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01.mail 2004 kehtestatud jäätmeseaduse kohaselt on kõik kinnistuomanikud kohaliku 

omavalitsuse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunud, kui kohalik omavalitsus 

vastava määruse vastu võtab. Jäätmeseaduses ei tehta vahet, mis kinnistul asub – on selleks 

igapäevaselt ja aastaringselt kasutatav eramu või aastas piiritletud perioodil kasutatav suvila. 

Sellest tuleneb käesoleva lõputöö eesmärk uurida välja, kas nendest KOV üksustes, kus on 

suvituspiirkonnad, on suvilaomanikele loodud võimalused jäätmeveoga mitte liituda, kuna 

see oleks ebaotstarbekas ning suvilaomanikku liigselt koormav. Teiseks töö eesmärgiks on 

uurida, kuidas on erinevates KOV üksustes korraldatud selliste kinnistuomanike, kellel, on 

suvila, jäätmeveost vabastamine. Näiteks on toodud viisteist erinevat KOV-i, mille 

haldusterritooriumile autorile teadaolevalt jäävad suvilad ning nende hulgas on tehtud 

õigusaktide analüüs ja läbi viidud ankeetküsitlus.  

Lõputöö koosneb 46 leheküljest, ühest tabelist ning töö koostamisel on kasutatud 39 allikat.  

Lõputöö põhiosa koosneb neljast põhipeatükist, mis on jaotatud väiksemateks 

alapeatükkideks. Esimene, teoreetiline osa annab ülevaate jäätmeseadusest, jäätmeveo 

korraldamisest Eestis, KOV-i rollist jäätmeveo kujundamisel ning kinnistuomanike 

jäätmeveost vabastamisel ja jäätmeveo korraldamisel tekkivatest põhiõiguste riivetest. Teises 

peatükis on läbi viidud valimisse kuuluvate KOV-ide jäätmeveoalaste õigusaktide analüüs, 

et leida ja tuua välja kinnistuomanike ebavõrdne kohtlemine erinevates KOV-ides. 

Kolmandas peatükis kajastatakse läbiviidud ankeetküsitluse tulemused ning analüüs, mille 

põhjal saavutatakse lõputöö eesmärgi täitmine. Neljandas peatükis on toodud autori 
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järeldused ning ettepanekud.  
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MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUSED 
 
 

 

JäätS - jäätmeseadus 

KOKS - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

KOV - kohalik omavalitsus 

PS - Eesti Vabariigi põhiseadus 

Suvila -  hoone, mida kasutatakse suveperioodil, mis ei ole kasutatav aastaringselt ning 

mida omanik omab lisaks oma reaalsele elukohale 

Jäätmeveost vabastamine – kinnistuomaniku KOV üksuse loodud korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemine 
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SISSEJUHATUS 
 

 

 

Käesolev lõputöö on koostatud ajendil, et paljudel suvilaomanikel on tekkinud probleeme seoses 

jäätmeseaduses sätestatuga, mille kohaselt tuleb kohalike omavalitsuste territooriumidel 

korraldada jäätmevedu, sealhulgas nendes piirkondades, kus on suvilad, mida isikud kasutavad 

vastatavalt ilmastikuoludele paaril kuni kolmel kuul aastas. Vastavalt prügiveoettevõtete ning 

kohalike omavalitsuste määrustes kehtestatud nõuetele peavad kinnistuomanikud ostma või 

üürima prügikastid ning maksma igakuiselt jäätmeveo eest tasu, kuid seda aja eest, mil 

suvilaomanikud oma suvilat ei kasuta ning mil jäätmeid tekkida ei saa. Jäätmeseaduses ei ole 

tehtud erisusi hoonete ehituslikke iseärasusi ega isikute elukohti silmas pidades, vaid vastavalt 

JäätS-e §-ile 69 lg 1 loetakse jäätmevaldaja liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või 

tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas, vaatamata sellele, kas hoonet kasutatakse või mitte 

või kus isik elab. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku 

omavalitsuse üksuse vastava määruse kehtima hakkamisest. Ebaselgeks jääb suhte olemus – on 

see avalik-õiguslik või eraõiguslik suhe.  

Jäätmeseaduse §-i 42 lõike 2 punkti 1 järgselt määravad kohalikud omavalitsusüksused 

jäätmekavas korraldatud jäätmeveo piirkonnad ning §-i 69 lõike 4 alusel saab kinnistu omanikke 

teatud tingimustel jäätmeveost vabastada kinnistuomaniku korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugedes – seda erandkorras teatud tähtajaks. Vastavalt keskkonnaministeeriumi 

andmetele on umbes 82% Eesti KOV üksustest loonud tingimused jäätmeveoks ja –korralduseks. 

Vaatamata sellele tekib korraldatud jäätmeveoga probleeme – siit esimene lõputöö eesmärk – 

selgitada välja, kas nendes KOV üksustes, kus on suvituspiirkonnad, on suvilaomanikele loodud 

võimalused jäätmeveoga mitte liituda, kuna see oleks ebaotstarbekas ning suvilaomanikku 

liigselt koormav, sest suvilaomanikul tekib olukord, kus ta on mitme KOV territooriumil 

jäätmeveoga liitunud, kuid reaalselt vajatakse jäätmevedu ainult ühel kinnistul – sellel, kus asub 

tema põhiline elukoht. Lisaks seab autor oma lõputöö eesmärgiks uurida, kuidas on erinevates 

kohaliku omavalitsuse üksustes korraldatud selliste kinnistuomanike, kellel lisaks reaalsele 

elukohale on ka suvila, jäätmeveost vabastamine. 

Töö hüpotees on püstitatud järgnevalt: „Jäätmeseaduses sätestatud jäätmeveost vabastamise 

alused ei ole piisavalt selged, mistõttu koheldakse suvilaomanikest kinnistuomanikke 

omavalitsusüksuseti põhjendamatult erinevalt”. 
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Autor leiab, et käesolevast tööst võiks olla kasu nii kinnistuomanikel, kellel on suvila, mida ei 

kasutata aastaringselt, kus jäätmeid tekib minimaalselt, kuid jäätmeveoga on kohustus siiski 

liituda, KOV asutustele, kellel tuleb vastava teemaga igapäevaselt tegeleda ning kindlasti 

isikutele, keda huvitavad keskkonnalased teemad, eriti sellised, mis puudutavad jäätmekäitlust. 

Lõputööst võiks kasu olla ka jäätmeseaduse täiendamisel.  
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1. JÄÄTMEVEO KORRALDAMINE EESTIS 
 

 

 

1.1. Jäätmevedu korraldav seadusandlus 

 

Aastatel 2003–2006 oli erilise tähelepanu all meetmete rakendamine uute jäätmealaste 

õigusaktide elluviimiseks, sh jäätmete taaskasutamise edendamine ja uute, keskkonnanõuetele 

vastavate jäätmekäitluskohtade rajamine. Eesti keskkonnapoliitikasse ja õigusruumi on üle 

võetud Euroopa Liidu jäätmekäitlusalased põhimõtted - 2004. aasta 1. maist hakkas kehtima uus 

jäätmeseadus ja sellest tulenevate alamate õigusaktidega võeti üle Euroopa Liidu jäätmealased 

õigusaktid. Vastavalt kehtima hakanud jäätmeseadusele on KOV-idel kohustus korraldada 

jäätmevedu, mis oleks keskkonnasõbralik ning toimuks võimalikult stabiilse hinnaga1. JäätS-e §-

i 135 lg 3 järgselt loetakse jäätmevaldajaks JäätS §-de 66–69 tähenduses suvila, elu- või 

äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik. Samas JäätS-e §-i 135 lg 2 alusel 

KOV üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest, korraldatud jäätmeveo 

korraldamise kohustus ei laiene.  

Jäätmeseaduse eelnõu seletuskirjas on välja toodud kohaliku omavalitsuse korraldatud 

jäätmeveoga ühinemise kohustus ning võimalus kehtestada piirkonnad, kus toimub korraldatud 

jäätmevedu. Kehtiva seaduse olmejäätmevedude korraldust käsitlevate sätete rakendamine on 

näidanud, et kohalikud omavalitsused ei kiirustanud regulatsiooni teatava umbmäärasuse tõttu 

valima veoettevõtjaid, kellele oleks antud õigus teenindada kindlaid piirkondi. Absoluutselt 

vaba, kohaliku omavalitsuse poolt suunamata konkurents jäätmeveo valdkonnas tekitas olukorra, 

kus tulutoovamates piirkondades teenindas nt üht majadeplokki üheaegselt mitu 

jäätmeveoettevõtet (põhjustades elanike liigset häirimist ja ressursside ebaotstarbekat 

kulutamist), samal ajal jäi enamik hajaasutusega piirkondi üldse ilma teeninduseta, s.t väljapoole 

jäätmekäitlussüsteemi. Vaba jäätmeladestuskohtade või prügilate valik tekitas tegelikkuses 

olukorra, kus osa jäätmekäitlejatest kasutas teenuse pakkumisel madalama teenustasu aluseks 

eelisena eelkõige mittepiisavast kontrollist ja regulatsioonist johtuvat võimalust ladestada 

                                                 
1 http://www.envir.ee/625 
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jäätmeid, kas mitteametlikult või ametlikele ladestuskohtadele, mille valdaja ei ole suutnud või 

püüdnud tagada ladestuskoha üle piisavat kontrolli ja mille prügilale vastuvõtu hinnas ei kajastu 

paljud kulutused, mis seal ka kehtiva jäätmeseaduse paragrahv 23 kohaselt peaksid sisalduma. 

Selle tulemusena suurenevad hilisemad ladestuskohtade korrastamis- ja järelhooldekulud 

avalikule sektorile ja ladestuskohtade valdajad, kes rakendavad meetmeid keskkonnakaitseliste 

nõuete täitmiseks, mis kajastub ka nende teenuse hindades, on sattunud turusituatsioonis 

ebasoodsamasse olukorda. Ka on selline jäätmevedajate poolne ladestuskoha vaba valik 

suurendanud jäätmete transporti pigem kaugemale, kus ladestamine on odavam, olenemata 

ladestuskoha keskkonnanõuetest. Selle tulemusena eiratakse kahte olulist põhimõtet nii 

jäätmeseaduses kui EL jäätmedirektiivis - parima võimaliku tehnika ja läheduse printsiibi 

rakendamist2. 

 

 

1.2. Korraldatud jäätmevedu 
 

 

Korraldatud jäätmevedu on vastavalt JäätS-e §-ile 66 lõikele 1 olmejäätmete kogumine ja 

vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku 

omavalitsusüksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt. Erisus on sisse toodud 

tihe- ja hajaasustusega piirkondade vahel – vastavalt JäätS §-ile 66 lõikele 3, mille järgi võib 

KOV üksus jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus 

jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud 

jäätmevedu ülemäära kulukas ning selleks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus. 

Jäätmeseaduses ei ole välja toodud, millise seaduse tähenduses tihe- või hajaasustusega alasid 

määratakse – planeerimisseaduse3 § 8 lg 3 p 5 järgselt on maareformi seaduse tähenduses 

tiheasustusega alade määramine üldplaneeringuga kehtestatav. Vastavalt maareformi seaduse §- i 

7 lg 4 järgi on tiheasustusega aladeks maa-alad, mis on tiheasustusega aladeks määratud 

kehtestatud planeeringuga. Kui üldplaneering puudub või maakonnaplaneeringu alusel ei ole 

võimalik tiheasustusega ala määrata, loetakse tiheasustusega aladeks maa-alad, mille kohta on 

koostatud linnade ja alevite generaalplaanid, detailplaneerimise projektid, ettevõtete gruppide 

generaalplaani skeemid, maa-asulate planeerimise ja hoonestamise projektid ning muud 

                                                 
2 Jäätmeseaduse eelnõu seletuskiri, II osa 
3 Planeerimisseadus, 13.11.2002, jõustunud 1.01.2003 - RT I 2002, 99, 579... RT I 2010, 8, 37, § 8 lg 3 p 5 
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planeerimisprojektid, mida ei ole kehtetuks tunnistatud4. Jäätmete käitlemise osas võib 

hajaasustusega piirkonnaks määrata selliseid piirkondi, kuhu jäävad valdavalt suvilad (nt endised 

koperatiivid), kuna hooned on seal küll lähestikku, kuid inimesi seal ei ela ning jäätmeid saab 

tekkida väga minimaalselt, seda eriti talveperioodil. JäätS §- i 69 lõike 1 alusel jäätmevaldaja 

loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. 

Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates KOV üksuse korraldatud jäätmeveo 

jäätmeloa kehtima hakkamisest või §-s 66 lõikes 4 nimetatud määruse jõustumisest. KOV 

pädevuses on määrata veopiirkonnad, jäätmete vedamise tihedus ning kui suurt tasu selle eest 

võetakse.   

