Korraldatud jäätmeveost 2018. aastal
1. veebruaril algab Muhu vallas uus korraldatud jäätmeveo periood. Muhus on korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud ainult segaolmejäätmed, s.t. sortimata olmeprügi.
Muhu, Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide ja Valjala valdade poolt läbiviidud ühise riigihanke
tulemusena teostab järgneval kahel aastal korraldatud jäätmevedu jätkuvalt Ragn-Sells AS.
Kohalik omavalitsus võib teatud juhtudel jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi
hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajaid on vähe, nad paiknevad hajutatult ning jäätmekogused
on väikesed. Muhu vallas on ainuke selline piirkond Kesselaid. Samas on korraldatud jäätmeveo
üheks suureks plussiks see, et teenuse hind on ühesugune kõikjal piirkonnas, ka keskustest kaugel
asuvates ja hõredalt asustatud paikades, kus jäätmevedaja turuloogika seisukohast lähtuvalt soodsa
hinnaga teenust pakkuda ei soovi.
Jäätmehoolduseeskirja alusel on korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunud kõik veopiirkonna
elanikud ning seal tegutsevad ettevõtted. Erandiks on jäätmeluba või kompleksluba omavad
ettevõtted ning omavalitsuse poolt teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud
isikud. Sisuliselt on korraldatud jäätmeveoga liitumine kinnistupõhine, s.t. jäätmevaldajaks on
omanik/kasutaja või näiteks korteriühistu. Jäätmevaldajal on soovituslik sõlmida jäätmevedajaga
kirjalik jäätmeveoleping, et vältida hilisemaid pretensioone veotingimuste osas. Juba olemasolevad
lepingud kehtivad edasi, jäätmevedaja saadab kõigi sõlmitud lepingute juurde lepingu lisa uue
jäätmeveoperioodi kohta. Uued lepingud saadetakse jäätmevedaja poolt nendele isikutele, kes pole
varem korraldatud jäätmeveoga sisuliselt liitunud, kuid on elu- või tegevuskohajärgselt kohustatud
seda tegema. Lepingu sõlmimata jätmisega ei ole võimalik korraldatud jäätmeveo teenusest
loobuda, sest vedajal on õigus sellest hoolimata teostada korraldatud jäätmevedu
miinimumtingimuste alusel ja esitada jäätmevaldajale vastava teenuse eest arveid.
Erandiks lepingute sõlmimise osas on nn. külakonteinerite ehk ühiskasutuses jäätmemahutite
süsteem, kus üht konteinerit kasutab omavahelise kokkuleppe alusel mitu jäätmevaldajat, sel juhul
peab ühel konteineri kasutajatest olema sõlmitud jäätmevedajaga leping konteineri tühjendamiseks.
Sealjuures peab lepingu sõlminud isik esitama vallavalitsusele nimekirja elanikest, kes on
sõlminud kokkuleppe ühiskonteineri kasutamiseks, et vallavalitsusel oleks võimalik kindlaks
teha, et nad on korraldatud jäätmeveo süsteemiga hõlmatud. Ühiskonteineri kasutamise kaudu on
hea võimalus liituda korraldatud jäätmeveoga nende kinnistute kasutajatel, kus pole ruumi
individuaalse jäätmemahuti paigaldamiseks, juurdepääsuteed ei taga jäätmeveokile aastaringset
ligipääsu või kus on jäätmeteke ka miinimummahus jäätmeveoteenuse tarbimiseks liiga väike.
Kui vallavalitsus on veendunud (s.h. kohapeal kontrollinud), et kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks
korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Ühtki muud võimalust jäätmeseadus kohalikule
omavalitsusele kellelegi korraldatud jäätmeveo kohustuse osas erandi tegemiseks ei anna. Vabastus
või olla kas aastaringne või hooajaline (suvilate ja muude hooajaliselt kasutatavad hoonete puhul).
Kasutatava jäätmemahuti maht peab ühepereelamu puhul olema vähemalt 80 liitrit, korterelamu
puhul olema vähemalt 50 liitrit korteri kohta, kuid minimaalse mahuga 140 liitrit korterelamu kohta.
Juhul, kui korterelamu puhul on segaolmejäätmete teke tavapärastest väiksem, saab vallavalits’uselt
taotleda erandkorras väiksema jäätmemahuti kasutamist. Ettevõtetel on jäätmemahuti minimaalne
maht 80 liitrit kinnistu kohta.
Seega tuleks võtta kohaliku omavalitsusega ühendust, kui:


antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja soovite saada vabastust korraldatud
jäätmeveost;



antud aadressil asub suvila või muu hooajaliselt kasutatav hoone, mistõttu soovite hooajalist
vabastust korraldatud jäätmeveost;



soovite kasutada ühiskonteinerit mitme elamu peale;



korterelamus tekib tavapärasest vähem jäätmeid ja soovite erandkorras kasutada nõuetest
väiksemat jäätmemahutit.

