
Alates 1. sptembrist hakkas kehtima uus korraldatud jäätmevedu 
 
Abja-, Halliste-, Karksi vallad ja Mõisaküla linn korraldasid uue hanke segaolmejäätmete soodsaima hinnaga 
vedaja leidmiseks. Parimaks pakkujaks osutus Veolia Keskkonnateenused AS ja seetõttu on neil hea meel 
teavitada elanikke koostöö jätkumisest kuni 1.09.2016. aastani. 
Veetavateks jäätmeliikideks on segaolmejäätmed, paber- ja kartongjäätmed ning suurjäätmed. 
Uue jäätmeveoga kaasneb üsna mitmeid muudatusi millest allpool lähema ülevaate anname. 
 

Konteineri sisu 
Alates septembrist jälgitakse täpsemalt jäätmemahutite sisu vastavust Eesti Vabariigis kehtivale 
Jäätmeseadusele ja kohalikule Jäätmehoolduseeskirjale. 
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse Jäätmehoolduseeskirjast tuleb  elu- või muu tegevuse käigus (kodus, 
ametiasutustes, tootmis- või kaubandusettevõttes )tekkivaid jäätmeid koguda liigiti, et võimaldada nende 
taaskasutamist võimalikult suures ulatuses.  
Segaolmejäätmete mahutisse ei või panna: tule- ja plahvatusohtlike jäätmeid; vedelaid jäätmeid; ohtlike 
jäätmeid, käimlajäätmeid, kogumiskaevude ja reoveepuhastuse setteid; aineid või esemeid, mis võivad 
ohustada jäätmemahuti hooldajat, jäätmekäitlejat, mahutit või raskendavad märkimisväärselt jäätmete 
kokkupressimist; taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud; pakendijäätmeid; 
probleemtooteid (tervise või keskkonnaohtu põhjustavad jäätmed); ehitus-ja lammutusjäätmeid ning 
tervishoiujäätmeid. 
Liigiti kogutavaid jäätmeid ning samuti ohtlike jäätmeid ja probleemtooteid on võimalik ära viia 
üldkasutatavatesse spetsiaalselt selleks ettenähtud mahutitesse või kogumiskohta (mahutite täpse asukoha ja 
ohtlike jäätmete vastuvõtu informatsiooni võib küsida kohalikust omavalitsusest). 
Suurjäätmete nagu vana mööbel - diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms äravedu on võimalik 
tellida ka Veolia Keskkonnateenused AS-ilt. Selleks tuleb kliendil vedajat eelnevalt teavitada ning vajadusel 
tellida suurjäätmete mahuti. Äravedu toimub vastavalt kokkuleppele või piirkonnas oleval esimesel veopäeval.  
Alates septembrist on kohustus paberjäätmed vedajale üle anda 10 ja enama korteriga elamutel, kus tegutseb 
korteriühistu või kinnisvarahalduse või hoolduse ettevõte. 
Samuti on võimalik sõlmida paberi veoks teenuseosutamise leping kõigil majapidamistel. 
Liitumiskohustus puudub elamutes ja korterelamutes, kus on  projektijärgselt ahiküte või tahkekütusega katel. 
Biolagunevate jäätmete osakaal tõuseb hooajati ning põhiliselt koosneb see aia- ja haljastusjäätmetest.  
Jäätmeseaduse kohaselt ei tohi 2010 aasta 16. juulist alates panna olmejäätmete hulka üle 45 massiprotsendi 
biolagunevaid jäätmeid. Konteinerite sisus hakatakse senisest enam kontrollima biolagunevate jäätmete 
kogust segaolmejäätmete hulgas. Juhul, kui vedaja on avastanud, et kliendi konteineris domineerib 
biolagunevate jäätmete osakaal, võetakse kliendiga ühendust või jäetakse puudust kirjeldav silt 
jäätmemahutile. Esimesel korral piirdutakse hoiatusega. Probleemi püsimisel jäetakse konteiner edaspidi 
tühjendamata ning sellega seoses esitatakse jäätmevaldajale arve tühisõidu kohta.  
 