Korraldatud jäätmevedu aitab vältida5 

·           prügistatud teeääri ja metsaaluseid; 

·           jäätmete põletamist avamaal ja ahjus; 

·           jäätmete matmist; 

·           jäätmete panemist võõrasse konteinerisse 

 

Riigikohus on oma RK/ 3-3-1-78-08 lahendis märkinud, et jäätmeseadus ei sätesta seda, milline 

on korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise õiguslik tähendus ning millised on liitumise 

tagajärjed6.  

 

 

1.3. Korraldatud jäätmeveost vabastamine 
 

 

Korraldatud olmejäätmeveo eesmärk on hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka 

eramajapidamised, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted. Keskkonnaministeerium leiab, et 

korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ning ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmeid 

käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult. JäätS-e §-i 69 lg 4 järgselt 

võib KOV üksus erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga 

                                                 
4 Maareformi seadus, 17.10.1991, jõustunud 1.11.1991 - RT 1991, 34, 426... RT I 2009, 61, 404, § 7 lg 4 
5 http://www.envir.ee/989881  
6Ülle Tamme kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 1. juuli 2008. a otsuse peale haldusasjas nr 3-06-1755 

kaebuses Tallinna Linnavalitsuse korralduse osaliselt õigusvastaseks tunnistamiseks. Riigikohtu halduskolleegium, 
kohtuotsus, 29. jaanuar 2009, kohtuasja nr 3-3-1-78-08.  
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mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Seega on  

korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks kaks võimalust:  

- KOV üksusel erandkorras lugeda kinnistuomanik korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

kinnistuomaniku avalduse alusel (sellisel juhul ei saa seda rakendada kõigi ühes piirkonnas 

olevate suvilaomanike kohta, kuna sellisel juhul poleks tegemist enam erandkorraga);  

- jätta piirkonnas, kus asuvad ainult suvilad, jäätmevedu korraldamata, määrates see 

üldplaneeringuga hajaasustusalaks.   

Jäätmeseaduse alusel ei tehta vahet, missuguse hoonega kinnistul on tegemist. KOV üksustele on 

antud väga lai otsustusvabadus, kuidas korraldatud jäätmevedu rakendada. Sealjuures ei tehta 

vahet, kas tegemist on piirkonnaga, kus on ainult suvilad (endised n-ö koperatiivid) või kus 

varem olid enamuses suvilad, kuid praeguseks on samas piirkonnas ainult eramud või eramud ja 

suvilad segamini. Jäätmeseaduses ega jäätmeseaduse eelnõu seletuskirjas ei ole lahti mõtestatud 

JäätS-e §-is 69 lõikes 4 sätestatud mõistet „erandkorras teatud tähtajaks” mitteliitunuks 

lugemine, kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise. Järelikult ei saaks seda kasutada ühes 

piirkonnas mitme kinnistu mitteliitunuks lugemiseks, sest sellisel juhul ei oleks tegu enam 

erandkorraga. Lisaks on sätestatud „kui jäätmekäitlus korraldatakse ise”, mis ei ole erandkorrale 

omane, sest isiku iseseisvaks jäätmekäitluseks on loodud väga palju erinevaid võimalusi. 

Erandkorra all saaks mõista omapärast või tavapärasest erilisemat olukorda, kuid raske on selleks 

pidada suvilat (isegi kui vaadelda kõiki suvilaomanikke ühtse grupina) või iskut, kes suudab 

korraldada jäätmekäitluse ise. Autor leiab, et korraldatud jäätmevedu on eesmärgipärane ja 

otstarbekas nendes piirkondades, kus isikud alaliselt elavad ja kus jäätmed reaalselt tekkida 

saavad. Arvestades eestlaste kultuurilist traditsiooni viibida suvel vaikses looduskaunis kohas, 

omades selleks võimaluse korral suvilat, peaks siinkohal arvestama tõsiasja, et suvila on siiski 

aastas suhteliselt piiratud perioodil kasutatav – suvilat kasutatakse võimaluse tekkimisel kas 

puhkuse ajal või nädalalõppudel. Lisaks tõlgendavad KOV üksused JäätS-e §-i 69 lõiget 4 

erinevalt, mistõttu koheldakse kinnistuomanikke ebavõrdselt. Õiguskantsler on märgukirjas 

keskkonnaministrile välja toonud aspekti, et omavalitsused vajaksid ise rohkem selgust, millistel 

alustel kinnistuomanikke jäätmeveost vabastada7. Hoones ega kinnistul, mida ei kasutada, 

jäätmeid tekkida ei saa. Pigem maksustatakse isikuid, kellel on rohkem kui üks kinnistu, sama 

asja eest mitmekordselt, kuid teenust isik ei saa ega vaja. Isik ei saa veenduda, et jäätmeid 

                                                 
7 Õiguskantsleri märgukiri keskkonnaministrile. Lk 6, 3. lõik - 

http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/NORMIKONTROLLI_MENETLUSED/Margukirjad/2009
/Keskkonnaministeerium_m_rgukiri_olmej__tmeveo_korraldamine.pdf 
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käideldakse parima hinnaga ja keskkonnasõbralikult, mis korraldatud jäätmeveoga peaks olema 

saavutatud, kuna tema peab maksma teenuse eest, mida ei tarbita. Kui isikul on mitu kinnistut, 

ühel asub tema reaalne kodu, teisel suvila, siis peaks mitteliitumist taotlema erinevatele 

kinnistutele vastavalt kumba kinnistut kasutatakse, mis oleks ebaratsionaalne ressursside 

kasutamine nii kinnistuomanikule kui KOV-idele, kes peavad taotlusi menetlema ja kontrollima. 

Kui isik elab korteris, siis ei saa mitteliitumist taotleda, kuna kortermajades on ühine prügikast ja 

nii ehk naa peaks tasuma jäätmeveo arveid.    

 

Sellest tuleneb vajadus täiendada jäätmeseadust viisil, et suvilaomanikest kinnistuomanikele ei 

tekiks kohustust maksta teenuse eest, mida ei tarbita, ei tekiks ebavõrdsust erinevate KOV-ide 

haldusterritooriumitel kinnistuid omavate inimeste hulgas ning KOV üksustel oleks ühtsem 

jäätmeseaduse sätete tõlgendamine. Õiguskantsler on teinud ettepaneku täiendada jäätmeseadust 

viisil, et jäätmeveoga liitumisest vabastamise universaalsed alused oleksid sätestatud 

jäätmeseaduses, kuid samas oleks säilitatud KOV-ide kaalutlusruum ülejäänud erandlike 

üksikjuhtumite üle otsustamiseks8 või kohalike eripärade arvestamiseks.        

 

 

1.4. Jäätmeveoga mitteliitumisel tekkivad kohustused kinnistuomanikele 
 

 

JäätS-e § 69 lg 5 järgselt peab nimetatud jäätmevaldaja esitama üks kord aastas KOV üksusele 

viimase määratud tähtajal kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta, kui jäätmevaldaja, 

kui kinnistuomanik, on korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud. Jäätmeseaduses on 

määratlemata, kuidas andmete õigsust kontrollida ning kas KOV üksusel on õigus küsida 

jäätmete käitlemise kohta täiendavaid tõendeid – prügilate tšekid, nõusolek korteriühistult 

kasutada nende prügikasti, tuua jäätmeveoga liitumise leping vms. Kui JäätS-e §-is 69 lõikes 5 

on öeldud, et esitada tuleb kirjalik selgitus, siis isik peaks kirjutama vabas vormis selgituse, kuhu 

on jäätmed pandud. KOV- il ei ole õigust küsida selle kohta tõendeid ega muid dokumente. Kui 

suvilaomanik taotleb KOV-ist, kus asub tema suvila, jäätmeveoga mitteliitumist, põhjendusega, 

et viib oma jäätmed sinna, kus ta on jäätmeveoga liitunud, siis sellest seaduse järgi selgituseks 

piisab, põhjalikumat selgitust ei ole toodud jäätmeseaduse eelnõu seletuskirjas. Jäätmevaldaja, 

                                                 
8 Õiguskantsleri märgukiri keskkonnaministrile. Lk 6, 4. lõik - 

http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/NORMIKONTROLLI_MENETLUSED/Margukirjad/2009
/Keskkonnaministeerium_m_rgukiri_olmej__tmeveo_korraldamine.pdf 
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kes on jäätmeveost mitteliitumist taotlenud ning on mitteliitunuks loetud, peab oma jäätmed 

käitlema keskkonnasõbralikult. 

      

1.5. Põhiõiguste riive 

 

Jäätmeveo korraldamine seondub erinevate põhiõigustega ning jäätmekäitluse korraldamisel on 

PS-e §-i 53 järgi igaühel kohustus säästa elu ja looduskeskkonda. Lähtudes sotsiaalriigi 

printsiibist ja arvestades põhiõigust korraldusele ja menetlusele PS-e §-1 14 järgi, tuleb 

jäätmevedu korraldada viisil, et see oleks kättesaadav võimalikult suurele osale majapidamistest 

ning teenust pakutakse arvestades jäätmevaldaja vajadusi. Nii hoitakse keskkonda, hoidutakse 

selle kahjustamisest ning ühtlasi tagatakse jäätmevaldajate õigused ja huvid9.  

PS-e § 12 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. PS-e § 12 lg 1 sätestab võrdsuspõhiõigused, mis 

kaitsevad võrdseid ebavõrdse ja ebavõrdseid võrdse kohtlemise eest. Võrdsusõiguse rikkumise 

tuvastamiseks on võrdlemiseks vaja leida ühine soomõiste, milleks antud lõputöös on erinevates 

KOV-ides suvilaid omavad kinnistuomanikud, ning seejärel kirjeldada ebavõrdset kohtlemist10. 

Teisalt tuleb võrrelda ka ebavõrdsete võrdset kohtlemist, kuna suvilaomanikud ja alalist elukohta 

kasutavad kinnistuomanikud on ebavõrdsed nii jäätmete tekitamisel kui kinnistu kasutamisel, 

kuid neid loetakse jäätmeveoga liitunuks või mitteliitunuks samadel JäätS-e §-ist 69 lõikest 4 

tulenevatel alustel, mis on iseenesest võrdne kohtlemine. JäätS annab KOV-ile väga ulatusliku 

kaalutlusõiguse JäätS-e §-i 69 lõike 4 tõlgendamisel, kuna seaduses on kehtestatud volitusnorm 

KOV-idele kinnistuomanikke erandkorras teatud tähtajaks jäätmeveost vabastamiseks, mis on 

konkretiseerimata ning millest tekib võrdsete ebavõrdne, kuid samas ebavõrdsete võrdne 

kohtlemine. Mitmetitõlgendatavast volitusnormist tuleneb põhjendamata erinev kohtlemine 

erinevates KOV- ides kinnistuid omavatele isikutele – nii jäätmeveost mitteliitunuks lugemisel, 

kui ka materiaalses mõttes, kuna jäätmeveo eest peab kinnistuomanik maksma. Mitteliitunuks 

lugemise aluseid KOV-ides uuritakse käesoleva lõputöö II ja III peatükis – KOV üksuste 

jääteveoalaste õigusaktide analüüsimise ja ankeetküsitluse läbiviimisega. Sellega tahab autor 

välja tuua kas võrdse või ebavõrdse kohtlemise ning võimaliku võrdsusõiguste rikkumise, 

                                                 
9 Õiguskantsleri märgukiri keskkonnaministrile. Lk 1, 5. lõik - 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/NORMIKONTROLLI_MENETLUSED/Margukirjad/2009
/Keskkonnaministeerium_m_rgukiri_olmej__tmeveo_korraldamine.pdf 
10 Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. 2002. Lk 116 
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milleks on põhjendamatu võrdsete ebavõrdne ning ebavõrdsete võrdne kohtlemine. Kui mõnes 

KOV-is loetakse kinnistuid väga kergekäeliselt mitteliitunuks, kuid mõnes teises ollakse 

mitteliitunuks lugemisel range, siis autori arvates ei ole selline omavalitsusüksuseti erinev 

kohtlemine põhjendatud. Samuti tekib ebavõrdsete võrdne kohtlemine, kui suvilaomanikke 

loetakse või ei loeta jäätmeveoga mitteliitunuks samadel tingimustel, mil alaliselt elukohana 

kinnistut kasutavaid kinnistuomanikke. Niisugust laia skaalat mitteliitunuks lugemise ja 

mittelugemise vahel ei saa autori arvates põhjendada ka kohaliku elu eripäraga. Lisaks tekib 

ebavõrdne materiaalne olukord. Võrdsusõiguse rikkumise tuvastamisel tuleb ebavõrdset 

kohtlemist õigustada ehk tuvastada selle vastavus PS-le ning leida sellel mõistlik põhjus11, mida 

autor käsitleb KOV õigusaktide analüüsi põhjal täpsemalt II peatükis. Kuigi tegemist on üldise 

võrdsusõigusega, siis mõneti kaasneb jäätmeveoga (mitte)liitumisel vabadusõiguste riive, mis on 

toodud järgnevas lõigus.   

