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Kõljalas oli neljas õunalaat-õunapäev
Oktoobrikuu
esimesel
laupäeval
kogunes Kõljala külaplatsile üle saja
inimese. Kõik tahtsid osa saada juba
sügistraditsiooniks kujunenud üritusest
Kõljala õunalaat-õunapäevast.
Soe ja päiksepaisteline ilm meelitas
külaplatsile pered koos lastega. Mudilased
said
Kaili Kaasiku eestvedamisel
võistelda nii joonistamises kui ka
sportmängudes. Võistluste vaheaegadel
sai kiikuda ja turnida mänguväljakul.
Samal ajal õppisid täiskasvanud
õunapuu lõikamist ja tundma erinevaid
õunasorte. Näitliku õunapuu lõikamise
ajaks kogunesid huvilised puu ümber. Iga
oksa lõikus vaieldi hoolikalt läbi. Oma
ettepaneku või imestava küsimuse said
esitada kõik kohalolijad. Kui õunapuu oli

uue väljanägemise saanud, olid ka puu alt
lahkuvad laadalised jälle kogemuse võrra
rikkamad.
Vaatamata sellele, et päev oli
päikeseline, tulid osad laadalised kohale
kalossid näpu otsas, sest avatud õpitoas
sai oma kätt maalimises proovile panna.
Kes tahtis proovida, läks õhtul koju
lilleliste kalossidega.
Külaplatsi serval oli üles pandud ka
õunapress ning kel oli soovi sai oma
õuntest kohapeal ka mahla valmis
pressida.
Müügil olid õunad mesi, rukkijahu
ehted käsitöö. Loomulikult ei puudunud
ka laadaloterii, kus iga loos võitis.
Ahvatlevamateks auhindadeks oli uhke
kaltsuvaip
ning
noor
õunapuu.

Kaks kanget õunakoorijat – Mai Kundrats ja Ilme Hütt.
Pildil on Margis a

Kõik laadalised said kaasa rääkida parima
hoidise ja küpsetise valimisel. Ikka nii, et
jalutasid hoidiste või küpsetiste laua
juurde, maitsesid ning panid oma valiku
kirja.
Parima koogi küpsetas seekord Maili
Tamm ja parimaks hoidiseks valiti Juta
Rautsi keedetud astelpaju-õunamoos.
“Meie arvates läks päev igati korda,”
ütles üks korraldajaist Silje Vaik, lisades,
et ilm oli ilus ja inimesi käis palju ning
seega võib 4. õunapäeva õnnestunuks
lugeda.
Kohalolijate meeleolu aitas tõsta veel
Krista Kütt koos Kaali kooli laululastega.
Õunalaada
korraldasid
Kultuuriselts
Kevade ja Saarte Nõuandekeskus.
Kraater

Õunalaadal ei olnud lettidel vaid õunad, vaid ka käsitöö.
Pildil on Margus Aavik kaltsuvaibaga.

Koome taas sõdurpoistele jõuluks villased sokid
Ka tänavu kutsuvad Saaremaa naiskodukaitsjad üles kõiki
heatahtlikke saarlasi kuduma ja annetama villaseid sokke oma
saare ajateenijatele. Tegemist on kolmandat korda toimuva
aktsiooniga, millega soovitakse rõõmu valmistada just oma
kodusaare sõdurpoistele.
Tänavu suvise ja sügisese värbamisega on Saaremaalt
ajateenistusse kutsutud 117 poissi – neist suur osa teenib
Vahipataljonis, kuid seekord on saarlasi ka logistikapataljonis, aga ka
staabi- ja sidepataljonis. Kui aga sokke saab rohkem, pole sellestki
midagi, sest Kuressaare linnal on olemas ka vapilaev Admiral
Cowan, mille 30-liikmelisele meeskonnale võiksime samuti rõõmu
valmistada. Eelmiste aasta jõulueelne aeg, mil Saarte Hääle
toimetusse samuti sõdurpoiste jaoks sokke koguti, näitas, et tegemist

