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TeemadTeemad

• Ettevõtte tutvustus

• Ülevaade korraldatud vedudest

• Probleemid korraldatud veol

• Võimalikud lahendused

• Kokkuvõte



RagnRagn––SellsSells ASAS

Korraldatud olmejäätmete veo 
kogemus:

Osaletud: 81
Võidetud: 34
Käivitatud: 32

Pereettevõte, asutatud Rootsis 1928. aastal
Eestis aastast 1992
2007 investeeritud 56 milj
2007 suunatud taaskasutusse 35 000 tn jäätmeid



Korraldatud vedude hetkeseisKorraldatud vedude hetkeseis

• Alates 2005.aastast korraldatud 100 konkurssi
– 115 KOV

• Hetkel välja kuulutatud  9 omavalitsuses

• Eesrindlikumad piirkonnad:
– Harjumaa

– Pärnumaa

– Kesk-Eesti



Mida võidab KOJVMida võidab KOJV--ga?ga?

• Jäätmed saavad peremehe
• Võimalik ära korraldada erinevate 

jäätmeliikide kogumine
• Väheneb korterelamute ja ettevõtete  

koormus
• Veoringid konkreetsemad - väheneb 

koormus teedele
• KOV eelarves vähenevad kulud 

olmejäätmetele



Probleemid korraldatud jProbleemid korraldatud jäääätmeveo PKDtmeveo PKD--ss

• “pehmed” kvalifitseerimisnõuded (vrs
teedehoolduse konkursi nõuded)

• aegunud teenustasu piirmäärad 

Tagajärg:

• kogemusteta pakkujad – poolikult käivituv 
KOJV

• pakkujate puudumine



Puudulik jPuudulik jäääätmevaldajate registertmevaldajate register

• vajalikud väljad registriandmetes täitmata

• sisaldab “müra”

• segadused tihe- ja hajaasustuse määratlemisega

Tagajärg:
– palju lisatööd andmete otsimiseks

– ajakulu, informeerimine ja käivitamine venib

– logistika ülesehitamine keeruline

– palju mitteliitumise avaldusi



Elanikkonna vElanikkonna väähene informeeritushene informeeritus

Tagajärg:

• hulgaliselt pahaseid telefonikõnesid

• lepingute sõlmimise asemel tuleb vedajal 
tegeleda koolitusega

• ülekoormatud omavalitsus ja vedaja 
klienditeenindus 



VVäähesed teadmised vastavatel KOV ametnikelhesed teadmised vastavatel KOV ametnikel

– väljastatav info erinev, kohati vale

– palju soovitakse ajada vedaja kaela

– puuduvad ühtsed regulatsioonid 
vabastustaotluste käsitlemisel

– vabastus antakse igale taotluse esitajale

– omavalitsus pidurdab KOJV-le üleminekut

Tagajärg:
– segaduses jäätmevaldajad

– lisakulutused logistika ümberkujundamisele



Mida saab teha paremini?Mida saab teha paremini?

• Karmistada kvalifitseerimisnõudeid 
vedajale
– jäätmeveo kogemus

– kliendibaaside haldamise kogemus

– tehnika olemasolu

• Värskendada teenustasu piirmäärad
– aluseks vabaturuhinnad

– võtta arvesse Keskkonnatasude seaduses toodud 
saastetasumäärad



Mida saab teha paremini?Mida saab teha paremini?

• Jäätmevaldajate register valmis enne konkursi 
toimumist
– aadressandmete süsteem (VV määrus nr.251 20.12.07)

• katastriüksuse koha-aadresside korrastamiseks 18 kuud

• Hoonete aadresside korrastamiseks 24 kuud

– KOV-il on olemas kõik võimalused registrite 
koostamiseks (maaregister, hooneteregister, 
ehitusregister jne)

– omavalitsustes olemas andmed tühjade kruntide ja 
muude KOJV alla mittekuuluvate objektide kohta



Mida saab teha paremini?Mida saab teha paremini?

• Järjepidev elanikkonna teavitamine 
korraldatud jäätmeveo teemadel (ajaleht, 
infostend jne)

• Omavalitsuse ametnike pädevuse tõstmine 
KOJV teemadel ja ühtsete regulatsioonide 
väljatöötamine

• Korrektsed jäätmehoolduseeskirjad, 
elanikkonnale tutvustamine ja oluliste 
punktide rõhutamine – lahtiseletamine



KokkuvõteKokkuvõte

• KOJV kordamineku tagavad põhjalikult 
läbimõeldud ja koostatud dokumendid –
registrid

• Ei põhjendamatutele vabastustele

• KOJV-s on Vedaja partner

• Juba homme tuleb alustada jäätmevaldajate 
informeerimist KOJV teemadel



Jätkuvalt meeldivat koostööd soovides

• Ragn-Sells AS

• www.ragnsells.ee

• info@ragnsells.ee

• Tel: 15 155

• Fax: 6060411

• Suur-Sõjamäe 50, 

Tallinn