PS-i §- i 32 lõike 2 alusel on igaühel õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. 

Seda õigust kitsendab õiguslikult selline regulatsioon, mis ei võimalda omandiõigust vabalt 

teostada ning tegemist on lihtsa seadusereservatsiooniga põhiõigusega. Seadusi, mis piiravad 

omandiõiguse vaba teostamist, on küllaltki palju. See on ühiskonnaelu korraldamisel paratamatu 

ja enamasti ka põhjendatud12. JäätS-e §-i 2 lõike 1 järgselt on jäätmed valdajale kuuluv vallasasi, 

JäätS-e §-i 69 lg 2 on jäätmevaldaja korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, 

millel asub suvila, elu- või äriruum. Kuigi jäätmeseaduses on sätestatud, et kinnistuomanik on 

automaatselt jäätmeveoga liidetud JäätS-e §-i 69 lg 1 alusel, siis edasisi kohustusi sätestatud ei 

ole. Tegemist on põhiõiguse riivega, kuna suvilaomanikust kinnistuomanik ei saa teostada oma 

omandiõigust vara vabalt kasutada ja käsutada (seda nii jäätmete käitlemise kui jäätmeveo 

mahtude ja vedamise sageduse otstarbekuse osas oma kinnistul), kui ta on kohustatud olema 

automaatselt jäätmeveoga liitunud, kui KOV üksus on vastu võtnud määruse JäätS-e §-i 66 lg 4 

mõistes, kus on määratud minimaalsed jäätmete mahud, vedamise sagedus ning hind. 

Kinnistuomanik ei saa valida prügiveo otstarbekust enda kinnistul, ettevõtet, kes prügi veab ega 

vedamise sagedust, sest selle on määranud KOV üksus oma määrusega. Lisaks on 

suvilaomanikel teine kinnistu, kus asub tema sissekirjutusega fikseeritud elukoht, kus ta juba on 

korraldatud jäätmeveoga liitunud.    

 

 

 

                                                 
11 Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. 2002. Lk 117 
12 Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. 2002, lk 276 
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1.6. Jäätmeveo korraldamine riiklikul või kohaliku omavalitsuse tasandil        
 
 
 

Vastavalt KOKS-i §-ile 6 lõikele 1 on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või 

linnas jäätmehooldust13. 

Jäätmemajanduse korraldamisel tuleb kinni pidada nõudest, et jäätmete kasutuselt kõrvaldamine 

peab toimuma viisil, mis ei ohusta inimese tervist ja keskkonda ning ei tekita kahjulikke 

häiringuid müra, lõhna ja muu seesuguse näol. Selle põhinõude kõrval tuleb jäätmehoolduses 

arvestada veel tingimustega, et jäätmekäitlusel tuleb kasutada parimat kättesaadavat tehnoloogiat 

ning jäätmed tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning sellega ei kaasne 

ülemääraseid kulutusi võrreldes teiste jäätmekäitlusviisidega14. Samas on JäätS-e §-is 71 lõikes 2 

punktis 2 sätestatud kohustus olmejäätmete regulaarseks äraveoks tiheasustusaladel vähemalt üks 

kord kuu jooksul. Kui KOV on määranud jäätmeveoks minimaalsed jäätmete kogused, mis on 

liiga suured, siis üleltoodud nõuetest kinni ei peeta. Õiguskantsler on välja toonud, et inimesed 

on pandud olukorda, mil nad peavad üle andma poolenisti täitunud jäätmemahuti, mis vähendab 

jäätmevaldaja motivatsiooni jäätmeid sortida15, taaskasutamisest rääkimata. Asjakohane on 

reguleerida jäätmeveo sagedust tiheasustusaladel, kuid mahtu jäätmeseadus ei reguleeri. Nende 

detailide üle tuleb otsustada KOV üksusel, lähtudes jäätmehoolduse üldistest põhimõtetest ning 

elanike huvidest ja vajadustest16.   

Halduskoostöö seaduse §-i 3 lõike 2 alusel võib KOV talle seadusega või selle alusel pandud 

haldusülesannet volitada täitma juriidilist või füüsilist isikut seaduse alusel antud haldusaktiga 

või seaduse alusel halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud 

halduslepinguga17. Kui KOV korraldab konkursi jäätmevedaja leidmiseks, volitab KOV konkursi 

võitnud jäätmeveoettevõtte täitma KOV-ile seadusega pandud haldusülesannet – jäätmevedaja 

sõlmib kinnistuomanikuga lepingu ning teostab jäätmevedu.   

                                                 
13 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, 2.06.1993, jõustunud vastavalt §-le 67 - RT I 1993, 37, 558... RT I 
2009, 62, 405, §6 lg 1 
14 Veinla, H. 2005. Keskkonnaõigus: Õigusteaduse õpik. Lk 259 
15 Õiguskantsleri märgukiri keskkonnaministrile. Lk 4, 2. lõik - 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/NORMIKONTROLLI_MENETLUSED/Margukirjad/2009
/Keskkonnaministeerium_m_rgukiri_olmej__tmeveo_korraldamine.pdf 
16 Õiguskantsleri märgukiri keskkonnaministrile. Lk 3, 5. lõik - 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/NORMIKONTROLLI_MENETLUSED/Margukirjad/2009
/Keskkonnaministeerium_m_rgukiri_olmej__tmeveo_korraldamine.pdf 
17 Halduskoostöö seadus, 29.01.2003, jõustunud 1.07.2003 - RT I 2003, 20, 117... RT I 2009, 62, 405, § 3 lg 2 
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Kuigi JäätS-e järgi on KOV-i korraldatud jäätmeveoga üldjuhul kõigil selle KOV-i 

haldusterritooriumil elavatel ja tegutsevatel isikutel kohustus liituda, jätab jäätmeseadus piiratud 

ulatuses KOV-i pädevusse elanike korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustamise JäätS-e §-i 

69 lõike 4 järgi. Sellest tuleneb, et KOV-i tuleks pidada jäätmeveo tingimusi kujundavaks 

subjektiks. Selline roll võimaldab ja kohustab KOV-i arvesse võtma keskkonnakaitse, kuid ka 

kohalike elanike vajadusi ning huve18. Ühtlasi peaks siinjuures arvesse võtma, et mitte kõik 

kinnistuid omavad isikud ei pruugi olla kohalikud elanikud.   

                                                 
18 Õiguskantsleri märgukiri keskkonnaministrile. Lk 2, 5. lõik - 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/NORMIKONTROLLI_MENETLUSED/Margukirjad/2009
/Keskkonnaministeerium_m_rgukiri_olmej__tmeveo_korraldamine.pdf 
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2. KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAKENDAMINE KOHALIKES 
OMAVALITSUSTES 
 
 
 
 

Uurimuse valim koosneb KOV üksustest, mille haldusterritooriumile jäävad autorile teadaolevalt 

suvilad. Laialdasema ülevaate saamiseks on valitud KOV üksusi Eesti erinevates piirkondades. 

Valimi moodustasid järgmised haldusüksused: vallad – Harku, Otepää, Peipsiääre, Põlva, 

Sangaste, Sõmeru, Toila, Vihula, Viimis, Ülenurme; linnad - Haapsalu, Loksa, Mustvee, Narva- 

Jõesuu, Paldiski. Uuringusse kaasatud viieteistkümne KOV-i jäätmealastest õigusaktidest 

keskenduti JäätS-e §-is 71 sätestatud jäätmehoolduseeskirjadele ning korraldatud jäätmevedu 

reguleerivatele (rakendamise juhend, ülemineku kord vms) õigusaktidele. Uuring koosneb kahest 

osast – õigusaktide analüüsist ning kolmandas peatükis läbiviidud ankeetküsitlusest. 

Määrustes analüüsiti, kas on tehtud erisusi suvilatele (liitumisperioodi kestvuse või mahutite 

tühjendamise/ suuruse osas), lahti mõtestatud mõiste „erandkorras”19 (mis oleks jäätmeveost 

vabastamise aluseks), määratud minimaalsed ja maksimaalsed mitteliitunuks lugemise perioodid, 

määratud valdavalt suvilatest koosnevad piirkonnad hajaasustusaladeks, millele korraldatud 

jäätmevedu kehtestanud ei ole20, milline on minimaalne jäätmemahuti suurus (suvilatele tehtud 

erisus, sest suvilat kasutades ei teki sama maht jäätmeid, mis tavaelukohas elades) ning lepingu 

sõlmimise vajadus.     

Õigusakte on süvitsi analüüsitud põhjusel, et leida sarnasusi ja erinevusi erinevates KOV 

üksustes, mille haldusterritooriumile jäävad suvilad, kuidas korraldatud jäätmevedu on 

rakendatud ja kas seejuures on arvestades kohalikke eripärasid. Eeltoodu põhjal saab leida töö 

eesmärkide saavutamiseks vajamineva ülevaate – milline on KOV praktika suvilaomanikest 

kinnistuomanike korraldatud jäätmeveost vabastamisel ning millised võimalused on 

suvilaomanikel jäätmeveost vabastamiseks.     

 

 

 

 

                                                 
19 Jäätmeseadus § 69 lg 4 
20 Jäätmeseadus § 66 lg 3 
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2.1. Haapsalu linn 
 

 
Haapsalu linna koduleht on jäätmekäitluse alalt kõige informatiivsem21. Haapsalu linnas kehtib 

25. septembril 2009 vastu võetud määrus nr 92 „Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri” (edaspidi 

Haapsalu jäätmehoolduseeskiri) ning 31. oktoobri 2008 määrus nr 69 „Haapsalu linnas 

korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord” (edaspidi Haapsalu jäätmeveo 

rakendamise kord). Haapsalu jäätmehoolduseeskiri on väga detailne, kuid määratlemata on 

JäätS-e §-is 69 lõikes 4 öeldud „erandkorras teatud tähtajaks mitteliitunuks lugemine”. Vastavalt 

Haapsalu jäätmehoolduseeskirja §-ile 12 lõikele 2 kuulub Haapsalu haldusterritoorium 

tiheasustusalana tervikuna ühte veopiirkonda, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on kõigile 

jäätmevaldajatele kohustuslik. Vastavalt §-ile 12 lõikele 4 loetakse jäätmevaldaja jäätmeseaduse 

§ 69 lõike 1 alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga sõltumata sellest, kas ta on sõlminud 

kirjaliku jäätmeveolepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud22. §-i 

12 lõike 6 alusel võib linnavalitsus erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks kas tervikuna või mõne jäätmeliigi osas tema põhjendatud avalduse 

alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. JäätS- e 69 lõige 4 lubab jäätmevaldaja erandkorras 

teatud tähtajaks mitteliitunuks lugemist, tehes mitte mingisuguseid erisusi jäätmeliigi kaupa, 

seega on Haapsalu jäätmehoolduseeskirja §-i 12 lõike 6 see osa, mis sätestab mitteliitunuks 

lugemise jäätmeliigiti, vastuolus JäätS-e §-i 69 lõikega 4.  

Haapsalu jäätmeveo rakendamise korra §-ist 5 lõikest 1 selgub, et minimaalne mahuti suurus on 

80 liitrit, §-is 11 on toodud liitumise kohustusest vabastamine, milleks lõike 2 järgi tuleb 

linnavalitsusse esitada vastavasisuline avaldus – menetlemine toimub vastavalt 

haldusmenetlusseadusele23.  

Kummaski määruses ei ole tehtud erisusi suvilatele, sätestatud ei ole mitteliitunuks lugemise 

minimaalset ega maksimaalset perioodi, korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks taotlemist ei ole 

täpsustatud. 

 

 

                                                 
21 http://www.haapsalu.ee/index.php?lk=211 
22 Haapsalu Linnavolikogu 25. septembril 2009 määrus nr 92 „Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri” 
23 Haapsalu Linnavolikogu 31. oktoobri 2008 määrus nr 69 „Haapsalu linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise 
tingimused ja kord” 
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2.2. Harku vald 
 
 
Harku vallas analüüsiti 26. mai 2005 määrust nr 13, uues redaktsioonis vastu võetud 24. aprillil 

2008 määrus nr 10 „Harku valla jäätmehoolduseeskiri”. Harku vallas ei ole eraldi kehtestatud 

korraldatud jäätmeveo korda.  