oli väga inimli1ku ja sooja ettevõtmisega. See rõõm, mida meie
sokikudumise aktsioon pakkus nii sokisaajatele kui ka kudujateleannetajatele, näitas, et tegu on väärt ja südantsoojendava
ettevõtmisega. Kindlasti palume sokitoojatel soki sisse pista ka oma
nimi – miks mitte toreda jõulukaardiga, millel peal ka jõulusoovid.
Kahjuks peame aga märkima, et seekord me nimelisi pakke vastu ei
võta – las need jäävad kodustesse jõuluvanakottidesse. Meil on
heameel, et Pihtla vallas on võimalik juba teist aastat sokke tuua ka
Pihtla koolimajja, kus samuti avatud sokikogumispunkt. Sokke
sõdurpoistele ootame 2. detsembrini. Meie ettevõtmist toetavad taas
nii raadio Kadi kui ka ajaleht Saarte Hääl.
Rita Loel,
Saaremaa Naiskodukaitse avalikud suhted
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Järvehaldjate ja tähetäpside
tegemised Kaali Kooli lasteaias
Sel sügisel avas oma uksed Kaali Kooli lasteaed. Esimese paari kuu jooksul on lasteaiaperel
toimunud juba palju vahvaid üritusi. Septembri alguses kuulutas lasteaed välja rühmanimede
konkursi, mille tulemusena nimetati noorem rühm Tähetäpsideks ning vanem rühm
Järvehaldjateks. Suur tänu Marika Metsale, kes nii vahvad nimed välja pakkus!
Vanavanemate päeva tähistades kutsusid lapsed peole oma vanaemad-vanaisad, kes lisaks
laulmisele ja tantsimisele meisterdasid koos lastelastega ka pildiraame ning helkureid. Usinad
järvehaldjad ja tähetäpsid võtsid osa ka ülekoolilisest spordipäevast, mis andis positiivseid
elamusi kõigile osavõtjatele. Oktoobri esimesel nädalal tähistas lasteaiapere leivanädalat –
külastati Karja Pagariäri ning lasteaias said lapsed ka ise leiba küpsetada. Palju põnevust
tekitasid ka sügise ilmastiku uurimine, aiasaaduste näitus, õpetajatepäeval esinemine ning
lindude ja metsloomade nädal.
Loov mõtlemine, hoolimine, rõõmsameelsus, pühendumine, vastutustunne – see ongi Kaali
Kooli lasteaed.
Kerttu Kips
Kaali Kooli lasteaia õpetaja