Nõuetekohane jäätmemahuti   
Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud  
jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse 
jäätmeveokisse. Standartsete jäätmemahutite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, 
mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei 
kuku nõu masina pressi ega lagune konteineri koputamisel telje vastu.  
Mõnel kinnistul on kasutuses mitmesugused käsitsi valmistatud ümmargused tünnmahutid ning vanaaegsed 
metallmahutid, mida saab tühjendada ainult käsitsi. Nõuetekohane on konteiner, mis vastab ettenähtud 
kindlatele minimaalsetele mõõtudele. Konteinerit soetades palume tähelepanu pöörata muuhulgas ka mahuti 
valmistusplastile, mis peaks vastu talvekülmadele ning UV-kiirgusele. Kindlasti ei sobi siseruumides 
kasutamiseks olevad konteinerid. 
 

Konteineri paiknemine ja tühjendus 

 Varasemast rohkem hakatakse pöörama tähelepanu jäätmemahuti asetsemisele vastavalt nõuetele.   
Lubatud teenindusajal ajavahemikul kell 6.00 - 23.00 tuleb hoida konteiner vedajale kättesaadaval kohal. 
Kogumisvahend peab tühjenduspäeval asetsema mitte kaugemal kui 10 m jäätmeveo auto võimalikust 
peatumiskohast, segada ei tohi piirded ega aiad. Sõidutee laiuseks peab olema 3,5 meetrit ja kõrguseks 4 
meetrit. 600- liitrised ja suuremad konteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil 
paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud tühjendusküljelt vahetu juurdepääs.   
Vedaja kaardistab nõuetele mittevastavate konteinerite asukohad ja teavitab kliente telefoni teel või vastava 
sedeliga. Tühjendamata jäetakse konteiner korduvale teavitamisele mitte reageerimisel.  
Mahuti transportimist kaugemalt kui 10m jäätmeveokini ja lukustamata värava või tõkkepuu käsitsi avamist 
on võimalik tellida tasulise lisateenusena, juhul, kui jäätmevaldaja soovib kasutada mugavusteenust. 
 

Ettemakstud jäätmekott   

Septembrist alates pakutakse uut lahendust kehvade teeoludega jäätmetekkekohtadele ettemakstud jäätmekoti 
näol. Ettemakstud jäätmekott  on mõeldud elanikele, kellel on probleeme tekkinud jäätmete üleandmisega 
jäätmeveoautole (juurdepääsu probleemid) ja kellele on antud eelneval perioodil vabastus seoses objektile 
jäätmeveoki ligipääsu puudumisega.  
Kliendile müüakse tema aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte korraga. 



Ettemakstud jäätmekotti on võimalik osta ja lepinguid sõlmida Viljandis Musta tee 9 asuvas 
klienditeeninduses. Lepingu lisas lepitakse kokku koti üleandmise kuupäevad ja koht. 
Klient toob ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmetekkekohta (lepingu lisas märgitu), kust jäätmed antakse 
üle jäätmeveokile. Jäätmekotile tuleks kirjutada lepingu number või kinnistu nimi. 
Üks punane märgistatud kirjadega ettemakstud jäätmekott maksab koos käibemaksuga 1,55€.  
Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes seisneb selles, et jäätmete veohind sisaldub koti hinnas. 
Seega on see mugav ning muretu teenus, millele ei järgne arvet. 
 

Jäätmeveo lepingu sõlmimine on kohustuslik.  
Jäätmeseaduse § 69 kohaselt loetakse jäätmevaldaja liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või 
tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku 
omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest. Jäätmeveo lepingu sõlmimata 
jätmine ei vabasta korraldatud jäätmeveost. Varaemalt sõlmitud lepingud ei kehti.  
 

Kes peab sõlmima jäätmeveolepingu prügifirmaga? Kuhu pöörduda lepingu sõlmimiseks ja konteineri 

ning ettemakstud jäätmekoti ostmiseks?  
Jäätmekäitlust kinnistul korraldab kinnisasja omanik, hoonestusõiguse alusel kasutataval maal 
hoonestusõigust omav isik, ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal ehitise 
omanik. Korruselamute korral peab lepingu sõlmima korteriühistu, selle puudumisel majavanem. 
Võimalus on soetada konteiner mitme majapidamise/ jäätmevaldaja peale. Sellisel juhul ühe majapidamise 
esindaja ja jäätmeveofirmaga sõlmitavas lepingus fikseeritakse kõik tingimused (lisatakse 
konteinerikasutajate nimekiri). 
Lepingu sõlmimiseks ja ettemakstud jäätmekoti ostmiseks pöörduda Veolia Keskkonnateenused 
klienditeeninduse poole aadressil Musta tee 9 Viljandi, või kliendinumbrilt 1919.  
 

