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ÜLDIST: KOHALIKU OMAVALITSUSE 
KORRALDUSE SEADUS

§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
(1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud 

vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 
hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 
heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, 
valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei 
ole seadusega antud kellegi teise täita.



Jäätmeseadus / 1

§ 7. Olmejäätmed 

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning 
kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma 
koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. 



Jäätmeseadus / 2

§ 12. Jäätmehoolduse arendamine 
(1) Jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe 

levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse 
kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida 
või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse 
taset. 

(2) Jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil 
korraldavad omavalitsusorganid. 

(3) Riik toetab jäätmehoolduse arendamist riiklike 
toetusprogrammide kaudu. 



Jäätmeseadus / 3

§ 31. Jäätmete sortimine 
(1) Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete 

sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada 
nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. 

(2) Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning 
ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on 
tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid 
kulutusi. 



Jäätmeseadus / 4
§ 42. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava 
(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava on kohaliku 

omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või 
linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava võib koostada 
mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava 
koostamisel võetakse arvesse riigi jäätmekavas sätestatut. 

(2) Lisaks käesoleva seaduse § 39 lõikes 3 sätestatule käsitleb 
kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava:

1) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo 
arendamist tema haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud 
jäätmeveo piirkonna või piirkondade määramist;

[2) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamist koos 
tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa;

3) jäätmehoolduse rahastamist. 



Jäätmeseadus / 5

§ 65. Ohtlike jäätmete käitluse korraldamine 

(1) Ohtlike jäätmete käitluskohtade võrgu arendamist 
korraldab keskkonnaminister riigi jäätmekavast lähtudes. 

(2) Kohaliku omavalitsuse üksused korraldavad oma 
haldusterritooriumil kodumajapidamises tekkivate ohtlike 
jäätmete kogumist ja nende üleandmist 
jäätmekäitlejatele, välja arvatud käesoleva seaduse § 26 
lõikes 1 nimetatud juhul (probleemtoodete jäätmed). 



Jäätmeseadus / 6

§ 71. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskiri 

(1) Jäätmehoolduseeskiri jäätmehoolduse korraldamiseks 
kohaliku omavalitsuse üksuses kehtestatakse volikogu 
määrusega. 

(2) Jäätmehoolduseeskiri sätestab:  .......
5) elanikelt kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete 

kogumise ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale 
ettevõtjale üleandmise korra;
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§ 120'7. Kohaliku omavalitsuse üksuse 
jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumine 

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas 
sätestatud jäätmehooldusnõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. 
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, 

– karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni. 



Jäätmeseadus / 8

§ 128. Jäätmete käitlemine ja nendest põhjustatud 
keskkonnasaastuse likvideerimine 

(6) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole korraldanud oma 
haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli 
vastav kohustus, ja sellest tulenevalt on tekkinud 
keskkonnasaastus, kannab jäätmete ning nendest 
põhjustatud saastuse likvideerimise kuludest poole 
kohaliku omavalitsuse üksus. 



Riigi Jäätmekava 2008-2013
4.19 Olmes tekkivad ohtlikud jäätmed ja kogumisvõrgustik

Olmes tekivad järgmised ohtlikud jäätmed: akud, patareid, 
ravimid, värvid, lakid ja nende pakendid, õlijäätmed ja 
nendega kokkupuutes olnud toodete jäätmed jm. Osaliselt 
need jäätmed sorditakse tekitaja poolt ja kasutades ohtlike 
jäätmete kogumispunkte satuvad ohtlike jäätmete 
käitlussüsteemi.

Tallinnas tehtud olmejäätmete uuringu alusel on olmejäätmetes 
0,77% ohtlikke jäätmeid e kodumajapidamistes tekib 1,61 kg 
ohtlikke jäätmeid inimese kohta aastas.

Kui 1999. a lõpuks oli Eestis ohtlike jäätmete konteinereid kokku 
36, lisaks veel Tallinnas bensiinijaamade baasil välja 
arendatud ohtlike jäätmete vastuvõtupunktide võrk, siis 2006. 
a oli kogumispunkte 148. Eeldatav optimaalne 
kogumispunktide arv on 224. Maapiirkonnas on 
kogumisvõrgustiku osaks eelkõige jäätmejaam



Riigi Jäätmekava 2008-2013
2. Tegevus:

1.1.1.2 Omavalitsuste koostöövõrgustike loomine

Omavalitsuste puhul on optimaalne ja vajalik teha koostööd ning 
delegeerida mitmete jäätmehooldusalaste probleemide 
(jäätmealase infrastruktuuri loomine, teavitamine, 
keskkonnateadlikkuse tõstmine jm) lahendamine 
koostööorganisatsioonidele. Üheks selliseks probleemiks on

korraldatud jäätmeveo organiseerimine.

Indikaator: Koostöövõrgustikega haaratud omavalitsused (%)

Tulemus: Vähemalt 90% omavalitsustest on liitunud 
koostööorganistatsiooniga. Toimub aktiivne koostöö
jäätmehoolduse arendamisel

Vastutav: KOV

Rahastamine: KOV, KIK



Mõned järeldused jäätmekogustest: 

Olmejätmete koostise uuring: SEI-Tallinn 2007-08
Ladestatud olmejäätmed sisaldavad ca 1 % ohtlike jäätmeid => 

aastas ladestatakse segajäätmetega prügilates ca 3200 t ohtlike 
jäätmeid;

Mitmed ohtlike jäätmete liigid kajastuvad jäätmearuandluses 
umbes 20-30 % ulatuses tõenäolist tekkest – eelkõige asbesti 
sisaldav eterniit ja  vanaõli – seega kuni 80 % ulatuses on 
nende jäätmeliikide käitlus 'teadmata'...... 



Tänan tähelepanu eest!


