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Lisa 1 

Lääne-Saare Vallavolikogu  

17.02.2016 määrusele nr 1-2/16/4 

 

 

LÄÄNE-SAARE VALLA ERITINGIMUSED 

 

 

§ 1. Jäätmete kogumine 

(1) Jäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:  

1) olmejäätmete korral: 

1.1  ühepereelamutes kuni 50-liitrist jäätmekotti (kaaluga maksimaalselt 5 kg); 

1.2 80-, 100-, 120-, 140-, 190-, 200-, 240-, 370-, 600-, 800- või 1100-liitriseid ratastel kaanega 

ning käepidemetega standardseid väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga 

tühjendada jäätmeveokisse; 

1.3 kaanega varustatud 1,5 kuni 4,5 m
3
 suuruseid konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel 

teel tühjendada jäätmeveokisse või toimetada käitluskohta; 

1.4 presskonteinereid, vertikaalpresse ja süvakogumismahuteid;  

1.5 pakendite üleandmiseks kuni 200-liitrist kotti.  

2) biojäätmete korral: 

2.1 aia- ja haljastusjäätmete puhul kuni 150-liitriseid soovitavalt biolagunevast materjalist 

jäätmekotte. Täidetud jäätmekoti kaal ei tohi ületada 20 kg; 

2.2 80-, 100-, 120-, 140-, 190-, 200-, 240-liitriseid ratastel kaanega ning käepidemetega 

väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeveokisse. 

(2) Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui seda 

kasutavad jäätmevaldajad on omavahel sõlminud ühismahuti kasutamise kokkuleppe (Lisa 5). 

Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks. 

(3) Info erinevate eeskirjas käsitletud jäätmeliikide kogumispunktide asukoha kohta on leitav 

Lääne-Saare valla veebilehel www.laanesaare.ee. 

 

§ 2. Segaolmejäätmed 

Segaolmejäätmete, mida sorditult ära anda ei saa, kogumiseks sobib jäätmemahutitena kasutada: 

1) eramajade ning 2–4 korteriga korterelamute ja ridaelamute korral 80–240 liitriseid kaanega 

ning haaratavaid plastikust väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada 

jäätmeveokisse; 

2) 5 ja enam korteriga kortermajade ja ridaelamute, asutuste ja ettevõtete puhul kaanega 

varustatud 660–4500 liitriseid jäätmekonteinereid (ühiskonteinerid), sh metallist, mida on 

võimalik mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeveokisse või toimetada käitluskohta; 

3) avalikes kohtades, ürituste korraldamisel jäätmekotte vastavalt jäätmevedaja poolt kehtestatud 

tingimustele. Jäätmekotid likvideeritakse korraldaja poolt kohe pärast ürituse lõppemist. 

Jäätmekotid peavad olema niiskuskindlast materjalist. 

 

§ 3. Vanapaber 
Kortermajadel alates 10 korterist ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus vanapaberit 

tekib üle 25 kg nädalas, on nõutav omada eraldi konteinerit paberi ja kartongi (papi) jaoks. 

Kohapeal kogumise teenuse võivad valida ka majad, kus on alla 10 korteri.  

 

§ 4. Biojäätmed 

(1) Biojäätmete kogumiseks peab olema eraldi konteiner ja biojäätmed tuleb üle anda 

jäätmevedajale: 

http://www.laanesaare.ee/
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1) Lääne-Saare vallas elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enama korteriga elamu 

ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas; 

2) kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või 

kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla, v.a 

juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav suspensioon 

juhitakse ühiskanalisatsiooni; 

3) sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna 

reostust, kuid vähemalt kord nädalas 11 ja enam korteriga elamu kinnistul ning vähemalt kord 

kahe nädala jooksul 5–10 korteriga elamu kinnistul.  

(2) Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud nõuded ei kehti kinnistute puhul, kus toimub biojäätmete 

kompostimine eeskirja § 22 nõuete kohaselt. 

 

§ 5. Korraldatud jäätmevedu 

(1) Lääne-Saare vallas on kolm jäätmeveo piirkonda: 

1) veopiirkond 1 – endise Kaarma valla piirkond (Aste, Kudjape, Nasva alevikud ning Abruka 

Anijala, Ansi, Aste, Asuküla, Aula-Vintri, Eikla, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Irase, 

Jootme, Jõe, Kaarma, Kaarma-Kirikuküla, Kaarmise, Kaisvere, Kasti, Kaubi, Kellamäe, 

Keskranna, Keskvere, Kiratsi, Koidu, Koidula, Kuke, Kungla, Käku, Kärdu, Laadjala, 

Laheküla, Laoküla, Lilbi, Maleva, Meedla, Metsaküla, Mullutu, Muratsi, Mändjala, Nõmme, 

Paimala, Parila, Piila, Praakli, Põlluküla, Pähkla, Pärni, Randvere, Saia, Sepa, Sikassaare, 