Harku jäätmehoolduseeskirja § 5 lg 1 p 1 sätestab ühe pere jäätmemahutiks kuni 150 l 

jäätmekoti, samas lg 3 ütleb, et korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmeveo korral tuleb 

üksikelamute juures kasutada vähemalt 140 l mahuga kogumismahutit, kui vedajaga pole teisiti 

kokku lepitud. Jäätmehoolduseeskirja §-is 15 lõike 3 punktis 3 on kehtestatud minimaalne 

tühjendamissagedus ka hajaasustusaladele. §-i 17 lõikega 2 on terve Harku valla territoorium üks 

korraldatud jäätmeveopiirkond. Harku jäätmehoolduseeskirja §-is 19 lõikes 3 on sätestatud, et 

vallavalitsus võib lugeda erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga kas 

tervikuna või mõne jäätmeliigi osas mitteliitunuks24. Erandkorra mõistet selgitatud ei ole, 

kehtestatud ei ole minimaalset ega maksimaalset mitteliitunuks lugemise perioodi. Erisusi ei ole 

tehtud suvilatele, kehtestatud ei ole lepingu sõlmimise vajadust.   

 

 

2.3. Loksa linn 
 
 
Loksa linnas kehtib linnavolikogu 28. veebruaril 2008 vastu võetud määrus nr 4 „Loksa linna 

jäätmehoolduseeskirja kinnitamine”. Korraldatud jäätmevedu reguleerib Loksa  

jäätmehoolduseeskirja § 11, mille lõike 1 järgselt kuulub terve Loksa tiheasustusalana 

kohustuslikult korraldatud jäätmeveoga liitumise piirkonda. §-i 11 lõike 4 alusel loetakse 

jäätmevaldaja liitunuks korraldatud elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata 

sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole 

seda teinud. Lõike 5 alusel võib linnavalitsus jäätmevaldaja teatud tähtajaks erandkorras 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugeda – erandkorda selgitatud ei ole, samuti puuduvad 

minimaalne ja maksimaalne mitteliitunuks lugemise periood. Jäätmemahutitena on ühe pere 

tarbeks lubatud kasutada 150 liitrist jäätmekotti25. Suvilatele erisusi tehtud ei ole.  

                                                 
24 Harku Vallavolikogu 26. mai 2005 määrust nr 13, uues redaktsioonis vastu võetud 24. aprill 2008 määrus nr 10 
„Harku valla jäätmehoolduseeskiri” 
25 Loksa Linnavolikogu 28. veebruari 2008 määrus nr 4 „Loksa linna jäätmehoolduseeskirja kinnitamine”, § 14 lg 2 
p 1 



21 

 

2.4. Mustvee linn 
 

 

Mustvee linna õigusaktidest analüüsiti Mustvee Linnavolikogu 17. detsembri 2007 määrust nr 17 

„Mustvee linna jäätmehoolduseeskiri”. Vastavalt Mustvee jäätmehoolduseeskirja §-ile 12 

nähakse korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja teostus ette linna eraldi õigusaktidega – seda 

tehtud ei ole. Jäätmehoolduseeskirja §-iga 18 sätestatakse, et jäätmevaldaja on korraldatud 

jäätmeveoga liitunud vaatamata sellele, kas ta on või ei ole sõlminud jäätmekäitluslepingut. §-i 

19 järgselt võib linnavalitsus jäätmevaldaja tema põhjendatud avalduse alusel erandkorras teatud 

tähtajaks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugeda – täpsemat korda selleks kehtestatud ei 

ole, täpsustatud ei ole „erandkorras”, määratletud ei ole minimaalset ega maksimaalset 

mitteliitunuks lugemise perioodi. §-is 20 on ühe pere jaoks kehtestatud minimaalseks 

jäätmemahuti suuruseks 150 liitrine jäätmekott26. Erisusi ei ole tehtud kinnistutele, millel asuvad 

suvilad.      

 

 

2.5. Narva- Jõesuu linn 
 

 
Narva- Jõesuu õigusaktidest analüüsiti Narva- Jõesuu Linnavolikogu 27. aprilli 2005 määrust nr 

64 „Narva- Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”, (edaspidi Narva- Jõesuu 

jäätmehoolduseeskiri) 27. aprilli 2005 määrust nr 65 „Jäätmeveo teenustasu piirmäära 

kehtestamine, veo piirkondade määramine, jäätmete vedamise sageduse ja aja ning korraldatud 

jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine” (edaspidi Narva- Jõesuu jäätmeveo rakendamise 

juhend) ning 27. jaanuari 2010 määrust nr 11 „Narva-Jõesuu linna korraldatud jäätmeveo 

rakendamise juhendi ja jäätmehoolduseeskirja muutmine”(edaspidi Narva- Jõesuu uuendatud 

jäätmehoolduseeskiri). Kuna Narva- Jõesuu kodulehel üleval olev jäätmehoolduseeskiri erines 

Riigi Teatajas avaldatust –  27. jaanuari 2010 määruse nr 11 täiendustega – siis analüüsimiseks 

kasutati kodulehel oleva määruse versiooni.  

Vastavalt Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja punktile nr 4.1.1 võib suvilaomanik või valdaja 

sõlmida prügivedajaga suvepaketi lepingu mitte lühema tähtajaga kui 1. maist - 30. septembrini – 

erisus on tehtud suvilaomanikele, lepingu saab sõlmida ainult suveperioodiks, iseasi on, kas 

                                                 
26 Mustvee Linnavolikogu 17. detsembri 2007 määrus nr 17 „Mustvee linna jäätmehoolduseeskiri” 
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suveperiood kestab maist septembrini. Jäätmehoolduseeskirja punkti 4.2.2 järgselt võib kasutada 

20 kuni 50 liitrist jäätmekotti (prügikilekotti). Punkti 5.1 alusel moodustatakse Narva-Jõesuu 

linnas üks jäätmeveopiirkond lähtudes eeldatavatest jäätmekogustest, hoonestusest ning teede- ja 

tänavate võrgu eripärast, jäätmevaldaja sõlmib olmejäätmete äraveoks teeninduslepingu ja 

kooskõlastab veograafikud veoettevõttega27, samas Narva- Jõesuu jäätmeveo rakendamise 

juhendi punkti 4.3 järgselt sõlmib vedaja jäätmevaldajaga lepingu, olmejäätmete valdajal lepingu 

sõlmimise kohustust ei ole – punkti 4.4 ütleb, et jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata 

jätmine vedaja ja olmejäätmete valdaja vahel ei avalda mõju olmejäätmete valdaja liitunuks 

lugemisele korraldatud jäätmeveoga. Punktis 5.1 on sätestatud mitteliitunuks lugemine – 

jäätmevaldaja esitab linnavalitsusele taotluse tema erandkorras teatud tähtajaks mitteliitunuks 

lugemiseks – erandkorda määratletud ei ole28.  

 

 

2.6. Otepää vald 
 

 

Otepää valla jäätmeveoalastest õigusaktidest analüüsiti Otepää Vallavolikogu 13. detsembri 

2007 määrust nr 8 „Otepää valla jäätmehoolduseeskiri” (edaspidi Otepää jäätmehoolduseeskiri), 

17. aprilli 2008 määrust nr 4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja 

kord” (edaspidi Otepää jäätmeveo rakendamise kord) ning 23. oktoobri 2008 määrust nr 9 

„Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord muutmine” (edaspidi 

Otepää jäätmeveo rakendamise korra muutmine).  

Otepää jäätmehoolduseeskirja §-i 7 lõike 1 järgselt moodustab Otepää valla territoorium koos 

Taheva, Tõlliste, Sangaste, Õru ja Karula valdade ning Valga linna I piirkonnaga ühise 

jäätmeveo piirkonna, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajale kohustuslik. §- i 

7 lõike 7 alusel peab jäätmevaldaja sõlmima jäätmekäitluslepingu jäätmevedajaga, lepingu 

mittesõlmimisel tühjendatakse jäätmemahuteid vallavolikogu kehtestatud sagedusel ning kui 

mahuti tühjendamine ei ole võimalik, võib jäätmevedaja küsida tasu selles summas, mis võiks 

kuluda jäätmemahuti tegeliku tühjendamise korral29. Vastavalt Otepää jäätmehoolduseeskirja §-

                                                 
27http://www.narvajoesuu.ee/public/SAIT/Kohalik_voim/Linnavalitsus/korrad_ja_eeskiri/jaatmehoolduseeskiri_eest
i_27.01.2010pdf.pdf 
28 Narva- Jõesuu Linnavolikogu 27. aprilli 2005 määrus nr 65 „Jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine, veo 
piirkondade määramine, jäätmete vedamise sageduse ja aja ning korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi 
kinnitamine” 
29 Otepää vallavolikogu 13. detsembri 2007 määrus nr 8 „Otepää valla jäätmehoolduseeskiri”, § 7 lg 8 
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ile 12 lõikele 3 võib ühe leibkonna peale kasutada 50 liitriseid jäätmekotte, kui see vastab §-is 12 

lõikes 4  toodud tingimustele – punkti 2 järgi, kui elamus elab kuni 2 inimest.  

Otepää jäätmeveo rakendamise korra §-is 5 on määratletud korraldatud jäätmeveo korraldus – 

lõikes 1 on öeldud, et kehtivad I (tiheasustusega alad - linnad, alevikud, tiheasustusega alad 

hajaasustuses) ja II tasandi (hajaasustusega alad - külad) jäätmevedu30. Otepää jäätmeveo 

rakendamise muutmise §-iga 1 lõikega 1 on sõnastust muudetud - Otepää vallas on 

kahetasandiline jäätmete veo korraldus. I tasandi moodustavad tiheasustusega alad (Otepää linn 

ja tiheasustusega alad hajaasustuses) ning II tasandi moodustavad hajaasustusega alad31. Lõike 6 

punkti 1 järgselt toimub II tasandi ehk hajaasustusalade jäätmevedu kokkukandepunktidesse 

kogumisena, kuid punkti 7 järgi võib jäätmevaldaja enda soovil kasutada jäätmete 

kogumismahutit32.  

Otepää jäätmeveo rakendamise korra §-is 7 on välja toodud jäätmekäitluslepingute sõlmimine. 

Lõike 3 alusel sõlmib vedaja jäätmevaldajaga lepingu33, Otepää jäätmehoolduseeskirja § 7 lõikes 

7 on vastupidiselt valdajal kohustus vedajaga leping sõlmida34. Otepää jäätmeveo rakendamise 

korra §-is 8 on sätestatud jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine – 

mõistet „erandakorras” täpsustatud ega sisustatud ei ole, samuti ei ole määratletud mitteliitumise 

minimaalset ega maksimaalset tähtaega, selle määrab vallavalitsus35. 

 

 

2.7. Paldiski linn 
 

 
Paldiski linna õigusaktidest analüüsiti Paldiski Linnavolikogu 12. aprilli 2005. a määrust nr 12 

„19. oktoobri 2004. a määruse nr 19 „Paldiski linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend” 

muutmine” (edaspidi Paldiski jäätmeveo rakendamise juhend), 19. oktoobri 2004 määrust nr 18 

„Paldiski linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord” (Paldiski jäätmeveo ülemineku kord) 

                                                 
30 Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008 määrust nr 4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused 
ja kord”, 4 § 5 lg 1 
31 Otepää Vallavolikogu 23. oktoobri 2008 määrus nr 9 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise 
tingimused ja kord muutmine”, § 1 lg 1 
32 Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008 määrus nr 4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused 
ja kord”, § 5 lg 6 punktid 1 ja 7 
33 Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008 määrus nr 4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused 
ja kord”, § 7 lg 3 
34 OtepääVallavolikogu 13. detsembri 2007 määrus nr 8 „Otepää valla jäätmehoolduseeskiri”, § 7 lg 7 
35 Otepää Vallavolikogu 17 .aprilli 2008 määrus nr 4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused 
ja kord”, § 8 lg 3 p 2 
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ning 22. veebruari 2005 määrust nr 4 „Paldiski linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” 

(edaspidi Paldiski jäätmehoolduseeskiri).   

Paldiski jäätmehoolduseeskirja punktis 20 on öeldud, et piirkondades, kus jäätmevedu ei ole 

korraldatud, on jäätmevaldajad kohustatud sõlmima jäätmekäitlusettevõttega 

jäätmekäitluslepingu või vedama neile kuuluvad või nende valduses oleval territooriumil 

tekkivad jäätmed jäätmekäitluskohta oma jõududega või taaskasutama neid vastavalt 

jäätmeseaduse nõuetele. Punkt 57 ütleb, kui jäätmevaldaja ei soovi sõlmida korraldatud 

jäätmeveo lepingut, loetakse ta liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses 

jäätmeveo piirkonnas. Punkti 58 järgselt võib linnavalitsus jäätmevaldaja lugeda erandkorras 

teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga kas tervikuna või mõne jäätmeliigi osas mitteliitunuks 

tema põhjendatud avalduse alusel – erandkorda sätestatud ei ole. Punkti 75 alusel võib 

minimaalse jäätmemahutina kasutada 140 liitrist mahutit36.   

Paldiski jäätmeveo ülemineku korra punkti 4.1 järgselt on Paldiski linna haldusterritoorium üks 

veopiirkond – tihe- ja hajaasustusaladele erisusi kehtestatud ei ole37. 