Volikogu muutis ehitusmäärust
Võttes aluseks asjaolu, et Pihtla Vallavolikogu 22.03.2006
määrusega nr.4 kinnitatud Pihtla valla ehitus-määrus on
vastuolus Pihtla Valla-volikogu 13.10.2005.a. määrusega nr.6
kinnitatud Rannaalade osaüldplaneeringu 8.peatükiga ja
lähtudes Kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lg 1 p.29,
Ehitusseaduse § 19 lg 4 p.1 ja Planeerimisseaduse § 5, Pihtla
Vallavolikogu m ä ä r a b :
1. Muuta Pihtla Vallavolikogu määrusega nr.4 22.03.2006.a.
kinnitatud Pihtla valla ehitusmääruse III osa ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused alljärgnevalt:
III EHITISE ARHITEKTUURSED JA EHITUSLIKUD
LISATINGIMUSED
Ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste määramise
kord
7.1. Konkreetseid maakasutus-ja ehituspiiranguid saab
kinnisasjale seada vaid planeerimismenetluse kaudu.
7.2. Detailplaneeringu olemasolul on vallavalitsusel võimalus
väljastada lisatingimusi, mis täpsustavad ehitise arhitektuurseid ja
ehituslikke tingimusi, mida detailplaneering ei sisalda (edaspidi
lisatingimused).
7.3. Lisatingimustega võib muuhulgas kehtestada:
7.3.1. keelu kasutada kõrvuti püstitavate majade puhul suuri
katusekalde erinevusi. Sellist keeldu ei rakendata juhtudel, mil
lamekatusega elamu kõrvale püstitatakse viilkatusega elamu või
asendatakse lamekatus viilkatusega;
7.3.2. nõude, et elamute püstitamisel täielikult või osaliselt
metsastatud alale tuleb säilitada vähemalt 50 protsenti (vastav
protsent võib võimaluse korral olla ka suurem) olemasoleva metsa
pindalast katastriüksusel;
7.3.3. nõude, et piirdeaedu võib püstitada mööda katastriüksuse
piiri või õuemaale või vahetult hoonestatava ala ümber (näiteks
suure maaüksuse korral) või teatud kaugusele teekatte servast.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
Pihtla vallavolikogu otsustas oktoobrikuisel istungil anda
tasuta kasutusse Pihtla vallale kuuluvast Sandla külas asuvast
Sandla
kultuurimaja
hoonest
endine
baariruum
mittetulundusühingule Leina Küla Selts tähtajaga kümme
aastat.
Ruumi kasutusele võtmise eesmärk on seltsitegevus ja
kogukonnale vajalike teenuste pakkumine.

Teatud piirkonnas on tehnovõrkude kavandamiseks, liikluse
(näiteks suurte prügiautode liikluse) ja talviste lumekoristustööde
hõlbustamiseks soovitav püstitada piirdeaiad 1,5-2 m kaugusele
teekatte servast;
7.3.4.
nõudeid
piirdeaedade
kõrgustele
piirkonna
ehitustraditsiooni arvestades:
7.3.4.1. hajaasustuses ei tohiks võrkaiad või osaliselt läbipaistvad
puitaiad olla kõrgemad kui kaks meetrit, läbipaistmatud kivi-või
puitaiad kõrgemad kui 1,6 meetrit;
7.3.4.2. kompaktse asustusega territooriumi osadel ei tohiks
võrkaiad või osaliselt läbipaistvad kivi-või puitaiad olla kõrgemad
kui 1,4 meetrit, läbipaistmatud kivi-või puitaiad kõrgemad kui 1,2
meetrit välja arvatud tootmisobjektide ümbritsemiseks püstitavad
aiad.
2. Määrus jõustub 10.novembril 2011.a.
Tõnu Hütt,
vallavolikogu esimees

Pihtla valla arengukava muudatuste eelnõu on
avaldatud valla kodulehel www.pihtlavv.ee .
Kõigil on võimalik teha oma ettepanekuid arengukava
muutmiseks, võttes ühendust vallavalitsusega.

7 töösuhete alast nõuannet
Kraatri postkasti potsatas tööalaseid nõuandeid pakkuv kiri. Loodame, et
sellest on abi ka meie vallarahvale.