Jäätmemahutit tuleb tühjendada sagedusega vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Vedaja peab
teostama kliendi soovi korral jäätmemahuti graafikujärgset tühjendamist tihedusega vähemalt üks
kord 14 päeva jooksul sõltumata asukohast, samuti teostama tellitud graafikuvälise lisatühjenduse
14 päeva jooksul alates vastava tellimuse saamisest. Kliendi poolt tellitud graafikuväliste
lisatühjenduste eest tasutakse vastavalt üldisele hinnakirjale, lisatühjenduste eest ei tohi vedaja võtta
lisatasu.
Võrreldes eelmise perioodiga on muutunud korraldatud jäätmeveo teenustasud (konteineri
ühekordse tühjenduse hind). Järgnevas tabelis on toodud alates veebruarist 2018 kehtiv teenustasu
suurus sõltuvalt kasutatava konteineri mahust.
Konteineri maht, liitrit

Teenustasu koos
käibemaksuga, EUR

80

2,86

140

3,28

240

5,14

600

8,28

800

11,71

1500

21,13

2500

39,98

3500

55,69

4500

72,54

Tabelis nimetamata mahuga jäätmemahutite puhul, mida on võimalik mehhaaniliselt jäätmeveokisse
tühjendada või käitluskohta toimetada, teenustasu arvestatakse mahult lähima standardse
jäätmemahuti teenustasu järgi. Konteineri täitumise määr teenustasu ei mõjuta.
Oluline on silmas pidada, et korraldatud jäätmeveo teenustasu sisaldab tasu ainult jäätmemahuti
tühjendamise, jäätmete transpordi ning edasise käitlemise ning nende toimingutega vältimatult
kaasnevate tegevuste eest. Teenustasule lisandub tasu kliendi poolt tellitud vabatahtlike
lisateenuste eest, mille hulka kuulub ka jäätmemahuti rentimine.
Vabatahtlike lisateenuste hinnakirja korraldatud jäätmevedu puudutavad õigusaktid ei reguleeri,
samuti ei seata korraldatud jäätmeveo raames piiranguid konteineri renditeenuse osutaja valikule.
Jäätmevaldaja võib kasutada isiklikku jäätmemahutit, või rentida jäätmekonteinerit mistahes seda
teenust pakkuvalt ettevõtjalt, kes ei pea tingimata olema jäätmekäitleja. Teadaolevalt tegelevad
piirkonnas jäätmemahutite väljarentimise ja müügiga Ragn-Sells AS ja OÜ Prügimees. Väiksemaid,
plastist konteinereid müüakse ka ehituspoodides.
Vedajal on õigus rakendada tühisõidutasu, mis on võrdne 80-liitrise jäätmemahuti teenustasuga, kui
jäätmemahuti tühjendamine pole jäätmevaldajast olenevatel põhjustel võimalik (nt. vedaja ei pääse
mahutile ligi, sinna on pandud sobimatud, näiteks ohtlikke jäätmeid, mahuti on tühi või
jäätmemahuti pole kokkulepitud kohas ja need tingimused on tõendatavad (foto või
videosalvestisega ja kellaajaliselt) ning nimetatud tõendusmaterjal on jäätmevaldajale
esitatud. Tühisõidutasu ei rakendata juhul, kui juurdepääs jäätmemahutile on takistatud ernadlike

ilmastikuolude tõttu. NB! Mahasadanud lund ei loeta iseenesest erandlikuks ilmastikuoluks ka mitte
käesoleval talvel. Jäätmevaldaja peab hoidma jäätmemahuti juurdepääsutee ning vahetu ümbruse
korras ka lumelükkamise mõistes.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab lähemalt lugeda Muhu ja Ida-Saaremaa ühisest
jäätmehoolduseeskirjast ja valla kodulehelküljelt aadressil http://www.muhu.ee/Jaatmehooldus.
Jäätmekäitlusega seotud küsimuste osas tuleks võtta ühendust Muhu valla keskkonnaspetsialistiga
tel. 453 0681 või e-posti aadressil keskkond@muhu.ee. Maasi jäätmejaama info tel. 53 264 525 või
e-post jaatmehooldus@hotmail.com.
Tambet Tamm
Maasi Jäätmehoolduse OÜ juhataja
tel. 53 480 250
Maasi Jäätmehoolduse OÜ on Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala valdade poolt
asutatud ühisettevõte, mis tegeleb jäätmehoolduse korraldamisega.