Paldiski jäätmeveo rakendamise juhendi punkti 4.3 alusel sõlmib vedaja jäätmevaldajatega 

jäätmekäitluslepingu, kes seda soovivad, kuid see ei ole kohustuslik. Punkt 4.4 ütleb, et 

jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine ei avalda mõju mitteliitunuks lugemisele. 

Mitteliitunuks lugemise võimalikkus on toodud punktis 5.1 – jäätmevaldaja võib linnavalitsuselt 

erandkorras taotleda mitteliitunuks lugemist ning selle otsustab linnavalitsus oma korraldusega 

vastavalt punktile 5.438. Suvilatele erisusi tehtud ei ole ning määratud ei ole mitteliitumise 

minimaalset ega maksimaalset perioodi.      

 

 

2.8. Peipsiääre vald 
 

 

Analüüsi läbiviimise ajal puudusid Peipsiääre valla kodulehel viited õiguaktidele, samuti polnud 

õiguakte avaldatud Riigi Teatajas.  

 

                                                 
36 Paldiski linnavolikogu 22.veebruari 2005 määrus nr 4 „Paldiski linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”  
37 Paldiski Linnavolikogu 19. oktoobri 2004 määrus nr 18 „Paldiski linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord” 
38Paldiski Linnavolikogu 12. aprilli 2005 määrus nr 12 „19. oktoobri 2004. a määruse nr 19 „Paldiski linnas 
korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend” muutmine” 
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2.9. Põlva vald 
 

 
Põlva Vallavolikogu on 27. novembril 2008 vastu võtnud määruse nr 104 „Põlva valla 

jäätmehoolduseeskiri” (edaspidi Põlva jäätmehoolduseeskiri), korraldatud jäätmeveo osas on 

kodulehel välja toodud vaid lepingusõlmimisvõimalus AS-iga Ragn- Sells ning 

keskkonnaspetsialisti telefoni number39. Rohkem korraldatud jäätmeveo rakendamist täpsustavat 

infot ei ole.  

Põlva jäätmehoolduseeskirja punktis nr 11.1 on välja toodud mahuti suurused, mida võib 

olmejäätmete kogumiseks kasutada – väikseim on 80 liitrit. Punktis 28 on öeldud, et Põlva vallas 

moodustatakse üks jäätmeveo piirkond lähtudes eeldatavatest jäätmekogustest, hoonestusest ning 

teede- ja tänavatevõrgu eripärast. Põlva valla haldusterritooriumil jäätmevaldaja sõlmib 

olmejäätmete äraveoks teeninduslepingu ja kooskõlastab veograafikud ainult konkursi korras eri-

või ainuõiguse saanud veoettevõttega40 ehk kinnistu omanik peab ise lepingu sõlmima, lepingu 

mittesõlmimise tagajärgi mainitud ei ole.  

Põlva jäätmehoolduseeskirja punkti 30 järgi võib Põlva vallavalitsus korraldatud 

olmejäätmeveoga ühinemise kohustusest vabastada erandkorras teatud tähtajaks olmejäätmete 

valdaja tema kirjaliku avalduse alusel, kui ta ise korraldab jäätmekäitluse41 – täpsemat korda 

vastu võetud ei ole, määratlemata on mõiste „erandkorras”. Samuti ei ole määratud minimaalset 

ega maksimaalset korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise perioodi. Hajaasustusega alale on 

määratud minimaalseks tühjendussageduseks vajadusele vastav arv kordi, kuid mitte vähem kui 

kord kvartalis42. 

 

 

2.10. Sangaste vald 
 

 
Sangaste valla õiguaktidest analüüsiti 28. detsembri määrust nr 7 „Jäätmehoolduseeskiri” 

(edaspidi Sangaste jäätmehoolduseeskiri) ning 31. juuli 2008 määrust nr 7 „Korraldatud 

jäätmeveo rakendamise kord” (edaspidi Sangaste jäätmeveo kord).  

                                                 
39 http://www.polvavald.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=45 
40 Põlva vallavolikogu 27. novembril 2008 määrus nr 104 „Põlva valla jäätmehoolduseeskiri”, punkt 28 
41 Põlva vallavolikogu 27. novembril 2008 määrus nr 104 „Põlva valla jäätmehoolduseeskiri”, punkt 30 
42Põlva vallavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 114 lisa 1 Korraldatud olmejäätmete veo minimaalsed 
vedamissagedused” 
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Sangaste jäätmehoolduseeskirja §-is 4 lõikes 16 on välja toodud jäätmeveo nõuded ka 

garaažiomanikule. §-is 5 lõikes 3 on lubatud ühe leibakonna peale kasutada 50 liitrist 

jäätmekotti, mille kasutamise tingimused on välja toodud lõikes 4 – vastavalt punktile 1 võib 

elamus elada kuni 2 inimest. Määruse §-is 12 lõikes 2  on välja toodud mõisted „I ja II piirkond”, 

mitte aga tihe- ja hajaasustusala.  

Sangaste jäätmeveo korra §-i 3 lõike 1 alusel on Sangaste valla haldusterritoorium üks 

veopiirkond, millel §-i 4 lõike 1 järgi on moodustatud kahetasandiline jäätmeveo korraldus – I 

tasandil on mahutite tühjendamissagedus üks kord kuus, II tasandil kord kvartalis43. Samas 

vastavalt Sangaste jäätmeveo korra §-i 5 lõike 2 järgi toimub korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 

jäätmete kogumine kokkukandepunktides, kuid II tasandi kogumispiirkonna jäätmevaldaja võib 

jäätmekäitluslepingu alusel kasutada individuaalset kogumismahutit. 

Sangaste jäätmeveo korra §-is 7 lõikes 2 on toodud jäätmekäitluslepingu sõlmimise kord - vedaja 

sõlmib veopiirkonnas jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes on selleks kohustatud 

või kes seda soovivad. §-is 8 on sätestatud mitteliitumise kord – lõike 1 järgselt tuleb 

jäätmevaldajal esitada vallavalitsusele avaldus. Määratletud ei ole mõistet „erandkorras”, 

mitteliitumise põhjendatatud juhud, samuti ei ole kehtestatud minimaalset ega maksimaalset 

mitteliitumise perioodi.  

 

 

2.11. Sõmeru vald 
 

 
Sõmeru valla jäätmeveo õigusaktidest analüüsiti Sõmeru Vallavolikogu 17. märtsi 2009 määrust 

nr 81 „Jäätmehoolduseeskiri” (edaspidi Sõmeru jäätmehoolduseeskiri) ning 28. aprilli 2009 

määrust nr 87 „Korraldatud jäätmeveo ülemineku kord ja juhend” (edaspidi Sõmeru jäätmeveo 

kord ja juhend).  

Vastavalt Sõmeru jäätmehoolduseeskirja §-ile 11 lõikele 3 loetakse kõik korraldatud 

jäätmeveoga liitunuks loetud jäätmevaldajate ja jäätmekäitlusettevõtete vahel enne konkreetsele 

jäätmekäitlusettevõttele Sõmeru vallas korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmist, sõlmitud 

                                                 
43 Sangaste Vallavolikogu 31. juuli 2008 määrus nr 7 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” § 6 lõiked 1 ja 2 
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lepingud lõppenuks44. §-is 4 on taasesitatud JäätS-e § 69 lg 4, määratletud ei ole mõistet 

„erandkorras”.  

Sõmeru jäätmeveo korra ja juhendi §-is 3 lõikes 1 on sätestatud jäätmeveopiirkonnaks Sõmeru 

valla haldusterritoorium ning lõike 2 järgi on kogu piirkond korraldatud jäätmeveoga 

kohustuslikult hõlmatud. §-is 5 on määratletud minimaalsed korraldatud jäätmeveo sagedused nii 

tihe- kui ka hajaasustusaladel, mõlematel aladel on määratletud minimaalseteks kogusteks 80 

liitri. §-i 8 lg 2 järgi sõlmib jäätmevedaja jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes 

avaldavad selleks soovi, lõikes 3 on öeldud, et jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata 

jätmine ei muuda kehtetuks olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist. §-

is 9 lõikes 1 on sätestatud maksimaalseks korraldatud jäätmeveoga vabastamise perioodiks üks 

aasta. Lõikes 3 punktis 4 on toodud mitteliitunuks lugemise üheks põhjuseks, kui jäätmevaldaja 

lahkub ajutiselt koos perega vähemalt üheks kuuks elukohast45.    

 

 

2.12. Toila vald 
 

 

Toila valla õigusaktidest analüüsiti Toila Vallavolikogu 13. aprilli 2005 määrust nr 56 „Toila 

valla jäätmehoolduseeskiri” (edaspidi Toila jäätmehoolduseeskiri), 21. juuni 2006 määrust nr 11 

„Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, 

jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord” (edaspidi 

Toila jäätmeveo kord) ja Toila Vallavalitsuse 14. detsembri 2007 määrust nr 8 „Jäätmevaldaja 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunukslugemise kord” (edaspidi Toila jäätmeveoga 

mitteliitumise kord).  

Toila jäätmehoolduseeskirja §-i 8 lõike 12 alusel loetakse jäätmevaldaja JäätS-e § 69 lõike 1 

alusel liitunuks korraldatud elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, 

kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda 

teinud, vastavalt §-ile 13 lõikele 2 võib ühe pere jäätmemahutitena kasutada kuni 100 liitriseid 

jäätmekotte46.  

Toila jäätmeveoga mitteliitumise korra §-is 1 lõikes 3 on maksimaalseks mitteliitumise 

perioodiks viis aastat – täpse mitteliitunuks lugemise kestuse määrab vallavalitsus korraldusega 
                                                 
44 Sõmeru vallavolikogu 17. märtsi 2009 määrust nr 81 „Jäätmehoolduseeskiri” 
45 Sõmeru Vallavolikogu 28.aprilli 2009 määrus nr 87 „Korraldatud jäätmeveo ülemineku kord ja juhend” 
46 Toila Vallavolikogu 13.aprilli 2005 määrust nr 56 „Toila valla jäätmehoolduseeskiri” 
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vastavalt korra §-ile 2 lõikele 2 punktile 2. §-ile 2 lõikele 6 loeb vallavalitsus jäätmevaldaja 

mitteliitunuks, kui esinevad mõjuvad põhjused, mis õigustavad jäätmevaldaja korraldatud 

jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist (jäätmevaldaja elab ajutiselt väljaspool korraldatud 

jäätmeveo piirkonda – mida võib mõneti mõista, kui erisus suvilaomanikele, kes ei ela hoones, 

mis on mõeldud aastaringseks kasutamiseks või kinnistuomaniku reaalne elukoht asub mõnes 

teises omavalitsuses47. 

Vastavalt Toila jäätmeveo korra §-ile 3 on Toila valla haldusterritoorium tervikuna üks 

veopiirkond. §-5 lõike 1 punktist 1 selgub, et jäätmekoti mahtuvus võib olla 50-100 liitrit48.  

Toila valla kodulehel on selgitusena välja toodud järgnev: korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral jäätmetekkekohana 

fikseeritud kinnistust (elu- või tegevuskoht), nt suvila või pikemaajaline komandeering, või 

ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et „jäätmeid ei teki" või „matan oma 

aeda" ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks49.      

 

 

2.13. Vihula vald 
 

 
Vihula haldusterritooriumile jääb looduskaitseline Lahemaa rahvuspark. Vihula vallas kehtivad 

13. aprillil 2005 määrus nr 62 „Vihula valla jäätmehoolduseeskiri” (edaspidi Vihula 

jäätmehoolduseeskiri) ning 12. aprillil 2007 määrus nr 45 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise 

kord”(edaspidi Vihula jäätmeveo kord). Määrustes ei ole selgitatud „erandkorras teatud 

tähtajaks” mitteliitunuks lugemist.   

Vihula jäätmeveo korra §-ist 3 lõikest 1 selgub, et sama määrus kehtib Vihula, Kadrina ja Haljala 

vallas, mis kokku on liidetud üheks veopiirkonnaks, hajaasustusega piirkondi, kus JäätS-e §-iga 

66 lõikega 3 võib jätta jäätmevedu korraldamata, määratud ei ole – seda ka nendes 

haldusterritooriumi osades, kus on valdavalt suvilad. §-i 5 lõikega 1 ja 2 on kehtestatud 

jäätmemahutite minimaalseks tühjendamissageduseks 28 päeva, lõike 6 järgselt on antud 

võimalus harvema tühjendamissageduse taotlemiseks. Vihula Vallavolikogu 10. aprilli 2008 
                                                 
47Toila Vallavalitsuse 14. detsembri 2007 määrus nr 8 „Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunukslugemise kord” 
48 Toila Vallavolikogu 21. juuni 2006 määrus nr 11 „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, 
jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo 
teostamise kord” 
49 http://www.toila.ee/index.php/mod/site/act/nav/id/188/i/97 
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määruse nr 70 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine” §- is 1 on 

hajaasustusaladel määratud minimaalseks jäätmemahuti tühjendamiseks tiheasustusalal vähemalt 

kord iga 28 päeva järel ja hajaasustusalal vähemalt iga 84 päeva järel, minimaalse jäätmemahuti 

arvestusliku mahuga 100 liitri50. Vihula jäätmeveo korra §-i 5 lõike 3 alusel on lubatud kasutada 

100 liitrist jäätmekotti. §-is 6 on sätestatud korraldatud jäätmeveoga liitumine ning lepingute 

sõlmimine - lõige 4 ütleb, et jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine 

jäätmevaldaja ja jäätmevedaja vahel ei tühista jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks 

lugemist. Nimetatud lepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat51.  