1) Kirjutasin tööandja survel lahkumisavalduse, olen töötu aga
miks ma ei saa Töötukassalt toetust?
Töötukassast toetuse saamise eelduseks on sunnitud, mitte
vabatahtlik töötus. Sunnitud töötus tekib tööandja algatusel, olgu
selleks siis töö ümberkorraldamisest või töö lõppemisest tingitud
koondamine, ettevõtte pankrot või töölepingu erakorraline
ülesütlemine mõnel muul põhjusel. Silmas tuleb pidada seda, et
kui töötaja lahkub pahandusega, näiteks usalduse kaotuse või
varguse tõttu, siis ei ole Töötukassast midagi loota.
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Algus lk 2
2) Pärast euro tulekut makstakse vähem
palka, kas nii võib?
Euro käibeletulek ei muuda töölepingut, ega
saa olla ettekäändeks töölepingu (töö
tasustamise aluste) muutmiseks. Töölepingus
kokku lepitud kroonipalka tuleb edasi maksta,
ainult valuuta on vahepeal muutunud - nüüd
makstakse seda eurodes. Veelgi enam - seni,
kuni kroonipalk on eurodesse ümber arvestatud
kursiga 15,6466, ei ole vaja isegi töölepingut
muuta ega sinna europalka sisse kirjutada.
Juhul, kui eurole üleminekuga on tehtud
ümberarvestamise tagajärjel ümardamisi, peaks
selle kohta tehtama töölepingu muudatus, mida
saab
loomulikult
teha
ainult
poolte
kokkuleppel.
3) Firma omanikud ja nimi muutus, kas
minuga sõlmitakse nüüd uus tööleping?
Vastavalt Töölepingu seadusele omanike
vahetus, ettevõtte üleminek või jagunemine ei
muuda kehtivat töölepingut. Uus omanik võtab
kehtivad lepingud muutmata kujul üle. Uuel
omanikul võib küll olla soov teha
ümberkorraldusi, kuid midagi ei muutu enne,
kui töötaja millelegi alla kirjutab (nõustub). Ka
siis, kui töötaja on olude sunnil valmis
kehvemate töötingimustega uue omaniku
juures, tuleks nõuda olemasoleva lepingu
muudatust, mitte nõustuda uue lepingu
sõlmimisega, sest võimaliku koondamise
korral tulevikus sõltub Töötukassast saadava
koondamishüvitise suurus tööstaažist tööandja
juures. Uue töölepingu sõlmimise korral
hakkab tööstaaž nullist lugema ja vana lepingu
alusel
varem
töötatud
aastaid
koondamishüvitise määramise juures ei
arvestata.
4) Kas puhkusetasu makstakse ette?
See on tõesti tööandja poolne seadusejärgne
õigus. Puhkus, mille pikkus on üldjuhul 28

kalendripäeva, antakse jooksva kalendriaasta
eest. Kui seda ei anta just aasta viimasel kuul,
siis paratamatult osa puhkusest on töötaja
saanud avansina ette. Töölt ära minnes tuleb
aga võlg tagastada, ehk siis ettepuhatud osa
tööandjale tagasi maksta. Toome näiteks, et
töötaja puhkas maikuus 28 päeva ja soovib 30.
juunil töölt ära minna. Sellisel juhul peab
tööandja töötaja lõpparvest II poolaasta
ettepuhatud
14
päeva
tasu
kinni.
Et asi võrdne oleks, on tööandjal samamoodi
kohustus
lahkuvale
töötajale
hüvitada
väljateenitud, kuid veel kasutamata puhkus.
5) Firma kolib tehase linnast välja, kas pean
seal tööl hakkama käima?
Siinkohal aitab töölepingu lugemine, kus
peab olema kirjas töö tegemise koht. Tavaliselt
on see määratletud kohaliku omavalitsuse
täpsusega ja kui uus asukoht jääb samasse
piirkonda, siis tuleb töötajal töölepingut täita.
Praktikas on vaidluste korral siiski arvestatud,
kas asukohavahetus põhjustab töötajale
ebaproportsionaalselt liiga suuri logistilisi
ebamugavusi. Näiteks võib tuua olukorra, kus
tööpäev teises linna servas algab varem, kui
avatakse lasteaed, kuhu töötaja peab oma lapse
viima.
Teisalt on mul siiralt kahju tööandjast, kes
kirjutab töölepingusse töö tegemise koha sisse
aadressi
täpsusega
ja
otsustab
siis
kõrvaltänavasse kolida.
6) Ületundide eest soovin saada lisatasu,
sellel eest antakse hoopis puhkepäevi, kas
nii võib?
Tegelikult käitub tööandja igati seaduskuulekalt. Meie töölepingu seadus on oma
mõttelt Eesti tänasest elatustasemest natukene
ees. Nimelt eeldab seadus Euroliidu
heaoluühiskonna vaimus, et inimese vaba aeg
on rahast tähtsam ja seetõttu on tööandjal
kohustus ületunnid eelkõige vaba ajaga

