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Jäätmemahutite tühjendamise sageduse tabel 

 

Korterite arv 

elamus 
JÄÄTMEMAHUTITE TÜHJENDAMISE SAGEDUSE TABEL1 

 240 l 

sega-

olme 

600 l 

sega-

olme 

800 l 

sega-

olme 

2500 l 

segaolme 

240L 

bio 

600L 

paber 

kuni 15 2x ndl 1x ndl    1 x kuus 

16-20  3x 2ndl 2x 3ndl   2 x kuus 

21-25  2x ndl 3x 2ndl   2x 3ndl 

26-35   2x ndl 2x 3ndl 1x ndl 2x 3ndl 

36-50    4 x kuus 1x ndl 3 x kuus 

51-60    5x kuus 3x 2ndl 3 x kuus 

61-70    5x kuus 2x ndl 1x ndl 

71-80    6 x kuus 2x ndl 1x ndl 

81-90    7x kuus 3x ndl 3x 2ndl 

91 ja üle    9x kuus 3x ndl 2x ndl 

Tabelis on toodud vajalik jäätmemahutite tühjendamissagedus vastavalt korterite arvule.  

 

Väikeelamutele ning kuni 10 korteriga elamule kehtib kuni 20 liitrise ja kaaluga mitte rohkem 

kui 4 kg ning 40-150 liitrise ja kaaluga mitte rohkem kui 10 kg jäätmekoti või 140 liitrise ja 

240 liitrise jäätmemahuti puhul tühjendamissagedus üks kord kahe nädala jooksul. Kui 

toimub kohapeal kompostimine, on nende jäätmekottide või mahutite tühjendussagedus üks 

kord kuus. 

                                           
1  Tabelis esinevate lühendite seletus: 

 Krt arv – korterite arv 
 240L – 240 liitrine jäätmemahuti 
 600L – 600 liitrine jäätmemahuti 
 800L – 800 liitrine jäätmemahuti 
 2500L – 2500 liitrine jäätmemahuti 
 segaolme – segunenud olmejäätmed 
 bio – biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 
 paber – vanapaber ja papp 
 1 x ndl – üks kord ühe nädala jooksul 
 2 x ndl – kaks korda ühe nädala jooksul 
 3 x ndl – kolm korda ühe nädala jooksul 
 2 x 3ndl – kaks korda kolme nädala jooksul 
 3 x 2ndl – kolm korda kahe nädala jooksul 
 



 

„Hooneühistud ja garaažiühistud on kohustatud tühjendama jäätmemahutit vähemalt üks kord 

kolme kuu jooksul. Hooneühistu või garaažiühistu, mille liikmete arv on kuni 35 tk, on 

kohustatud tühjendama jäätmemahutit vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Hooneühistu või 

garaažiühistu puudumisel sõlmib jäätmevedajaga jäätmeveolepingu iga garaažiomanik eraldi 

või ühiselt koos teiste garaažiomanikega, kasutades ühismahutit. 

Aiandusühistu on kohustatud tühjendama jäätmemahuti vähemalt üks kord kuus ajavahemikul 

alates maist kuni septembrini. Perioodil oktoobrist kuni aprillini loetakse aiandusühistud 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.“ 

 


