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Keila valla jiifltmehoolduseeskirja
kinnitamine
Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 6 lóige I ja $ 22 lóige
punkti 36s , jeiátneseaduse $ 71 16ige I ja pakendiseaduse $ 15 lóige I alusel
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$ 1. Reguleerimisala

(l)Jiiátmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmËirgiga s?iilitada Keila vallas
(edaspidi vald) puhas
tervislik elukeskkond, rakendada jààtmeseaduse ja
pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nduded, vàhendada jiiàfinete koguseid ning
soodustada j?iàtnete taaskasutamist.
(2)Eeskiri máárab kindlaks jiiiitnehoolduse tildnóuded, korraldatud jàátmeveo korra,
ehitus, rernondi- ja lammutustóódel tekkivate jáátnete (edaspidi ehitusjáiitned) ning
tervishoiu-, hoolekande- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jÊiëtmete (edaspidi
tendshoiujËiàtned) kàitlemise korra valla haldustenitooriunil ja on kohustuslik
k6ikidele juriidilistele ning fiiiisilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad vói viibivad
Keila valla haldusterritooriumil.

ja

$ 2. Jàiitmehoolduse

korraldamine

(l)JËiàtmehooldust valla haldusterritooriumil korraldab ning j?irelevalvet teostab Keila
Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastavalt oma pàdevusele.
(2)Vallavalitsus korraldab vallas jáàtnehooldust ja teostab jiirelevalvet jiirgmiselt:

l)
konfiollib jii?ifinete kàiitlemist, sh liigiti kogumist elamumaa sihtotstarbega
kinnistutel;
2)
korraldab valla iildkasutatavatel haljasaladel tekkivate aia- ja
haljastuj?iàtnete kogumist ning vóimalusel ka kompostimist valla territooriumil;
loob tingimused suuremates asumites taaskasutuskonteinerite
3)
paigaldamiseks;

4)
5)

kontrollib valla prahistamist ja korraldab prahistatud alade
kontrollib jáábnekàitluslepingute olernasolu ja j

6)

korraldab elanike koduses majapidamises tekkivate ohtlike jáátmete

kogumist;

7)
8)

ja levitab jàátmete alast teavet;
avaldab regulaarselt informatsiooni jáátmete kogumise ja káitlemise
vóimalustest valla territooriumil, sh teavet rajatavate kogumispunktide ja
vóimalike kompostimisváljaku(te) kohta, ning teavitab elanikke uutest
nóustab valla elanikke

j áátmekáitlemise vóimalustest

$ 3.
(

1

)

vàljaspool valla territooriumi.

Terminid ja móisted

Eeskirj as kasutatakse termineid j a mói steid allj iirgnevas tdhenduses

l)

:

Ehitusjáiàtmed on puidu, metalli, betooni, telliste, plaatide ja keraamikatoodete,
klaasi ja muude ehitusmaterjalide jiiátmed, sealhulgas asbesti ja teisi ohtlikke
jiiiitmeid sisaldavad jiËtmed ning pinnas, mis tekib ehitus-, lammutus- ja
remonttóóde, tee-ehituse ja pinnasetóóde káigus (edaspidi ehitamisel) ning mida