Õnnitleme!
Oktoobri juubilarid:

Õnne pisiperele!
Kaspar Sääsk
15.09 Saue-Putla

Ott Peeter Tuisk
23.09 Reeküla

Egert Põllu
27.09 Kõljala

Elfriette Koel 93
Pihtla
Maimu Kahm 90
Ilpla
Helju Palts
84
Suure-Rootsi
Vilma-Lisete Toompuu 83
Püha
Arnold Välja 81
Kiritu
Harry Sepp
80
Suure-Rootsi
Luule Samson 80
Sandla
Kaalep Väli
70
Kõljala
Vello Sepp
70
Kõljala
Milvi Vassar
70
Nässuma

hüvitada. Kui see võimalik ei ole ja töötaja
nõustub, siis võib ületunnid 1,5-kordselt
hüvitada. Paraku on meie elatustase veel
selline, et enamasti vajame raha rohkem, kui
vaba aega.
7) Töötasin kaks kuud, kirjalikku
töölepingut ei ole, raha ei ole seni saanud,
mida teha?
Kuni kahenädalase töösuhtega ei ole kirjalik
tööleping nõutav, samas kirjaliku lepingu
korral on lihtsam töösuhet tõendada ning see
annab kindlustunde kokkulepitud tasu ja
töötingimuste suhtes. Juhul, kui kahest
nädalast pikema töötamise korral puudub
kirjalik tööleping, ei tee selle vorminõude
rikkumine töölepingut olematuks. Kui tööandja
hakkab töösuhet eitama, võib töötaja pöörduda
töövaidluskomisjoni, kuid enne peab ta
koguma ja esitama tõendeid oma töötamise
kohta tööandja juures. Selleks võivad olla
tunnistajate ütlused, meilivahetus tööandja
meiliaadressilt,
töökäsud,
sõidulehed,
tööajagraafikud jne. Kui töösuhe on tõestatud,
tekib töötasu maksmise küsimus, sest ka see
võib vajada tõestamist. Samas tuleb siin jällegi
appi Töölepingu seadus, mis määrab, et töötasu
tõendamata jätmise korral arvestatakse
töötasuks summa, mis harilikult selle töö eest
selles piirkonnas makstakse.
Soovime kõigile „võit-võit“ lahendusi
töösuhetes.
Kokkuvõte on koostatud nõuandekeskuses
www.vastused.ee 250 tööõiguse küsimusevastuse alusel. Sealt saab lugeda arvukalt teisi
tööõigusalaseid nõuandeid ning keeruliste
probleemide
korral
tasub
uurida
www.metiabi.eu
kodulehel
pakutavaid
võimalusi.
Merike Mihkelson, Tiit Kruusalu
www.metiabi.eu
www.vastused.ee

