainitud kompostimisvaljaku rajamine ja sertifitseeritud
kompostmulla tootmine on ullatavalt tagasihoidlik plaan.
Leidub meilgi ehk ettevotjaid, kes suudavad taaskasutada kogutud klaasi
ehitusmaterjali segudes voi valmistada vanapaberist kasulikku soojustusmaterjali ja
allapanu kohalikule seakasvatusele. Ressurssi on jaatmete naol Saaremaal kull
piiratult, aga kohalikuks kaitlemiseks piisavalt. Jaatmete taaskasutuse voimalused
ootavad Saaremaa ettevotjate seas veel avastamist-tutvustamist.
Lopetuseks tuleb tunnistada, et jaatmekavas voiks eesmargiks olla ka prugila rajamine
Saaremaale. Vaba maad, kuhu ladustada reoveemuda voi koospoletustehaste tuhk,
on omavalitsusel olemas kull. Prugilale rentniku leidmisel oleme ju edukad!
Joudu jaatmekava eelnou aruteluks!