Tahula, Tamsalu, Tõlli, Tõrise, Tõru, Uduvere, Unimäe, Upa, Vaivere, Vantri, Vatsküla, 

Vestla, Viira, Õha külad); 

2) veopiirkond 2 – endise Kärla valla piirkond (Kärla alevik ning Anepesa, Arandi, Hirmuste, 

Jõempa, Kandla, Karida, Kogula, Kuuse, Kõrkküla, Kärla-Kulli, Kärla-Kirikuküla, Käesla, 

Mõnnuste, Mätasselja, Nõmpa, Paevere, Paiküla, Sauvere, Sõmera, Ulje, Vendise ja Vennati 

külad); 

3) veopiirkond 3 – endise Lümanda valla piirkond (Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, 

Karala, Kipi, Koimla, Koki, Koovi, Kotlandi, Kuusnõmme, Kärdu, Lümanda-Kulli, Leedri, 

Lümanda, Metsapere, Mõisaküla, Riksu, Taritu, Vahva, Vana-Lahetaguse, Varpe ja Viidu 

külad). 

(2) Korraldatud jäätmeveo piirkonnas on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik 

kõikidele jäätmevaldajatele ja jäätmevaldaja on kohustatud andma korraldatud jäätmeveoga 

hõlmatud jäätmed üle eeskirjas sätestatud tingimustel. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, 

selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Jäätmevaldajaks 

loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik. 

(3) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ning 

asutustes tekkinud jäätmeliigid: 

1) segaolmejäätmed (20 03 01) veopiirkondades 1 ja 2; 

2) paberi- ja kartongijäätmed (20 01 01) veopiirkonnas 1; 

3) biojäätmed (biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles 

ulatuses, mida kogutakse biojäätmete mahutisse) (20 01 08, 20 02 01) veopiirkonnas 1. 

(4) Segaolmejäätmete äraveo minimaalne sagedus on tiheasustusalal (Aste, Kudjape, Kärla ja 

Nasva alevikud ning Lümanda küla) vähemalt 1 kord nelja nädala jooksul, hajaasustusalal 

(Abruka, Anepesa, Anijala, Ansi, Arandi, Aste, Asuküla, Atla, Aula-Vintri, Austla, 

Eeriksaare, Eikla, Endla, Haamse, Hakjala, Himmiste, Hirmuste, Hübja, Irase, Jootme, Jõe, 

Jõempa, Jõgela, Kaarma, Kaarma-Kirikuküla, Kaarmise, Kaisvere, Kandla, Karala, Karida, 

Kasti, Kaubi, Kellamäe, Keskranna, Keskvere, Kipi,  Kiratsi, Kogula, Koidu, Koidula, 

Koimla, Koki, Koovi, Kotlandi, Kuke, Kungla, Kuuse, Kuusnõmme, Kõrkküla, Käesla, 

Käku, Kärdu, Kärla-Kirikuküla, Kärla-Kulli, Laadjala, Laheküla, Laoküla, Leedri, Lilbi, 
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Lümanda-Kulli, Maleva, Meedla, Metsaküla, Metsapere, Mullutu, Muratsi, Mõisaküla, 

Mõnnuste, Mändjala, Mätasselja, Nõmme, Nõmpa, Paevere, Paiküla, Paimala, Parila, Piila, 

Praakli, Põlluküla, Pähkla, Pärni, Randvere, Riksu, Saia, Sauvere, Sepa, Sikassaare, Sõmera, 

Tahula, Tamsalu, Taritu, Tõlli, Tõrise, Tõru, Uduvere, Ulje, Unimäe, Upa, Vahva, Vaivere, 

Vana-Lahetaguse, Vantri, Varpe, Vatsküla, Vendise, Vennati, Vestla, Viidu, Viira, Õha 

külad) vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul. Korterelamute jäätmekonteinerite tühjendus peab 

toimuma mitte harvem kui kord kahe nädala jooksul. 

(5) Korraldatud jäätmeveo hanke tulemusena valitud jäätmevedajast, jäätmeveo teenustasudest 

ning korraldatud jäätmeveo olulistest tingimustest teavitab Lääne-Saare Vallavalitsus 

(edaspidi valitsus) avalikkust veebilehel www.läänesaare.ee ja lehe kaudu. 

(6) Kui jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu jäätmemahutile oma 

kinnistul või krundil, siis on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest. Tasu 

tühisõidu eest on 50% vastava mahuti tühjendamise teenustasust (veopiirkond 1) või võrdne 

100-liitrise mahuga jäätmemahuti tühjendamise teenustasuga (veopiirkond 2). Kui 

jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu jäätmemahutile vähemalt 

kolmel järjestikusel korral, on jäätmevedajal õigus nõuda jäätmevaldajalt täismahus 

teenustasu. Jäätmemahutile juurdepääsu puudumise tõendamise kohustus on jäätmevedajal. 

