Vabaühenduste Ümarlaud Harku vallas
Koht: Muraste.
Aeg: esmaspäev 08.04.2019, algusega 18:00

Osavõtjad: Margus Vetsa (Keskkonna- ja planeerimiskomisjon, HV); Ivo Lukk (Alasniidu selts), Ene
Bötker (Türisalu selts), Kristiina, Adamson, Aivar Adamson (Suurupi selts), Jaanus Härms (Vääna
selts), Viigi Saksakulm (Tabasalu selts), Raul Leemets( Kasevälja küla selts), Kristina Nurmetalu
(Vääma-Jõesuu selts), Aule Kikas (Muraste külaselts), Kaja Rasman (Kuna Kultuuriait), Andrus Saliste
(Vabaühenduste Ümarlaud)

Arutelupunktid:

1. Teema, mis palju kõneainet pakub ja mille osas võiksime küladena kaasa mõelda,
oleks Jäätmemajandus.








Vaataks kiire ülevaatena, millist räägivad meile kehtivad määrused ja seadused
Tooks välja reaalnäidetena nii head kui ka mitte niiväga õnnestunud juhtumid,
näidete ja lühikirjelduste valguses (palun siis ette valmistada konkreetne(sed)
juhtumid)
Tooks arutellu külade ettepanekud nii ühismahutite ideedest kui ka
motivatsiooniideed, kuidas sorteeritud jäätmeringi suurendada, just külade enda
abiga.
Kirumise ringi ei tahaks teha vaid keskenduda ideedele ja lahendustele, mis ühise
ettepanekuna edastada ka Volikogu Keskkonna- ja planeerimiskomisjonile.
Prooviks koondada küladest info esinduste kätte, et see jõuaks Ümarlauda juba
filtreeritud infona (probleemistik, lahendused, näited, ideed)

2. Teemana Kutsuks küladepäeva korraldusmeeskonda andma väikest ülevaadet kuidas plaanid
on edenenud ja kas on midagi põnevat avada ka plaanide osas.
1. Jäätmemajandus
a. Andrus Saliste poolt esitlus, mis ka antud memoga kaasas,
b. Tuvastatud probleemid on erinevad: ühiskogumise punktidesse toodud valesid asju;
Ka olmejäätmed, mis sinna jõuavad näitavad suure tõenäosusega, et puudu on
lähiümbruse aadressides vastuvõetud kohustus omale mahuti või kotilahendus.
Põhjuseks teadlikkus madal või ignorantsus. Lahendada võimalik läbi koostöö,
teavituste ja vastava piirkonna tegutsemiskava (võetud eesmärkide)
c. Margus Vetsa. Pilootprojekt – jäätmekava kontroll keskkonnainspektsiooni poolt. 78
mahutist 0 vastasid nõuetele, elik määrused kehtivad aga kohustusi ei täideta. Viia
räägitud kogukondadesse ja leida probleemidele piirkonda sobivaid lahendusi. Harku
vallas on täna Eestis üks paremaid liigiti kogumise tingimused loodud. Alustada

kogukondadest ka antud võimaluste tutvustamisega – mis saame ise ära teha oma
kodumajapidamistes!
d. Jäätmejaama kasutamine on populaarne, vaja oleks kindlasti parandada logistilist
ligipääsu ja tõsta kasutusmugavust. Mida pikemaks jäävad järjekorrad, seda suurem
on tõenäosus, et inimeste huvi selle teenuse vastu hakkab vähenema.
e. Teadmiste tase üldiselt on paraku madal – Kutsume üles selleks looma vallal plaan,
kus küladena olema valmis kaasa panustama, et saavutada eesmärgid, mis riigina
meil võetud. Iseeneslikult need asjad ei muutu.(Lahenduseks
jäätmeteavituskava(koostöös erinevate organisatsioonidega – haridusasutused,
külaseltsid,…) ja nõustamised, lahenduste välja.
f. Kindlasti kutsume üles ka käsitlema lahendusi Piirkonnaspetsiifilisena, lahendused on
võimalikud ainult läbi koostöö piirkonna ja valla vahel ja saavad toimima vaid siis kui
need on just konkreetsesse piirkonda kavandatud
g. Avalik statistika, palju on vallal antud välja vabastusi versus aadressid, kus peaks
olema prügiveo kohustus. Eesmärk peaks olema vabastused viia miinimumini?
(suvitajatel talveperioodil võimaldada, aastaringselt aga mitte. Võimalik lahendada
ühismahutite/jäätmemajade kaudu)
h. Probleemi saab lahendada vaid siis kui teame kus me tegelikult oleme ning oleme
loonud koos tegutsemiskava ja seda ka süsteemselt täidame?
i. Koosoleku väliselt lisandus kirjalikult ka Ago Lepp(Munakivi teed ja terviserajad MTÜ
Suurupist) poolt sõnum, et probleemkohad on ka korrastatud alad, kus siseturistid
Tallinnast tulevad meie loodust nautima ja kohalikud on sunnitud nende jäänukid
hilisemas faasis ära koristama. Mõelda lahendustele, mis võimaldaks antud
prügistamist vähendada ja/või hoolduskohustusi leevendada. Lisaks ka kohalike
biojäätmete (aiasaadused ja/või hekijäägid, peenrajäägid, puude lehed ja niidetud
muru) ladestamine metsa alla. Ühes küljest loodus kuid teisalt visuaalselt inetu ning
oma jäägi jätmine vöörale kinnistule – Kas oleks võimalikud ühislahendused
planeerida elamupiirkondadesse?
2. Küladepäeva idee tutvustus(Kristina Nurmetalu, Kristiina Adamson) – Külade nädal toimub
14-21 juuli ,ka avatud talud, Tilgu sadamapäev, Mere ja mõisakülad, „Oma külal oma nägu“,
Öömatk ümber Harku valla, 22.04 toimub Merikülas õppekompleksis töökoosolek. Mai kuus
soovitakse saada kogu kava lukku, et asuda turundama ja publikule tutvustama saabuvat
sündmust.