Erandkorras võimalus taotleda kohalikult omavalitsuselt lepingu muutmist:  
1)erandkorras mitteliitunuks lugemine (tähtajaline vabastus (lisa 1),  
2)perioodiliselt mitteliitumiseks (suvekodud, suvilad (lisa 3),  
3) ühise jäätmemahuti kasutamine (lisa 4) 
Lepingu muutmiseks esitatava vormi leiab Halliste valla kodulehelt: http://www.halliste.ee/?id=1746  
Vallavalitsus vaatab läbi saadud avalduse ja edastab korralduse jäätmeveofirmale ja taotlejale. 
 

Konteinerite tühjendamissagedus 
Konteinerite tühjendamissagedus sõltub otseselt konteineri suurusest ja selle kasutamise intensiivsusest, kuid 
samas kehtivad konteinerite tühjendamissagedusele jäätmehoolduseeskirjast tulenevalt miinimumnõuded: 
Hajaasustuses iga 12 nädala ja 
Tiheasustuses iga 4 nädala tagant.   
Jäätmevaldajal on võimalus taotleda jäätmemahutite eelpoolkirjeldatust harvemat tühjendussagedust, esitades 
selleks kirjalikult põhjendatud taotluse kohalikule omavalitsusele  

(Halliste valla koduleht: http://www.halliste.ee/?id=1746 ).  
Kokkuleppel jäätmeveofirmaga on hajaasustuse piirkonnas elaval jäätmevaldajal võimalus taotleda 
jäätmemahutite tihedamat tühjendussagedust. 

 
Tühisõidu eest esitatakse arve ka siis, kui klient ei ole vedajat eelnevalt teavitanud, et tema kinnistule 
juurdepääs puudub, näiteks talvel lumeolude tõttu. Teehoolduse eest vastutab tee omanik, sellest tulenevalt 
palume vedajat kindlasti teavitada enne veopäeva, kui teeolud ei võimalda juurdepääsu kinnistule. 
 

Arvete võlgnevus   
Tasumata jäänud arve kohta näeb klient infot järgmisel arvel, kus kajastatakse lisaks jooksvale arvele ka 
eelnevalt tasumata summa.  
30 päeva peale maksetähtaja ületamist saadetakse välja meeldetuletuskiri maksetähtajaks tasumata arve kohta, 
kus on muuhulgas ka hoiatus võla tasumata jätmisega kaasnevate sanktsioonide kohta. 
Võlgnevuse mitte tasumisel on vedaja sunnitud teenuse osutamise peatama  kuni tasumise kohustuse 
täitmiseni ( VÕS § 110 lg 1). Võlgnevuse tõttu peatatud teenuse taasalustamine on tasuline vastavalt 
kehtivale hinnakirjale. Teenus peatatakse 60 päeva peale maksetähtaja ületamist. 
Võlgnevuse mittetasumisel loovutatakse nõue inkassoteenust osutavale firmale, kellel on õigus nõue 
avalikustada. Õigus võlgnevuse loovutamisele tekib 45 päeva täitumisel maksetähtaja ületamisest, siiski 
oleme võlgnike suhtes üsna paindlikud ning võimaldame mõistlikke kokkuleppeid tasumiseks ning 
võlgnevuse loovutamise vältimiseks kolmandatele osapooltele. Võlgnevuse avalikustamisel avaldatakse 
võlglase nimi, sünniaeg ja võla summa koos inkassotasudega.  
 
Täpsemat informatsiooni jäätmemahuti parameetrite ja lepingu sõlmimise kohta ning tühjendus- 

sageduse määramise osas saab Veolia Keskkonnateenused AS, aadressil Viljandi, Musta tee 9  

klienditeenindusest numbrilt 1919 või Veolia kodulehelt www.veolia.ee. 

 

 

Meeldivat koostööd 
 
Veolia Keskkonnateenused AS 
Halliste Vallavalitsus 