Uuringu läbiviimise alguses oli Vihula valla kodulehel korraldatud jäätmeveo osas kirjas, et 

kinnistuomanikke loetakse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tähtajaga 01. oktoobrist kuni 

30. aprillini, 01. maist kuni 30. septembini, ehk nö suveperioodil, korraldatud jäätmeveost ei 

vabastata.  

 

 

2.14. Viimsi vald 
 

 
Viimsi vallas reguleerivad jäätmevedu 13. juuni 2006 määrus nr 22 „Viimsi valla 

jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” (edaspidi Viimsi jäätmehoolduseeskiri) ja 17. novembri 

2009 määrus nr 24 „Viimsi valla korraldatud jäätmeveo eeskiri” (edaspidi Viimsi jäätmeveo 

eeskiri). Viimsi jäätmehoolduseeskirja §-is 9 lõikes 5 on taasesitatud JäätS-e § 69 lg 4, erisusega, 

et mitteliitumist võib rakendada mõne jäätmeliigi osas52, mida seaduses sätestatud ei ole. 

Määratletud ei ole  „erandkorras” mitteliitumine. Viimsi jäätmeveo eeskirja §-iga 4 on Viimsi 

valla mandriosa üks veopiirkond, tihe- ja hajaasustusega aladele erisusi tehtud ei ole. 

Viimsi jäätmeveo eeskirja lisa 1 „Viimsi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi” §-is 

4 on määratletud lepingute sõlmimise kord – lõike 4 alusel täpsustatakse lepinguga korraldatud 

jäätmeveoga seonduvat53, küll aga ei avalda lepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine mõju 

jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusele. Lõike 5 teisest lausest ilmneb, 

jäätmekäitluslepingut mittesõlminud isikud saavad taotleda osalist tähtajalist mitteliitumist. §-i 5 

                                                 
50 Vihula Vallavolikogu 10.aprilli 2008 määrus nr 70 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine” - 
http://www.vihula.ee/index.php?main=761 
51 Vihula Vallavolikogu 12. aprilli 2007 määrus nr  45 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” 
52 Viimsi Vallavolikogu 13. juuni 2006 määrus nr 22 „Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” 
53 Viimsi Vallavolikogu 17.novembri 2009 määruse nr 24 lisa 1 „Viimsi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise 
juhend” 



30 

 

lg 1 ütleb aga, et mitteliitumist on õigus taotleda veopiirkonnas  asuval või elaval olmejäätmete 

valdajal. Mitteliitumise otsustab vallavalitsus korraldusega, millega määratletakse ajaline 

kestvus54, miinimum ega maksimum perioodi määratletud ei ole, suvilatele erisusi tehtud ei ole.       

 

 

2.15. Ülenurme vald 
 

 
Ülenurme vallas on 06. märtsil 2007. aastal kehtestatud „Ülenurme valla korraldatud jäätmeveo 

rakendamise kord” (edaspidi Ülenurme jäätmeveo kord). Ülenurme jäätmeveo korras on valla 

territoorium määratud üheks veopiirkonnaks. Vastavalt Ülenurme jäätmeveo korra §-ile 6 lõikele 

3 sõlmib jäätmevedaja jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes avaldavad selleks 

soovi, lõige 4 täpsustab, et jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine vedaja ja 

jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga. 

Lõike 6 alusel võib jäätmevaldaja vallavalitsuselt taotleda mahutite harvemat 

tühjendamissagedust.  

Ülenurme jäätmeveo korra § 7 sätestab jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

lugemise. Määruses ei ole selgitatud mõistet „erandkorras teatud tähtajaks” mitteliitunuks 

lugemine, ei ole määratud minimaalset ega maksimaalset mitteliitunuks lugemise perioodi.  

Ülenurme jäätmeveo korra §-is 8 lõikes 3 ja lõikes 5 on välja toodud erisused tihe- ja 

hajaasustusaladel, kuigi määruse §-i 4 alusel on Ülenurme valla haldusterritooriumil 

moodustatud üks veopiirkond, kuhu on haaratud kõik Ülenurme valla majapidamised ning 

veopiirkond on määratletud valla territooriumiga. Ülenurme jäätmeveo korra §-iga 8 lõikega 5 

määratud Ülenurme vallas ka hajaasustusega osadesse minimaalseks jäätmemahutite 

tühjendamise sageduseks kord kolme kuu jooksul55.   

 

 

 

                                                 
54 Viimsi Vallavolikogu 17.novembri 2009 määruse nr 24 lisa 1 „Viimsi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise 

juhend” § 5 lg 4 p 2  

55 Ülenurme Vallavolikogu 07. märtsi 2006 määrus nr 4 
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2.16. Kohalike omavalitsuste õigusaktide analüüsi kokkuvõte 
 

 
Kõigi viieteistkümne KOV-i õigusaktidest oli võimalik analüüsida vaid neljateistkümmet, kuna 

Peipsiääre vallal ei ole õigusakte üheski avalikus ega ametlikus allikas avaldatud. Seega 

analüüsiti neljateistkümne KOV-i jäätmeveoalaseid õiguakte. Kokku töötati läbi 28 erinevat 

määrust – nendest 14 jäätmehoolduseeskirja, ülejäänud reguleerisid korraldatud jäätmevedu 

KOV-ide haldusterritooriumitel. Jäätmehoolduseeskirja kehtestamise kohustus tuleneb JäätS-e §- 

ist 71 – seda olid kõik analüüsitud KOV-id teinud. Kuna JäätS on kohalikule omavalitsusele 

korraldatud jäätmeveo korraldamiseks andnud väga ulatusliku otsustusvabaduse, siis on mõned 

KOV-id korraldatud jäätmeveoks eraldi täpsustavad korrad või juhendid välja töötanud ning 

kehtestanud. Jäätmehoolduseeskirja üsnagi suur sisuline kokkulangevus tuleneb sellest, et 

jäätmehoolduseeskirjaga reguleeritav on JäätS-es määratletud, kuid samuti on erinevate KOV-

ide juhendid, mis peaksid olema ühe konkreetse KOV- i jaoks sobiv, ülesehituselt sarnased. 

Tabel 1. Õigusaktide analüüsi tulemused  

KOV-i nimi Erisus suvilale Mõiste 
„erandkord” 

Minimaalne 
jäätmete kogus 

Hajaasustusel 
korraldatud 
jäätmevedu 

Lepingu 
sõlmimine 

Haapsalu - - 80 liitrit Tiheasustus Omal soovil 

Harku - - 140 liitrit 1 kord 8 
nädala jooksul 

- 

Loksa - - 150 liitrit (kott) Tiheasustus - 

Mustvee - - 150 liitrit (kott) - - 

Narva- Jõesuu Suveperioodiks 
liitumine 

- Suvilale 20-50 
liitrine kott 

Tiheasustus Kohustuslik 

Otepää - - 50 liitrine kott Liitumine 
omal soovil 

Omal soovil 

Paldiski - - 140 liitrit - Kohustuslik 

Põlva - - 80 liitrit Kord kvartalis Kohustuslik 

Sangaste - - 50 liitrit (kott) - Kohustuslik 

Sõmeru  - - 80 liitrit  Liitumine 
kohustuslik 

Omal soovil 

Toila Kodulehel 
mainitud 

- 50 liitrit (kott) - - 

Vihula Kodulehel 
mainitud 

- 100 liitrit (kott) - Kohustuslik 

Viimsi - - 80 liitrit - Kohustuslik 

Ülenurme - - 140 liitrit Kord kavrtalis Kohustuslik 
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Analüüsis taheti välja selgitada, kas KOV- ides, kus on suvilaid, on tehtud neile erisusi, kuid 

valdavalt seda tehtud ei ole. Nagu tabelist nähtub, on sellise erandi teinud ainult Narva- Jõesuu, 

kus suvilaomanik võib jäätmevedajaga sõlmida lepingu nö suvepaketiks ehk liitumisperiood on 

01. maist 30. septembrini – iseasi on, kas suveperiood nii kaua kestab. Toila vald on oma 

kodulehel öelnud, et mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise 

korral jäätmetekkekohana fikseeritud kinnistust (elukoht), näiteks suvila. Vihula vald on oma 

kodulehel maininud, et suvilaomanikest jäätmevaldajaid loetakse mitteliitunuks ainult 

talveperioodiks. Seega neljateistkümnest analüüsitud KOV-ist olid ainult kolm teinud mingil 

määral erisusi suvilate omanikele – üks nendest loonud võimaluse sõlmida leping nö 

suvepaketiks ning määranud väiksemahulise jäätmekoti, üks öelnud, et suvilale mitteliitumist 

taotleda on põhjendatud ja üks vald öelnud, et suvilaomanik võib mitteliitumist taotleda 

talveperioodiks. 

Nagu nähtub tabelist 1, pole ükski analüüsitud KOV kitsendanud „erandkorras”56 mõistet, mis 

oleks erimeelsuste vältimiseks ning õigusselguse saamiseks oluline täpsustada. Vähestes KOV-

ides oli välja toodud alused, mille järgi kinnistuomanike korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

lugeda, kuid valdavalt oli taasesitatud JäätS-e §-i 69 lõiget 4, millest tuleneb suvilaomanike 

samadel tingimustel erinev kohtlemine.  

Haapsalu, Harku, Paldiski ja Viimsi olid kehtestanud mitteliitumise kas täielikult või teatud 

jäätmeliigi osas. JäätS sellist varianti ette ei näe, kuigi KOKS-i §-is 6 lõike 1 alusel on 

jäätmehoolduse korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne, siis on mitteliitunuks lugemine teatud 

jäätmeliigi osas vastuolus JäätS-e §-i 69 lõikega 4 ning vastaval juhul kaotab mitteliitunuks 

lugemise võimalus mõtte, mida autor on tõlgendanud peatükis 1.3. Kuna korraldatud jäätmevedu 

on mõeldud olmejäätmete vedamiseks, siis ei saa jäätmevaldajat jäätmeliigiti jäätmeveost 

vabastada.    

Kõige minimaalsem jäätmete kogumismahuti suurus oli määratud 20 liitrine jäätmekott (Narva- 

Jõesuu) – suvila jaoks oleks vastav suurus täiesti optimaalne ja suvilatele oli just selline 

võimalus loodud. Otepää ja Sangaste vallad olid minimaalseks mahuks määranud 50-e liitrise 

jäätmekoti, kuid seda siis, kui hoones elab kuni kaks inimest, kuid ei ole täpsustatud, mille järgi 

seda arvu loetakse. Kui suvilates isikuid ei ela, vaid nad viibivad seal hooajati, siis on ebaselge, 

kas ka nemad võivad 50-liitrist jäätmekotti kasutada.  

                                                 
56 Jäätmeseaduse § 69 lg 4 
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JäätS-e § 66 lg 3 - KOV üksus võib jätta jäätmeveo korraldamata haldusterritooriumi 

hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse 

tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub 

tervise- ja keskkonnakaitsevajadus. Otepää vallas on hajaasustuaaladel korraldatud jäätmevedu 

jäetud kinnistuomaniku enda otsustada, kas ta soovib seda või mitte. Vastupidiselt Sõmeru vallas 

on liitumine kohustuslik ka hajaasustualadel. Harku vallas on hajaasustusaladel 

tühjendamissageduseks määratud kord kaheksa nädala jooksul ning Põlva vallas kord kvartalis. 

Sangaste ja Otepää vald olid muutnud tihe- ja hajaasustusala mõisted I ja II tasandi 

kogumispiirkondadeks. Ükski KOV ei ole oma määrustes teinud erisusi nendele piirkondadele, 

kuhu jäävad suvilad, kuigi nendes piirkondades on vähe jäätmetekitajaid ning jäätmete kogus on 

väike. Kui tegemist on linnaga (Haapsalu, Loksa, Mustvee, Narva- Jõesuu, Paldiski), mis on nii 

ehk naa tiheasustusega nii hoonete kui elanike osas, siis ei ole mõistlik ja on võimatu suvilatega 

piirkondi korraldatud jäätmeveoga mitte hõlmata, eriti kui suvilaid on mõni üksik eramute vahel. 