(7) Kui veopiirkonnas 1 korraldatud jäätmeveo raames kogutavate biojäätmete- või 

vanapaberimahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale jäätmeliigile, on 

jäätmevedajal õigus rakendada sama suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu 

või jätta mahuti tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest. Tasu tühisõidu eest on 80% 

selle jäätmeliigi mahuti tühjendamise teenustasust. 

(8) Lõigetes 6 ja 7 nimetatud jäätmemahuti tühjendamist või vedu takistavate asjaolude 

ilmnemisel on jäätmevedaja kohustatud jäätmevaldajaga kokkulepitud viisil jäätmevaldajat 

teavitama kohe, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul (veopiirkond 1) või 48 tunni jooksul 

(veopiirkond 2) alates takistuse ilmnemise asjaoludest, mis ei võimaldanud jäätmemahutit 

tühjendada või jäätmeid ära vedada. Kokkuleppel jäätmevaldajaga peab jäätmevedaja tagama 

tühjendamata jäänud mahuti tühjendamise. Juhul, kui jäätmevedaja ei ole ettenähtud tähtaja 

jooksul jäätmevaldajat teavitanud uuest tühjenduse ajast, ei ole jäätmevedajal õigust 

rakendada tasu tühisõidu eest. 

(9) Kui jäätmevaldaja jäätmemahuti ei vasta eeskirja § 5 sätestatud tingimustele või kui 

jäätmevaldajal ei ole jäätmemahutit, on jäätmevedaja kohustatud varustama jäätmevaldaja 

tema tellimusel vajalikus koguses ja suuruses jäätmemahutitega. 

(10) Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma jäätmemahuti ümbruse puhtana ning kokkuleppel 

jäätmevedajaga reguleerima jäätmemahuti tühjendamise sagedust selliselt, et oleks välditud 

jäätmemahuti ületäitumine, mahutist haisu levimine ja ümbruse reostumine. Juhul, kui 

mahuti ületäitumine ja selle ümbruse reostumine on põhjustatud jäätmevedaja tegevusest või 

tegevusetusest (näiteks ära jäänud graafikujärgsest veost), kohustub jäätmevedaja järgmise 

tühjendamise käigus koristama mahuti ümbruse sinna maha kukkunud jäätmetest. 

(11) Jäätmevedaja on kohustatud tühjendama jäätmemahutid ja ära vedama jäätmemahutite 

ümbrusesse paigutatud mahutivälised pakendatud segaolmejäätmed eelnevalt teada antud 

veopäeval vedaja poolse hinnakirja alusel ja jäätmevaldaja esitatud tellimuse korral hiljemalt 

viie tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest. 

(12) Jäätmevedaja on kohustatud mahuti tühjendamisel vältima jäätmete mahakukkumist ja 

koristama mahuti tühjendamise ajal maha kukkunud jäätmed. 

(13) Kui jäätmevedaja kahjustab jäätmete kogumise käigus eeskirja nõuetele vastavat 

jäätmemahutit, siis asendab jäätmevedaja selle uue eeskirja nõuetele vastava jäätmemahutiga 

omal kulul. 

(14) Jäätmevedajale kuuluvad jäätmemahutid ja veokid peavad olema tähistatud jäätmevedaja 

tähisega. 
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(15) Valitsusel on õigus öelda hankeleping enne tähtaja lõppu üles ja sellega jäätmevedajalt võtta 

ära jäätmeveo õigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks 

veopiirkonnas, kui esineb vähemalt üks all nimetatud asjaolu: 

1) jäätmevedaja ei ole esitanud korraldatud jäätmeveo loa taotlust pärast seda, kui on teatavaks 

tehtud valitsuse korraldus, millega on jäätmevedaja pakkumus korraldatud jäätmeveo 

teenuse riigihankel edukaks tunnistatud või on keeldutud talle jäätmeloa väljastamisest või 

on väljastatud jäätmeluba tühistatud; 

2) jäätmevedaja ei ole alustanud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist kolme 

päeva jooksul alates hankelepingus määratud tähtajast; 

3) jäätmevedaja on korduvalt jätnud jäätmemahutid graafikujärgselt tühjendamata ja 

tühjendamata jätmine ei ole vabandatav; 

4) jäätmevedaja on rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või 

valitsuse ja jäätmevedaja vahelist hankelepingut. 

(16) Kui esineb lõikes 15 nimetatud asjaolu, teavitab valitsus sellest jäätmevedajat ning nõuab 

temalt kirjalikku selgitust. Jäätmevedaja peab selgituse esitama viivitamatult, kuid mitte 

hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates sellekohase nõude saamisest. 

(17) Lääne-Saare valla korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmete ümberlaadimiskoht on 

Kudjape jäätmejaam. 
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