Saaremaa valla jäätmekava 2021-2026 lisa

Eesmärgid ja tegevused

Eesmärk ja tegevused

Eeldatav tulemus

Eesmärk 1: JÄÄTMETEKET VÄLDITAKSE SEAL, KUS SEE ON VÕIMALIK
Avalikel üritustel enam ühekordseid nõusid ei kasutata. Vastav
1.1 Ühekordsete nõude kasutamise piiramine avalikel üritustel
nõue on kehtestatud valla määrusega.

1.2 Keskkonnajuhtimisüsteemi rakendamine valla asutustes
1.3 Riigihangetes keskkonnahoiu kriteeriumite kasutamine
1.4 Riidekonteinerite paigaldamine kõigisse alevikesse ja
piirkonnakeskustesse ning nende regulaarse tühjendamise
korraldamine

2.5 Suurjäätmete üleandmiseks paremate lahenduste leidmine
(kogumisringid, korraldatud jäätmeveoga liitmine, jäätmejaamade
võrgustiku laiendamine vms)
2.6 Jäätmete liigiti kogumise edendamine (näiteks konteinerite
soetamine elanikele, sagedasema veo korraldamine liigiti kogutud
jäätmetele jms)
2.7 Kõigi jäätmevaldajate hõlmamine korraldatud jäätmeveoga

2.8 Temaatiliste jäätmealaste juhendite koostamine ja levitamine
2.9 Jäätmete liigiti kogumise teemalise kampaania korraldamine

2021-2022

Valla asutustes on rakendatud rohelise kontori
keskkonnajuhtimissüsteem
2021-2026
Vähemalt 70% riigihangetes kasutatakse
keskkonnahoiukriteeriume
2021-2026
Riidekonteinerid on olemas 9 alevikus ja Mustjala, Laimjala, Pihtla, Hiljemalt 2024
Tornimäe ja Iide külades

Eesmärk 2: JÄÄTMEALASED TEENUSED ON KERGESTI KÄTTESAADAVAD
2.1 (Mehitamata) jäätmejaamade rajamine Leisi, Kihelkonna ja Salme
Saaremaa vallas on viis jäätmejaama
alevike juurde
2.2 Jäätmejaamadele optimaalse haldamise ja funktsiooni leidmine, Suurenevad jäätmejaamade külastatavus ja aasta jooksul
mis tagab muuhulgas madalamad vastuvõtutasud
vastuvõetavate jäätmete kogused võrreldes 2020. aastaga
2.3 Automaatse andmevahetuse rakendamine kõigis valla
jäätmejaamades
2.4 Optimaalsete jäätmeveopiirkondade määramine

Tegevuse elluviimise aeg

Jäätmejaamadesse viidud jäätmete andmed on reaalajas
kontrollitavad ametniku arvutist
Jäätmehoolduseeskirjas on sätesatud Saaremaa valla
jäätmeveopiirkonnad
Elanikel on võimalik suurjäätmeid üle anda mõistliku tasu eest ja
võimalikult kodulähedal

Aastaks 2026 kogutakse liigiti vähemalt 65% olmejäätmetest
(kood 20 ja 15 01).Biojäätmete liigiti kogumine suureneb 100 t/a,
pakendijäätmete kogumine 100t/a ning vanapaberi kogumine 30
t/a.
2021. aasta lõpuks on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 99%
jäätmevaldajatest, seda taset säilitatakse ja võimalusel
suurendatakse järgmistel aastatel
Igasse valla postkasti saadetakse vähemalt kord aastas
konkreetsele teemale keskenduv jäätmealane juhend
Läbi on viidud suurem kampaania, mis jõuab erinevatesse
inforuumidesse

2022 - 2026
2022

Alates 2023

2021-2022
2021-2022

2021 -2026
Igal aastal

Igal aastal
Igal aastal

g
g
j
võimalik rahastamisallikas lisaks
KOV eelarvele

Lisakulu vallale puudub, eeldab
korralduslikke muudatusi
Lisakulu pole teada, KIKi
keskkonnaprogrammist toetatav
tegevus
Lisakulu pole teada, sõltub
hangitavast tootest või teenusest
Riidekonteinerite valmistamise ja
tühjendamise kulu (tühjendamine
ca 10 000€/a, riidekonteineri
tükihind 1300€). Riidekonteinerite
soetamine KIKist toetatav.

Maksumus selgub pärast hangete
läbiviimist
Pole teada, kulud võivad tekkida
näiteks tegevustoetuse ja
operaatoritasude kaudu.
Ca 3000 € (tarkvara ja seadmete
soetamine)
Lisakulu puudub
Kulud kaetakse jäätmeveo teenuse
eest tasumisel, valla kulu
suurjäätmete kogumisele väheneb
30-50 000€/a).
Täiendava kulu katmiseks
taotletakse toetust KIKist

Lisakulu puudub

Kuni 17 000€. Teatud juhtudel KIKist
toetatav.
Pole teada, sõltub kampaania
olemusest.