Valdade puhul võib sama põhjus kaheldav olla, kuna valdades on tavaliselt väiksem elanike arv. 

Viimsi vallas on viimaste aastate jooksul endised suvilapiirkonnad asendunud eramupiirkonnaga.      

Lepingu sõlmimine jäätmevedaja ja –valdaja vahel ei ole JäätS-es kehtestatud, sellise kohustuse 

on isikutele pannud paljud KOV-id ise. Harku, Loksa, Mustvee ja Toila ei ole lepingu sõlmimist 

oma õigusaktides maininud. Jäätmekäitluslepingu sõlmimise vajadus oli Haapsalus, Otepääl ja 

Sõmerul määratletud kui jäätmevedaja ja -valdaja vahelisi õiguseid/ kohustusi täpsustav toiming, 

lepingu sõlmimine on vabatahtlik ning mittesõlmimine ei mõjuta jäätmeveoga liitumist.     

Uuringust selgub, et erinevates KOV-ides koheldakse kinnistuomanikke korraldatud jäätmeveost 

vabastamisel erinevalt ning piiratakse võrdsusõiguseid, millest on juttu käesoleva lõputöö 

peatükis 1.5 teises lõigus. Autor leiab, et samas olukorras olevaid isikuid (suvilat omavad 

kinnistuomanikud) koheldakse erinevates KOV-ides ilma mõistliku põhjuseta ebavõrdselt – 

vähesed KOV-id on välja toonud jäätmeveoga mitteliitumise alused ning üheks mitteliitumise 

aluseks pidanud põhjust, et kinnistul asub suvila, mis ei vaja tavapärast jäätmevedu. Ilmneb, et 

KOV-id, mille territorriumile jäävad suvilad, ei tee valdavalt sellistele kinnistutele erisusi 

mitteliitumise, väiksema jäätmemahuti või harvema tühjendamissageduse võimaldamisel, 

vaatamata sellele, et piirkondades, kuhu jäävad valdavalt suvilad, on jäätmeveo korraldamine 

ebaotstarbekas – see on aga ebavõrdsete võrdne kohtlemine. Täidetud on töö üks eesmärkidest – 

suvilaomanikele ei ole loodud võimalusi korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, seda on 

teinud mõned üksikud KOV üksused.  
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3. METOODIKA 

 

 

 

3.1. Uurimuse valim ja metoodika 

 

Uuringu teises osas viidi samades KOV üksustes, mille jäätmeveoalaseid õigusakte uuriti, läbi 

ankeetküsitlus. Kvantitatiivse uuringu eesmärk oli siduda õigusaktides kajastuv jäätmeveo 

korraldamine praktikas rakendatavaga ning leida vastused küsimustele, mis määruste analüüsis 

välja ei tulnud. Samuti täidetakse töö teine eesmärk – uurida, milline on KOV-ide praktika 

suvilaomanikest kinnistuomanike korraldatud jäätmeveost vabastamisel. Uuringu läbiviimise 

alguses oli vaatluse all ka kaasomandis olevatele kinnistutele tehtavad erisused, kuid hilisemal 

analüüsimisel jõuti järeldusele, et see on liigselt teemaväline ning jäeti uuringust välja.      

 

3.1.1. Ankeetküsitlus KOV üksustes 

 

Ankeetküsitlusega on oluline jõuda selgusele, kuidas on KOV üksused oma territooriumil 

jäätmeveo korraldanud, kas tehakse erisusi suvilaomanikest kinnistuomanikele, kuidas on 

tõlgendatud JäätS-e §-is 69 lõikes 4 toodud mõistet „erandkorras” mitteliitunuks lugemine, kas 

kontrollitakse oma jäätmevedu ise korraldavate kinnistuomanike kirjalikke selgitusi, millistel 

põhimõtetel on koostatud jäätmeveoeeskiri või teised jäätmevedu reguleerivad õigusaktid, kuidas 

jõuavad jäätmevedajani kinnistuomanike andmed, kas piirkondi, kuhu valdavalt jäävad suvilad, 

ei oleks lihtsam määrata hajaasustusalaks ning kas KOV üksuste arvates vajaks jäätmeseadus 

täiustamist. Uuring annab ülevaate, kas KOV üksused eelistavad suvilaomanikke lugeda 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ning nõuda mitteliitunud kinnistu omanikelt kirjalikke 

aruandeid, kuhu nad oma jäätmed viivad või jätta jäätmevedu korraldamata haldusterritooriumi 

hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse 

tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub 

tervise- ja keskkonnakaitsevajadus JäätS-e §-i 66 lg 3 alusel.   
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Ankeetküsitlus on lisatud lisana 1.    

 

 
 
3.2. Uurimistulemused 
 

 
Viieteistkümnest KOV üksusest vastasid kuus küsitletut – Haapsalu, Otepää, Põlva, Viimsi, 

Vihula ja Sõmeru, mis moodustas valimist 40%.  

Esimesele küsimusele, kuidas KOV-id on tõlgendanud JäätS-e §-is 69 lõikes 4 toodud mõistet 

„erandkorras teatud tähtajaks”, vastati suhteliselt üldiselt ning konkreetset vastust keegi ei 

andnud, välja arvatud Vihula vald, kes vastas, et „erandkord ongi erandkord ja vabastatud ei ole 

kedagi”. Sõmeru vald leidis, et erandkorra all saaks mõista juhtumeid, kus inimene kas sõidab 

pikemaks ajaks kui kuu aega puhkama või tööle ja tema kinnistul ei toimu mingit elutegevust või 

et inimene viibib pikemalt haiglas või kuskil hooldusravil. Ülejäänud vastajad selgitasid, et on 

suvilaomanikke üldiselt vabastanud talveperioodiks, Põlva leiab, et erandkord kehtib ka nendele 

isikutele, kes kasutavad oma suvilat ainult puhkuse ajal. Viimsi vald nõuab juurde tõendi isiku 

püsielukohast, milles ilmneb liitumine korraldatud jäätmeveoga. 

Küsimusele, kuidas kontrollitakse isikute esitatud andmete õigsust, vastati valdavalt, et nõutakse 

lisadokumente (kviitungeid), kuigi JäätS-es on sätestatud, et isik peab esitama oma kirjaliku 

selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Viimsi vallas käib kohal komisjon, lisaks tõendite 

nõudmisele.  

Põhimõtteid, mida on järgitud või millest eeskuju võetud kohalike jäätmeveoalaste õigusaktide 

koostamisel, toodi välja järgmiselt: Eesti Vabariigi seadusandlus, keskkonnasäästlikud 

põhimõtted, tavakodanikule lihtsus ja arusaadavus, taaskasutamise soodustamine, teiste KOV-ide 

eeskuju või teiste KOV-ide õigusaktidest mõtete ülevõtmine. 

Mitteliitunuks lugemised otsustab linna- või vallavalitsus, valdavalt oma korraldusega. Viise, 

kuidas mitteliitunuks loetud jäätmevaldajate andmed jäätmevedajani jõuavad, toodi põhiliselt 

välja e-mail´i teel, kuid edastatakse ka korralduste koopiaid või linna-/ vallavalitsuse istungi 

protokoll jäätmevedajani. Haapsalu linnal on jäätmevaldajate register ühendatud ning andmeid 

edastatakse programmipõhiselt.   

Jäätmekäitluslepingu sõlmimise kohustust valdavalt peale ei sunnita, kuid leitakse, et leping 

täpsustaks paljuski jäätmevedaja ja –valdja vahelisi õigusi/ kohustusi ning aitaks korrastada 
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jäätmevaldajate registrit. Öeldi, et kuna JäätS-es sellist kohustust ei tulene, siis ei saa KOV seda 

nõuda, kuid samas vastati, et need kinnistuomanikud, kes ei ole sõlminud lepingut või ei ole 

taotlenud mitteliitumist, esitatakse tühisõiduarved. Leping on kohustuslik sõlmida siis, kui 

soovitakse tihedamat tühjendamissagedust või suuremat jäätmemahutit, kui KOV on määranud. 

Paljuski viidati JäätS-e §-ile 69 lõikele 1, mille alusel on kõik kinnistuomanikud automaatselt 

jäätmeveoga liidetud.  

Hooajati kasutatavatele suvilatele tehtavaks erisuseks oli kõikide vastajate seas sama: liitumine 

ainult suveperioodiks ehk võimalus on sõlmida jäätmevedajaga hooajaline leping. Samas selline 

võimalus ilmnes ainult ühes analüüsitud KOV-i õigusaktis – Narva- Jõesuus, ühelgi teisel KOV-

il ei olnud sellist sätet üheski jäätmehoolduseeskirjas ega muus jäätmevedu reguleerivas 

õigusaktis.   

Kuna jäätmeseaduses on sätestatud, et hajaasustusega piirkondades võib jäätmeveo jätta 

korraldamata, siis küsis autor, kas selline võimalus oleks KOV-ide nendes piirkondades, kuhu 

jäävad valdavalt suvilad,  lihtsam rakendada, kui menetleda igat mitteliitumistaotlust eraldi, kuid 

sellele vastasid Otepää, Sõmeru ja Vihula, et ei oleks. Haapsalu on linn, seal sellist varianti 

rakendada ei saa. Viimsi leidis, et sellisel juhul oleks jäätmealal töötajal lihtsam, Põlva on oma 

kaks suvilapiirkonda hajaasustusalaks määranud, kus jäätmevedu toimub kord kvartalis.  

Kuna autor leiab, et jäätmeseaduse sätted on väga erinevalt tõlgendatavad, siis küsiti seda ka 

KOV-ide käest ning vastajad olid samal arvamusel. Neli vastajat vastasid, et jäätmeseadus vajaks 

täiendamist ja seda eriti korraldatud jäätmeveo osas, et see oleks õigusselgem, terves riigis 

ühtsem ning jääksid ära vaidlustamised või arusaamatused. Põlva vastas, et nende 

haldusterritooriumil on jäätmevedu ja selle korraldamine nüüdseks sujunud, kuid möönas, et 

kohati on ebakõlasid jäätmeseadusega. Vihula vastas, et kuna on üks jäätmeseadus, siis on ühtne 

jäätmeveosüsteem. Haapsalu leidis, et jäätmeveomaksu kehtestamisest oleks kasu.   

Ankeetküsitluse tulemusena leiab autor, et nii palju, kui oli vastajaid, oli ka erinevaid arvamusi 

ja viise, kuidas korraldatud jäätmevedu KOV tasandil rakendatakse. Samuti leidis kinnitust 

autori seisukoht, et JäätS-e § 69 lg 4 vajab täiendamist, et saavutada õigusselgus ning 

suvilaomanike võrdne kohtlemine. KOV-ide praktika suvilaomanikest kinnistuomanike 

korraldatud jäätmeveost vabastamisel on erinev, kuid esineb sarnaseid jooni. KOV-id leiavad, et 

nendel oleks lihtsam jäätmevedu korraldada, kui see oleks seaduse tasemel paremini 

reguleeritud. See tagaks jäätmeveo paindlikuma süsteemi, mis peaks silmas kõikide 

kinnistuomanike gruppide vajadusi ja huve, sest suvilaomanikud ei ole ainult grupp, kellel 

praeguse jäätmeseaduse järgi on vaja jäätmeveost mitteliitumist taotleda.   
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4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

 

 

4.1. Järeldused  

 

Uuringutulemustest nähtub, et erinevates KOV-ides kinnistuid või suvilaid omavaid isikuid 

koheldakse erinevalt, kuid seda mitte mõistlikult ning sellega rikutakse võrdsusõiguseid. Selline 

situatsioon on tingitud JäätS-e §-is 69 lõikes 4 sätestatud kohaliku omavalitsuse õigusest 

kinnistuomanikke korraldatud jäätmeveost erandkorras teatud tähtajaks mitteliitunuks lugeda, 

mis on väga erinevati tõlgendatav ning puuduvad ühtsed alused, millistel tingimustel 

kinnistuomanikke jäätmeveost vabastada. Lõputöö eesmärkide täitmiseks läbiviidud uuringu 

põhjal on autor järeldusel, et suvilaomanikele ei ole tehtud erisusi ning erinevates KOV-ides 

loetakse suvilaomanikke erinevatel alustel jäätmeveoga mitteliitunuks. Nii KOV-ide õigusaktide 

analüüsist kui ankeetküsitluse tulemustest nähtub, et suvilaomanikele ei tehta erisusi 

jäätmeveoga liitumisel ega mitteliitumisel, sest neid koheldakse samadel tingimustel, millel 

igapäevaselt kinnistut kasutavaid kinnistuomanikke ning lisaks sellele on erinevad KOV-id 

kehtestanud erinevad jäätmeveoga mitteliitumise alused või lähtuvad JäätS-e §-is 69 lõikes 4 

sätestatust, millest tuleneb suvilaomanike erinev kohtlemine. Suvilaomanikud on seisus, kus neid 

suvilaomanikena koheldakse KOV-iti erinevalt, kuid kinnistuomanikena koheldakse kõikide 

kinnistuomanikega võrdselt – igati koheldakse suvilaomanikke ebavõrdselt. Teisalt aga KOV-id 

ise sooviksid ühtsemat ja õigusselgemat raamistikku, mille alusel kinnistuomanikke jäätmeveost 

vabastada. Autor on arvamusel, et praegusel hetkel on jäätmevedu liidetud kinnistu, aga mitte 

inimesega, kes saaks jäätmeid tekitada. Uuringu läbiviimise käigus, analüüsides KOV-ide 

jäätmeveoalaseid õigusakte ning viies läbi ankeetküsitlust, on autor seisukohal, et jäätmeseadust 

oleks vaja täiendada, milleks tehti ettepanekuid, mis on välja toodud järgnevas, 4.2 peatükis.     
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4.2. Autori ettepanekud  

 

Ettepanek on JäätS-e §-i 69 lõike 4 sõnastust kas muuta – näiteks „erandkorras või teatud 

tähtajaks” või anda KOV-ile õigus mitteliitunuks lugemine ise otsustada, kaotades selleks KOV-i 

pädevust piirava sätte „erandkorras teatud tähtajaks”. Kuna jäätmehooldus on KOKS-i §-is 6 

lõikes 1 juba KOV-i ülesandena kehtestatud, siis ei oleks mõttekas KOV-i pädevust ja 

autonoomiat selles osas piirata, kitsendades kinnistuomanike jäätmeveost vabastamist teatud 

normide alusel jäätmeseaduses.  