Mälestame
Ernst Nõmm
1944-2011
Kangrusselja

Malle Seppel
1954-2011
Saue-Putla

Aada Maripuu
1942-2011
Kaali

Matti Ojasaar
1945-2011
Kõljala
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Pihtla Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel alljärgnevad varad:
1. Tõnni kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 2,14 ha, reg.osa nr430934, katastritunnus 59201:003:0465, alghind 2876 eurot
(44999,62 EEK);
2. Katlamaja kinnistu asukohaga Pihtla vald Sandla küla, suurusega 2159 m², reg.osa nr3461034, katastritunnus 59201:004:0555, maaüksusel asub
hoone üldpinnaga 124,5 m², ehitisregistri kood 106021329, alghind 2500 eurot (39116,50 EEK);
3. Kontor-Elamu kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 0,24 ha, reg.osa nr574634, katastritunnus 59201:003:0967, maaüksusel asub
hoone üldpinnaga 320,6 m², ehitisregistri kood 106020825, alghind 14380 eurot (224998 EEK);
4. Korteriomand asukohaga Pihtla vald Kõljala küla Tähistaeva 3, tubade arv 2, korteri pind 51,6 m², reg.osa nr2715034, alghind 5752 eurot
(89999,24 EEK);
5. Korteriomand asukohaga Pihtla vald Kõljala küla Tähistaeva 7, tubade arv 3, korteri pind 65,7 m², reg.osa nr2715334, alghind 16617 eurot
(259999,55 EEK);
6. Korteriomand asukohaga Pihtla vald Kõljala küla Tähistaeva 1, tubade arv 1, korteri pind 39,8 m², reg.osa nr2717034, alghind 5000 eurot (78233
EEK);
7. Korteriomand asukohaga Pihtla vald Kõljala küla Tähistaeva 13, tubade arv 5, korteri pind 91,3 m², reg.osa nr2715934, alghind 18854 eurot
(164289 EEK);
8. Aasa kinnistu asukohaga Pihtla vald Pihtla küla, suurusega 7032 m², reg.osa nr1350234, katastritunnus 59201:003:0547, alghind 10500 eurot
(164289 EEK).
Osavõtutasu 7 eurot tasuda Pihtla Vallavalitsuse arveldusarvele 1120265546 Swedpangas 14.novembriks 2011. a. Osavõtutasu on võimalik
sularahas tasuda ka kohapeal enne pakkumise algust.
Pakkumisel osalemiseks peab esitama:
1) Kirjalikud andmed pakkuja nime ja elu- või asukoha, kontakttelefoni kohta
2) Ülekande koopia osavõtutasu tasumise kohta
3) Osaleja või esindaja isikuttõendava dokumendi koopia
4) Esindaja puhul volikiri
Avalik enampakkumine toimub 15. novembril 2011. a algusega kell 10.00 Pihtla Vallavalitsuses asukohaga Pihtla vald Pihtla küla.
Objektide lõikes on pakkumise alguse ajad alljärgnevad:
1. Tõnni kinnistu, pakkumine kell 10.00;
2. Katlamaja kinnistu pakkumine kell 10.30;
3. Kontor-Elamu kinnistu pakkumine kell 11.00;
4. Korteriomand Tähistaeva 3 pakkumine kell 11.30;
5. Korteriomand Tähistaeva 7 pakkumine kell 12.00;
6. Korteriomand Tähistaeva 1 pakkumine kell 13.00;
7. Korteriomand Tähistaeva 13 pakkumine kell 13.30
8. Aasa kinnistu pakkumine kell 14.00.
Pakkumise võitjaks tunnistamise kriteeriumiks on pakkumise hind.
Pakkumise võitja kohustub sõlmima notariaalse ostu-müügilepingu 1 kuu jooksul pakkumise võitja kinnitamisest vallavolikogu poolt. Vastasel korral
on Pihtla Vallavolikogul õigus pakkumise tulemus tühistada.
Osavõtutasu ei tagastata.
Ostuhind tasutakse vähemalt kolm kalendripäeva enne ostu-müügilepingu sõlmimise päeva eurodes.
Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.
Objektidega on võimalik eelnevalt tutvuda, leppides kokku tel 506 6193 (abivallavanem Tiit Rettau).

