Hea klient!
Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete
kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. MTÜ Jäätmehalduskeskus korraldas riigihanke
segaolmejäätmete, paberi- ja kartongi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aia- ja
haljastusjäätmete ning suurjäätmete vedaja leidmiseks Lääne-Harju vallas, endise Padise valla territooriumil.
Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsama pakkumise Radix Hoolduse OÜ kellele omistati nimetatud
korraldatud jäätmeveo piirkonnas jäätmeveo ainuõigus kuni 31.01.2022
Alates 1. veebruarist 2019 teostab Lääne-Harju valla endise Padise valla haldusterritooriumi piirkonnas
segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aiaja haljastusjäätmete ning suurjäätmete vedu ja kogumist MTÜ Jäätmehalduskeskusega sõlmitud lepingu
alusel Radix Hoolduse OÜ. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel
õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada. Seni kehtinud
jäätmeveolepingud muutuvad alates 31.jaanuarist 2019 kehtetuks.
Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt ei ole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja –vedaja vahel kohustuslik,
kuid tõrgeteta koostöö tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks siiski vajalik. Saadame Teile tutvumiseks
ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu. Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on
väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, omand, kogus, jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja või kinnistu
nimi, postiaadress - palume Teil teha lepingus käsitsi parandus. Lepingu teksti sisu osas tehtavaid
muudatusi vedaja ei aktsepteeri (v.a. eelpool nimetatud muudatused). Lepingusse palume lisada ka kehtivad
kontaktandmed (telefoni nr, e-posti aadress, isikukood)
Allkirjastatud lepingu üks eksemplar palume tagastada aadressile Artelli 15, Tallinn 15551, Radix Hoolduse OÜ
nimele. Kui saite lepingu elektrooniliselt, siis allkirjastage see ning saatke omapoolse digitaalse allkirjaga meile
tagasi.
Juhul, kui saite lepingu paberkandjal ning soovite seda allkirjastada digitaalselt siis palume
pöörduda radix@keskkonnateenused.ee ning paluge saata jäätmeveoleping elektrooniliselt.
Radix Hoolduse OÜ veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel). Vajadusel on
võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast. Kehtivate õigusaktide kohaselt peavad kõik
jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Kogumismahuti saab osta või rentida Radix Hoolduse OÜ-lt. Palume meid
kirjalikult teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse soovist.
Vedaja ei saa osutada jäätmete vedu harvemini kui seda sätestavad korraldatud jäätmeveo tingimused.
Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on; väikeelamutel kord 28 päeva jooksul, mitteelamutel kord 14
päeva jooksul, 3 kuni 9 korteriga elamutel kord 14 päeva jooksul, 10 ja enam korteriga elamutel kord 7 päeva
jooksul. Väike- ja kuni 4 korteriga elamutel on lubatud veosagedus kord 12 nädala jooksul, kui biolagunevate
jäätmete kompostimine jäätmetekkekohas on tagatud. Paberi- ja kartongjäätmete veosagedus on vähemalt kord
28 päeva jooksul. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmetel on minimaalne veosagedus kord 14 päeva jooksul.
Suurjäätmed vedu teostatakse kord 28 päeva jooksul kirjaliku tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud
jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5m3.
Suurjäätmed on mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, jõulukuused jms mis jäätmemahutisse esemete
suuruse tõttu ära ei mahu. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelised probleemtooteid (nt.
autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad). Muude suurjäätmetega koos üle antavate jäätmete
(nt koduelektroonika- külmkapid, pesumasinad, telerid jne.) vedu teostame vastavalt kokkuleppel hinnakirjas toodud
hinna alusel. Suurjäätmed võib ajutiselt paigutada jäätmemahutite vahetusse lähedusse 3 päeva enne kokkulepitud
veopäeva.

Aia- ja haljastusjäätmete vedu teostame kord 14 päeva jooksul perioodil 1.aprill kuni 1.november. Jäätmed
peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Maksimaalne kogus ühe
majapidamise kohta veokorral on kuni 20 kotti.
Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja Teie esimene jäätmete väljaveo kuupäev- palume tagada
jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta
või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve (v.a.
juhul kui tegemist on jäätmevaldajatest sõltumatu takistusega, näiteks läbimatud teeolud vms., millest palume
samuti vedajat ette teavitada). Vedajal on õigus ära vedada ka mahuti vahetus läheduses paiknevad pakendatud
jäätmed ning esitada nende eest arve vastavalt hinnakirjale.
Arved teostatud teenuste eest esitatakse, kui on teenust osutatud vähemalt 3.60 euro ulatuses. Väiksemad arved
summeeritakse ja esitatakse koondarvena juhul, kui on täitunud vähemalt 3.60 eurot. Jäätmeveo lepingu
allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest graafikujärgsel
veopäeval (lepingu Lisa 1).
Jäätmeveo teenusega seotud lisateenused lepitakse kokku jäätmekäitluslepingus Lisa 1 ja teenust osutatakse
vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud
kirjaliku kokkuleppe alusel.
Jäätmevaldajal on õigus esitada erandkorras, põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
kohta kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ainult juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta
korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise
taotluse esitamisel vallavalitsusele, palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku
tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse
tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus 30 päeva jooksul. Korraldus otsus väljastatakse üheaegselt
nii jäätmevaldajale kui vedajale. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse
korralduse alusel.
Kõik siiani väljastatud korraldused mitteliitumise kohta kehtivad edasi vastavalt nendel toodud kuupäevadele.
Vabastuste info on märgitud ka lepingu lisas 1.
Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle lepingu lisas 1 toodud tingimused erinevad
kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest.
Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt radix@keskkonnateenused.ee telefonilt 7 386 740.
Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E, T, K, N, R 9:00-17:00
Meeldivat koostööd soovides
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