ehitustóóde tegemiseks ei kasutata.
Ehituse suurjiiiitmed on suuremóótmelised ja rasked ehitamisel tekkinud jiiàtmed
(vannid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgrd, metall- ja puittalad jne).
3) Ehituse tavajiiiitmed on ehitamise káigus tekkivad ehitusjáátmed, mis ei kuulu
ohtlike jáátmete hulka.
4) Ehitusjiiiitmete valdaja on ehitusettevótja, kui terna ja ehitise omaniku vaheline
leping ei náe ette teisiti vói muu isik, kelle valduses on jáátmed.
5) Ehitusjiiiitmete óiend on dokument, kus náidatakse ehitamise káigus tekkinud
jáàtmete kogused liigiti ja nende káitlemine.
6) Elavhóbedajáiitmed on purunenud vói vanadest kraadiklaasidest
vereróhuaparaatidest ning elavhóbedat sisaldavatest reagentidest tekkivad
elavhóbedat sisaldavad jááhned. Elavhóbeda jáátmete hulka kuuluvad muu hulgas
ka amalgaami jiiátmed.
7) Erikáitlust vajavad tervishoiu- ja veterinaarjiiiitmed on teravad-torkivad
jààtmed, inimveri, vereproduktid, muud kehavedelikud, ekskreedid ja sekreedid
ning nendega kiillastunud materjalid, patoloogilised j?iátmed ning mikrobioloogia
ja immunoloogialaborite jiiátmed. Erikáitlust vajavate jààtmete hulka ei kuulu
fotojààtmed, ravimijáàtmed, kernikaalide jáátmed, elavhóbedajáàtmed ning
tsiitotoksiliste ja -staatiliste ravimite jiiátmed, mida kiisitletakse ohtlike jZiàtmetena.

2)

S) Fotojiiàtmed

on

kasutusest kórvaldatud róntgenfilmide ilmutus- ja

kinnituslahused ja aegunud róntgenfilmid.
9) Hankeleping on Kontsessiooni andja ja Kontsessionàiiri vaheline leping, millega
sàtestatakse olmejáàtmete veoks antud teenuste kontsessiooni teostamise
tingimused.
lO)Jàiitmekáitlusleping on jáátmevaldaja kui tellija ja jiiátmekàitlusettevótte kui
tóóvótja vahel s6lmitav kahepoolne kirjalik leping, millega tóóvótja vótab endale
kohustuse jáàtmete osaliseks vói tàielikuks kàitlemiseks ning millega tóóvótja
muutub pàrast tellija poolt jáátmete iileandmist jàátmevaldajaks, kui leping ei náe
ette teisiti.
l1)Jàiitmete kogumine on jáàtmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine
nende edasise veo vói tekkekohas taaskasutamise vói kórvaldamise eesmàrgil.
l2)Jàiitmetekitaja on isik vói seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle
kàigus tekivad jáátmed, vói isik, kelle tegevuse tulemusel jààtmete
koostis muutub.

l3)Jàiitmevaldaja on jiiàtmetekitaja vói muu isik vói

seaduse alusel asutatud muu

asutus, kelle valduses on jáátmed.

l4)Jiiáitmeveo piirkond on volikogu màárusega kindlaks màiiratud omavalitsuse
haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse regulaame segaolmejàátmete kogumine
ja vedu, mida teostab iiks, selleks kontsessiooni omav ettevótja.
l5)Jàátmeveo teenustasud on olmejáátmete valdaja poolt Kontsessionáiirile
segaolmej áátmete vedamise eest makstavad tasud.

l6)Jàátmeveok on jáátmeid kokku pressiv ja konteinerite tiihjendamise seadmega
varustatud eriotstarbeline veok.
17) Kemikaalide jiiiitmed on ohtlike kemikaalide jiiiigid.
18) Kontsessionàár on ettevótja, kellele avaliku hankemenetluse tulemusena on antud

kontsessioon korraldatud jáátmeveoga hólmatud olmejêiitmete vedamiseks
konkreetses veopiirkonnas.