Võimaluse korral luua ühtne üleriigiline jäätmevaldajate register, kuhu oleks kõikidel Eesti 

kohalikel omavalitsustel juurdepääs (sarnane näiteks elanikeregister, kinnisturaamat, ARK), et 

välistada ühe kinnistuomaniku mitmekordset jäätmeveoga liitumist. Sellisel juhul on iga 

kinnistuomanik jäätmeveoga liitunud ühe kinnistu järgi, millel on tema sissekirjutusega 

fikseeritud elukoht ning jäätmeveo eest tasub ta ainult selle kinnistu järgi. Kui isikul on rohkem 

kinnistuid, millel on näiteks ka suvila, siis tasutakse jäätmeveo eest aastaringselt, kuid sellisel 

juhul ei pea ühele kinnistule mingiks ajaks taotlema jäätmeveost vabastust – selliselt oleks 

jäätmekäitlus seotud jäätmetekitaja – inimesega, mitte kinnistuga.   

Kehtestada jäätmemaks, kuid siinkohal tekib küsimus – kas kaudse või otsese maksuna? Kui 

kehtestada jäätmemaks kaudse maksuna, tekitaks see inimestes pahameelt kui järjekordse 

hinnatõusuna, kuid kui otsese maksuna, siis kuidas seda makstakse või kes seda koguma hakkab. 

Samas leiab autor, et inimestes võib uue maksu kehtestamine küll pahameelt põhjustada, kuid 

teisalt kaob ära kinnistuomanike ebavõrdne kohtlemine, sest praeguses olukorras maksavad 

korraldatud jäätmeveo näol jäätmete käitlemise eest teatud grupp inimesi, kes omavad 

kinnistutuid, kuid jäätmeid tekitavad ka need isikud, kes kinnistuid ei oma.   
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KOKKUVÕTE 

 

 

 
Käesolev lõputöö koostati ajendil, et kehtiva jäätmeseaduse sätted on tekitanud probleeme 

suvilaomanikele, kellel on jäätmeseadusest tulenevalt kinnistuomanikena kohustus olla KOV 

üksuste korraldatud jäätmeveoga liitunud. Suvilat kasutatakse aastas piiritletud perioodil, kuid 

jäätmeveoga ollakse liitunud aastaringselt, kui ei ole taotletud korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitumist, milleks annab JäätS-e § 69 lg 4 võimaluse. JäätS-e §-is 69 lõikes 4 on öeldud, et 

KOV üksus võib kinnistuomaniku erandkorras teatud tähtajaks tema kirjaliku taotluse alusel 

mitteliitunuks lugeda, kui ta korraldab oma jäätmekäitluse ise. Vaatamata KOV-ide õigusele 

kinnistuomanikke jäätmeveost vabastada, tekib jäätmevaldajatel probleeme, kuna JäätS-e § 69 lg 

4 on väga laia tõlgendamisulatusega, mistõttu vabastavad KOV-id kinnistuomanikke jäätmeveost 

erinevatel alustel.  

Lõputöö eesmärkideks seadis autor välja selgitada, kas nendes KOV üksustes, mille 

haldusterritooriumile jäävad suvituspiirkonnad, on suvilaomanikele loodud võimalused 

jäätmeveoga mitte liituda, kuna see on ebaotstarbekas ning suvilaomanikku liigselt koormav. 

Teiseks eesmärgiks oli uurida, kuidas on erinevates KOV üksustes korraldatud suvilaomanike, 

kellel on lisaks reaalsele elukohale ka suvila, jäätmeveost vabastamine.  

Töö hüpotees, mis oli püstitatud järgnevalt: „Jäätmeseaduses sätestatud jäätmeveost vabastamise 

alused ei ole piisavalt selged, mistõttu koheldakse suvilaomanikest kinnistuomanikke 

omavalitsusüksuseti põhjendamatult erinevalt”, leidis tõestust. 

Eesmärkide täitmiseks ning hüpoteesi kinnitamiseks, viis autor viieteistkümnes KOV üksuses 

läbi jäätmeveoalaste õigusaktide analüüsi ja ankeetküsitluse. Kaheetapilise uuringuga täideti töö 

eesmärgid ning autor jõudis järeldusele, et üldiselt ei ole suvilaomanikele loodud võimalusi 

jäätmeveoga mitte liituda ja kuna KOV-id tõlgendavad JäätS-e §-i 69 lõiget 4 erinevalt, 

koheldakse suvilaomanikke KOV-iti erinevalt, kuid kõikide kinnistuomanikega võrdselt – sellest 

tuleneb võrdsete ebavõrdne ja ebavõrdsete võrdne kohtlemine, mis ei ole mõistlik. 

Viieteistkümnest uuritud KOV-ist olid kolm teinud suvilatele erisuse, ankeetküsitlusest selgus, et 

valdavalt igas KOV-is korraldatakse jäätmevaldajate jäätemeveost vabastamist erinevalt. 

Ankeetküsitluse tulemusena ilmnes, küsitletute vastuste põhjal, et KOV-id sooviksid selgemaid 

piire, mille alusel kinnistuomanikke jäätmeveost vabastada võiks.    
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Autor leiab, et jäätmeveo korraldamine Eestis ei ole veel täielikult korrektne, kuna hetkel kehtiva 

jäätmeseaduse sätetega ei suudeta saavutada jäätmeseaduse eesmärke, vaid koheldakse kõiki 

kinnistuomanikke võrdselt, kuigi mõnda kinnistuomanike gruppi peaks vaatlema ja kohtlema 

teistel tingimustel, milleks võimalusi loodud ei ole. Jäätmeseaduse sätted tekitavad arusaamatusi 

nii inimestes kui KOV-ides. Käesoleva lõputööga uuriti ühte valdkonda, mis tuleneb 

jäätmeseadusest, kuid antud teemat saaks edasi arendada – näiteks analüüsimist vajab KOV 

üksuste kehtestatud jäätmevedaja ja –valdaja vahelise jäätmekäitluslepingu sõlmimise vajadus/ 

kohustus, jäätmeveoga liitumise edasised kohustused või kinnistuomanikele parima 

jäätmekäitlusviisi väljatöötamine, mis oleks keskkonnasõbralik, arvestaks kinnistuomanike huve 

ja vajadusi ning kohtleks kõiki jäätmetekitajaid võrdselt.     
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SUMMARY  

 

 

According to Waste Act, that became validated 1th of May in 2004, all property owners are 

automaticaly joined with waste transport, that is organized by local government, when 

appropriate regulation is accepted. Waste Act makes no difference what kind of a building is 

situated on the property – whether it´s a house, that is used every day round the year or 

summerhouse, that is used in certain period of year. Issued from that the aim for this research is 

to find out, if in those local governments, that have areas where people spend their summers, 

have created opportunities for owners of the summerhouses not to join the waste transport, 

because it is unpractical and it causes owners of the summerhouses too much trouble. Second 

aim for this research was to find out, how local governments organize unjoining from waste 

transport for owners of the summerhouses. As the example there are brought 15 local 

governments of Estonia, on whose administration territory are summerhouses, as it is known to 

the author. Among those local governments an analysis of legal acts is taken through and a poll.  

The research is composed on 46 pages, includes one table and 39 sources are used to compose it.  

The main part of this research consists of 4 base chapters, that are divided into smaller chapters. 

The first part is theoretical and gives owerview of the Waste Act, management of the waste 

transport, rolls of the local government as modeler of the waste transport or of the unjoining with 

the waste transport and the infraction of the basic rights. In second chapter the analysis of legal 

acts is taken through to find and bring out the unequal treatment for owners of the summerhouses 

in different local governments. In third chapter the results of the poll are brought out and the 

analysis, based on what the aim of this research is fulfilled. In fourth chapter the author has 

brought out the conclusion and suggestions. 

The hypothesis: ”The grounds of unjoining the waste transport, that are enacted in Waste Act, 

are disputable, because of what the property owners who own summerhouses are treated unequal 

for no rational reason” was confirmed. 

The suggestion that were made in this research, can be used in local governments to make the 

system on the waste transport more flexible, even and legally transparent, to improve the Waste 

Act and also it can provide opportunities to fulfill the aims of the Waste Act. 
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LISA 1. KOV ÜKSUSTELE SAADETUD ANKEETKÜSITLUS 

Tere 

Olen Sisekaitseakadeemia halduskolledžit lõpetav tudeng Annela Riive. Kirjutan lõputööd 
kohalike omavalitsuste praktikast suvilaomanikest kinnistuomanike korraldatud jäätmeveost 
vabastamisest ning olen Teie kohaliku omavalitsusüksuse valinud üheks, kellelt küsida vastava 
praktika kohta, kuidas on korraldatud jäätmevedu Teie vallas/ linnas korraldatud just selles osas, 
mis puudutab kinnistuomanike korraldatud jäätmeveost vabastamist. Oleksin väga tänulik, kui 
vastaksite nendele üheksale küsimusele, mis aitaksid koostada minu lõputöö, kuid ühtlasi oleks 
esimeseks sellelaadseks uuringuks Eestis. Lisaks analüüsin jäätmeveoalaseid kohalikke 
õigusakte, küsimused on koostatud valdkondades, millele vastust ei selgu. Leian, et see aitaks 
kaasa jäätmeseaduse parendamisele ning kohalike omavalitsuste töö lihtsustamisele. Töö 
valmimisel saadaksin täielikul kujul selle ka Teile tutvumiseks.  

Tänan Teid ette vastamise eest!  

 

1. Kuidas on tõlgendatud jäätmeseaduse §-is 69 lõikes 4 öeldud „erandkorras teatud 
tähtajaks” kinnistuomaniku korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine? 

 

2. Kas ja kuidas kontrollite jäätmeseaduse §-i 69 lõike 5 järgseid oma jäätmete käitlemise 
kirjalikes selgitustes esitatud andmete õigsust?  

 

3. Milliseid põhimõtteid järgides või mille eeskujul on koostatud Teie vallas/ linnas 
jäätmeveoeeskirjad või muud kohalikud õigusaktid? 

 

4. Kuidas jõuavad kinnistuomanike andmed/ mitteliitunuks lugemised jäätmevedajani? 

 

5. Kas ja mille alusel on jäätmevedajal kohustus sõlmida kinnistu omanikuga 
jäätmeveoleping? 

 

6. Millised erisused on tehtud kaasomandis olevate kinnistute korraldatud jäätmeveoga 
liitumisel või mitteliitunuks lugemisel kinnistuomanikele? 

 

7. Kas ja millised erisused korraldatud jäätmeveoga liitumiseks on tehtud kinnistutele, kus 
asuvad suvilad, suvemajad või muud sarnased hooajati kasutatavad hooned? 
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8. Kas piirkondades, kuhu valdavalt jäävad suvilad, oleks lihtsam määrata ala 
hajaasutusalaks, kui menetleda iga sellesse alasse jääva kinnituomaniku mitteliitunuks lugemise 
taotlust eraldi?  

 

9. Kas leiate, et selgem, otstarbekam ja eesmärgipärasem oleks täiustada jäätmeseadust 
kohalike omavalitsuste kohustuste ja eriti korraldatud jäätmeveo osas, et tagada ühtne jäätmeveo 
süsteem kogu Eestis? 