Eesti vajab Teeme Ära jätkutalguid igal aastal
2008. aasta kevadel korjati Teeme Ära prügikoristustalgutel üle Eestimaa kokku rohkem kui 10 000 mitmesuguseid jäätmeid. Sellegipoolest
ei ole prügi loodusest ning koduõuedest otsa lõppenud: hinnanguliselt vedeleb teist samapalju maas, millest märkimisväärse osa äratoomise
eest makstakse toojale sulaselget raha.
Kahetsusväärselt võib paljudest koduõuedest leida loodust risustavat vanarauda, vanu akusid, kodumasinaid ja muid jäätmeid, mille eest võib
omanik lisaks ilusamale vaatepildile saada ka sadu eurosid raha. Kui veel kümmekond aastat tagasi maksti kokkuostus tonni vanametalli eest 10
eurot, siis praeguseks on hinnad kerkinud 200-250 euroni tonnilt.
Kuidas hinnata, kas asi on kokkuostu toomist väärt? Kui magnet esemele külge hakkab, siis on kindlasti tegemist vanarauaga, mille äratoomisel on
lisaks esteetilisele küljele ka rahaline väärtus. Värvilisi metalle nagu vask, tina, alumiinium, messing magnet ei võta, kuid need on oma värvi ja
rooste puudumise tõttu hõlpsasti äratuntavad. Samuti paljud neist ilmastiku mõjul oksüdeeruvad, näiteks tina muutub halliks, vask roheliseks jne.
Metalleseme kaalu hindamine koduste vahenditega on keerulisem. Kui jõuate asja üles tõsta, võib see kaaluda 50-70 kilo, kui aga jõud peale ei
hakka, on kaal enamasti juba 100 kilo ligi või enam. Metallitonn maksab täna 200-250 eurot, seega saab lihtsa korrutustehte alusel teada asja
väärtuse.
Näiteks vana malmvann kaalub 80-90 kilo ning sõiduauto vrakk 1,2-2 tonni, traktor aga kuni 10 korda rohkem. Nii maksab sageli mõni sõitev
vanema põlvkonna traktor vähem kui kokkuostus ainuüksi vanametall, millest see masin koosneb. Aeda risustava vana autoromu äratoomine on
iseäranis mõistlik ka seetõttu, et ilma ametlikku vanametalli vastuvõtupunkti tõendita ei saa seda autoregistrist kustutada. Autovraki ARK-i
hingekirja jätmine pole aga mõistlik juba seepärast, et kõigile registris olevatele sõidukitele kehtib liikluskindlustuskohustus sõltumata sellest, kas
sõidukit kasutatakse või mitte. Selle kohustuse pikaajaline eiramine võib kaasa tuua kolmekordse kindlustusmakse nõude isegi sellisele masinale,
millega tegelikult sõita ei saa.
Lisaks laiskusele on prügist vabanemine sageli jäänud teadmatuse taha. Sageli ei tooda erinevaid jäätmeid ära seetõttu, kuna arvatakse, et lisaks
koristamisvaevale küsitakse nende äraandmise eest veel ka raha. Kõige lihtsam näide on selline keskkonnale üsna ohtlik asi nagu vana autoaku, mida
tavaprügikasti kindlasti visata ei tohi. Kuna akud sisaldavad enamasti sellist väärtuslikku metalli nagu plii, saab tavalise 10-12 kilogrammi kaaluva
autoaku eest kokkuostus 5 eurot, suurema ja raskema traktori või veoki aku eest isegi rohkem. Ei tasu karta, et metalli kokkuostu viimiseks peab
omanik ise vabanema sellistest ohtlikest lisadest nagu akus sisalduv hape ja muud vedelikud või autoromus olev kütus, õlid, pidurivedelik jne. Kõige
sellega tegeleb juba jäätmekäitleja ning vajadusel tullakse appi suuremate esemete äraviimisel. Lisaks pakuvad näiteks Kuusakoski sõiduauto
järelkäru tasuta kasutamise võimalust. Kui metallikola järelhaagisele laaditud, võib sinna koristustööde käigus tõsta ka autorehve, ehitusest
järelejäänud puidukraami ning vanu elektroonikaseadmeid, mis samuti kogumispunktis tasuta vastu võetakse. Kokkuvõttes saavad paljud koduõued
kogu Eesti puhtamaks ning osa rämpsu eest makstakse omanikule ka raha vastupidiselt tavaprügilatele ja jäätmejaamadele, kus prahi tooja ise peab
ilusama vaatepildi nimel oma kukrut kergitama.
Marko Kippa, AS Kuusakoski juhatuse liige