2.10 Ohtlike jäätmete (sh asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid),
Iga-aastaselt toimub vähemalt üks kogumiskampaania
elektroonikaromude ning biolagunevate haljastujäätmete ja
vajadusel ka teiste jäätmeliikide kogumiskampaaniate korraldamine
2.11 Täiendavate pakendipunktide rajamine

Igal aastal

Keskmiselt 210€/tonn. Ohtlike
jäätmete ja eterniidi kogumisringid
KIKist toetatavad.

Kõigis Saaremaa valla piirkondades (v.a Kuressaare linn ja Kudjape 2021-2022
alevik) on vähemalt üks pakendipunkti 166 elaniku kohta
2022-2023

Täiendav kulu tekib, kui
pakendikonteineritele on eelnevalt
vaja rajada kõva alus.
Lisakulu vallale puudub

2021-2022

Konteinerite ostmine (u 200€/tk)

2021-2026

Kontineri tükihind 50-70€, lisanduv
tühjendustasu ca 6000 €/a.

2.12 Avalike pakendipunktide viimine kaupluste juurde

Iga kaupluse juures on olemas avalikuks kasutuseks mõeldud
pakendikonteinerid. Tegevuse saab ellu viia maaomaniku
nõusolekul.
2.13 Olemasolevate amortiseerunud vanapaberi konteinerite
Igas alevikus ja suuremas külas on olemas avalik vanapaberi
väljavahetamine ja uute konteinerite soetamine piirkondadesse, kus konteiner
avalik vanapaberikonteiner seni puudub
2.14 Lisakonteinerite paigutamine prügistamise vältimiseks
Suveperioodiks on supluskohtadesse, vaatamisväärsuste juurde,
sadamatesse jm paigutatud lisakonteinerid segaolmejäätmete ja
pakendijäätmete kogumiseks.

Eesmärk 3: SAAREMAA VALLAST KOGUTUD JÄÄTMED VÕETAKSE RINGLUSSE
3.1 Sortimisuuringu läbiviimine Saarema vallas
On teada, kui palju sisaldavad Saaremaa vallas üle antavad
2021 - 2022
segaolmejäätmed ja pakendijäätmed neid jäätmeliike, mida tuleks
koguda teisiti
3.2 Biolagunevate haljastujäätmete ringlussevõtu võimaluse loomine Saaremaa vallas on olemas haljastujäätmete käitlemiseks
2021-2023
Kudjape jäätmejaamas
nõuetekohane väljak (väljakud), jäätmetest toodetav
kompostmuld sertifitseeritakse
3.3 Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ringlussevõtuvõimaluse Saaremaa vallas on olemas biolagunevate köögijäätmete
2022-2024
loomine (Maasi jäätmejaamas)
käitlusvõimalus, jäätmetest toodetav kompostmuld
sertifitseeritakse

Pole teada, maksumus selgub
hanke käigus
Ca 200 000 €. OÜ Saaremaa Prügila
omavahenditest.
Maksumus sõltub lahendusest ja
selgub hanke tulemusena.
Võimalusel OÜ Saaremaa Prügila
omavahenditest või KIKi toetusega.

3.4 Koostöös pakendiorganisatsioonidega pakendipunktide
varustamine eraldi konteineritega paber- ja kartongpakendile,
klaaspakendile ning plast- ja metallpakendile (segapakendile).
3.5 Valvekaamerate soetamine ja kasutamine kogumispunktides
risustamise vältimiseks

Igas pakendipunktis on kolme erineva pakendimaterjali
kogumiseks ette nähtud konteinerid

2023

Probleemsematesse pakendipunktidesse on paigaldatud
valvekaamerad ning on olemas teisaldatav valvekaamera, mida
saab vastavalt vajadusele viia ühest pakendipunktist teise

2021-2026

3.6 Korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmed suunatakse
käitluskoha- või jäätmeveohankega võimalikult suures ulatuses
ringlussevõttu

Jäätmetest suunatakse ringlusesse 2024.a 50%, 2025.a 55%,
2030.a 60% ja 2035.a 65%. KOJV raames kogutud jäätmetest
ladestatakse prügilasse alla 10%. Ülejäänud jäätmed
taaskasutatakse muul moel.
Jäätmetest suunatakse ringlusesse 2024.a 50%, 2025.a 55%,
2030.a 60% ja 2035.a 65%. KOJV raames kogutud jäätmetest
ladestatakse prügilasse alla 10%. Ülejäänud jäätmed
taaskasutatakse muul moel.

2021 - 2026

Kulud kaetakse jäätmeveo teenuse
eest tasumisel

2021-2026

Kulud kaetakse jäätmete
vastuvõtutasu kaudu

3.7 Jäätmejaamadesse kogutud jäätmete käitlejale seatakse
korraldatud jäätemeveoga hõlmamata jäätmete käitlemiseks
nõuded, mis tagavad ringlussevõtu eesmärkide täitmise Saaremaa
valla osas

Täiendav kulu tekib, kui
pakendikonteineritele on eelnevalt
vaja rajada kõva alus.
150 €/tk, lisandub teenindamise
kulu.

