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TeemadTeemad

• Ettevõtte tutvustus

• Ülevaade korraldatud vedudest

• Probleemid korraldatud veol

• Võimalikud lahendused

• Jäätmete liigiti kogumine

• Kokkuvõte



RagnRagn––SellsSells ASAS

Korraldatud olmejäätmete veo 
kogemus:

Osaletud: 78
Võidetud: 31
Käivitatud: 29

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



Korraldatud jKorraldatud jäääätmevedu praktikastmevedu praktikas



Korraldatud vedude hetkeseisKorraldatud vedude hetkeseis

• Alates 2005.aastast korraldatud 90 konkurssi
– 95 KOV

• Hetkel välja kuulutatud  8 omavalitsuses

• Eesrindlikumad piirkonnad:
– Harjumaa

– Pärnumaa

– Kesk-Eesti



Probleemid korraldatud jProbleemid korraldatud jäääätmeveo PKDtmeveo PKD--ss

• teenustasu piirmäärad aegunud

• “pehmed” kvalifitseerimisnõuded (vrs
teedehoolduse konkursi nõuded)

• puudulik piirkonna iseloomustus



Probleemid kProbleemid kääivitamiselivitamisel

• Puudulik jäätmevaldajate register
– palju lisatööd andmete otsimiseks

– logistika ülesehitamine keeruline

– palju mitteliitumise avaldusi

– vajalike konteinerite arv prognoosimatu

• Elanikkonna vähene informeeritus
– hulgaliselt pahaseid telefonikõnesid

– elanikkond reageerib alles siis, kui vana vedaja lõpetab

– lepingute sõlmimise asemel tuleb Vedajal tegeleda 
koolitusega



Probleemid kProbleemid kääivitamiselivitamisel

• Vähesed teadmised vastavatel KOV 
ametnikel
– väljastatav info erinev, kohati vale

– palju soovitakse ajada vedaja kaela

– puuduvad ühtsed regulatsioonid 
vabastustaotluste käsitlemisel

– vahepeal muudetakse tingimusi  

• Ülekoormatud vedaja klienditeenindus



Probleemid rakendamiselProbleemid rakendamisel

• Paljudel jäätmevaldajatel puuduvad 
kogumisvahendid (mittestandardsed)

• Valed tühjendussagedused (tehtud vastavalt min. 
tühjendussageduste tabelile)

• Ei peeta kinni saadetud veograafikutest –
oodatakse vana vedajat

• Konteineritele puudub juurdepääs (peatuskohast 
kaugemal kui 10m ja pehmel pinnasel; lukud)

• Võlgnevused



Mida saab teha paremini?Mida saab teha paremini?

• Karmistada kvalifitseerimisnõudeid
• Värskendada teenustasu piirmäärad
• Jäätmevaldajate register valmis enne 

konkursi toimumist
– KOV-il on olemas kõik andmed 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?

• Pidev elanikkonna koolitamine/teavitamine 
korraldatud jäätmeveo teemadel

• Omavalitsuse ametnike koolitus KOJV 
teemadel ja ühtsete regulatsioonide 
väljatöötamine

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



JJäääätmete liigiti koguminetmete liigiti kogumine



Mis juhtus 01.01.2008?Mis juhtus 01.01.2008?

• Jõustus Jäätmeseaduse §132: sortimata 
jäätmete ladestamine keelatud kõikides 
prügilates alates 01.jaanuar 2008!

• Nõue ei tulnud üle-öö vaid oli seaduses 
kirjas juba 2004. aastast

• Selge nägemuse puudumine seaduse 
täitmisest ja sanktsioonide rakendamisest 
tekitas paanika

• Ajakirjanduse teravdatud 

huvi lisas õli tulle



OlmejOlmejäääätmete sortimise kordtmete sortimise kord

• Sortimise kord §5 lg 1: jäätmed on 

töödeldud, kui on korraldatud järgmiste 

jäätmete eraldi kogumine:
– paber ja kartong

– pakendid

– ohtlikud jäätmed

– biolagunevad aia- ja pargijäätmed



KOV tegevusedKOV tegevused

• Olemasolevad jäätmehoolduseeskirjad viia 
vastavusse kehtiva seadusandlusega

• Luua võimalused jäätmete liigiti kogumiseks

• Jäätmevaldajatelt nõuda kohalike õigusaktide 
täitmist
– KÜ-dele vanapaberi kogumise konteinerid

– ettevõtted liigiti koguma

• Organiseerida OJ kogumine

• Organiseerida biolagunevate aia- ja pargijäätmete 
kogumine 



Kuidas jKuidas jäääätmeid sortida?tmeid sortida?

• Paber- ja kartong

Paber peab olema puhas ja kuiv – määrdunud paber on 
prügi!

Kogumiseks paberkott või pappkast

Eramaja: vastuvõtupunkt

Korrusmaja: enda konteiner või vastuvõtupunkt

(jäätmejaam, avalikud konteinerid, sorteerimisjaam)

Ettevõtted: vastavad kogumismahutid



Kuidas jKuidas jäääätmeid sortida?tmeid sortida?

• Segapakendid

Pakendid peavad olema puhtad – määrdunud pakend on 
prügi!

Eramaja: roheline kilekott või avalikud konteinerid

Korrusmaja: enda konteiner või vastuvõtupunkt

(jäätmejaam, avalikud konteinerid, sorteerimisjaam)

Ettevõtted: vastavad kogumismahutid



Kuidas jKuidas jäääätmeid sortida?tmeid sortida?

• Aia- ja pargijäätmed

Sobivad kompostimiseks

• Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Eramajadel võimalus kompostida

Kortermajal võimalik tellida konteiner  

(Tallinnas al 10 korterist kohustuslik)

• Ohtlikud jäätmed

Kokku koguda - omavalitsuse poolt organiseeritud

vastuvõtupunkti või kogumisringiga ära saata. 



Valikkogumine korterelamusValikkogumine korterelamus



Valikkogumine eramusValikkogumine eramus



VVääike jike jäääätmejaamtmejaam



OJ kogumiskonteiner või OJ kogumiskonteiner või --ringring



KokkuvõteKokkuvõte

• Jäätmeseaduse eesmärk ei ole mitte 
inimeste elu keerulisemaks teha, vaid luua 
alternatiiv jäätmete ladestamisele prügilas

• Iga algus on raske ja kõik on saavutatav kui 
natuke vaeva näha

• Alustame lihtsamatest lahendustest ja 
liigume keerulisemate poole

• Prügi kotti!



Jätkuvalt meeldivat koostööd soovides

• Ragn-Sells AS

• www.ragnsells.ee

• info@ragnsells.ee

• Tel: 15 155

• Fax: 6060411

• Suur-Sõjamäe 50, 

Tallinn