19)Kontsessiooni periood on ajavahemik, mil kontsessionàËir omab kontsessiooni.
Kontsessiooni periood jagatakse aastateks, kusjuures aasta pikkuseks loetakse 365
kalendripáeva.
20)

Korraldatud jiiátmevedu on olmejáátmete kogumine
piirkonnast má?iratud jiiátmekiiitluskohta

ja vedu máàratud

vói

-kohtadesse kontsessiooni andja
korraldatud konkursi korras valitud kontsessioniiàri poolt.
2l)Korraldatud jiiátmeveo teenuse kontsessiooni (edaspidi Kontsessioon)
kásitatakse Vallavalitsuse poolt ettevótjale antud óigust olla máiiratud
veopiirkonnas korraldatud jiiàtrneveoga hólmatud olmejàátmete ainsaks jàátmeveo
ettevótjaks. Kontsessioon antakse isikule, kelle pakkumus korraldatud jáátmeveo
hankel on Vallavalitsuse poolt edukaks tunnistatud.
22)Korraldatud jiiiitmeveoga mitteliitunuks lugemine on olmej?iátmete valdaja
erandlik ja t?ihtajaline vabastamine korraldatud jáátmeveoga liitunuks lugernise
kohustusest.
23)

Mikrobioloogia, immunoloogialaborite ning veterinaarlaboratooriumide
jáàtmed on kasutamata elusvaktsiinid, nakkusohtlike mikroorganismide kultuwid
ja tiived ning kultuuride kasvatamiseks, kiilvamiseks vói segamiseks kasutatavad
vahendid.

24)

Ohtlikud ehitusjààtmed on ehitamisel tekkivad j?iàtmed, mis oma ohtlike
omaduste tóttu vóivad póhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nóuavad

erimenetlust nende kásitlemisel.
25) Olmejàiitmed on kodumajapidamisjàátmeid ning kaubanduses, teeninduses vói
mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jáátmed.
Olmejáàtmetes vóib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jáàtmeid.
26) OlmejáSitmete vedamine on konkreetses veopiirkonnas korraldatud jáàtmeveoga
hólmatud olmejáátmete laadimine jààtmematrutitest olmejàátmete vedamise
kontsessiooni omava Kontsessionáiiri jáátmeveoki(te)le, vedamine ning
iileandmine jàátrnekàitluskohale vói suunamine edasiseks kàitluseks.
27) Olulised muutuvkulud on ettevótluskulud, mis mójutavad oluliselt jiiàtmeveo
teenustasu kontsessiooni perioodi jooksul.
28) Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba,
toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, kàsitserniseks,
káttetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsiikli váltel tootjast tarbijani.
lo etakse ka samal eesmàrgil kasutatavad tihekorratooted.
29) Pakkuja on avatud hankemenetluse korras korraldatud j
kontsessiooni taotlev ettevótja.

30)

jiiiitmed on operatsiooni káigus tekkinud jáàtmed

(koed,
amputeeritud kehaosad ja elundid, v.a hambad, luu ja igeme tÍikid), katseloomade

Patoloogilised
jááinused.

31)Ravimijàiitmed on ravimid, mis ei vasta kvaliteedinóuetele, on riknenud vói mille
kehtivusaeg on lóppenud vói mille kasutamine on Eesti Vabariigis keelustatud.
Ravimijiiiitmed on ohtlikud j áàtmed.
32) Saastunud pinnas on pinnas, milles leidub ohtlikke aineid iile Vabariigi Valitsuse
06.04.2004 mááruses nr 103 kehtestatud piirnormide.
33) Segaolmejiiiitmed on olmejáátmed, millest on liigiti kogumise lábi eraldatud
suurem osa taaskasutatavaid jáàtrneid ja ohtlike jàátrneid.
Taaskasutusorganisatsioon
on keskkonnaministri poolt akrediteeritud juriidiline
34)
isik, mille asutajad ja liikmed on pakendiettevótjad vói nende moodustatud
juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud vói aktsionàirid on pakendiettevótjad;
35) TavajiiÍitmed on kóik jàátmed, mis ei kuulu ohtlike jiiátmete hulka.
36)Teenustasu on jáátmevaldaja poolt jáátmete kàitlemise eest makstav tasu.
Korraldatud olmejáátrneveo korral on teenustasu on mËiiiratud kindlaks
Kontsessionáàri poolt avatud hankel esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises.
Oksi teenustasu ei saa olla suurem vastava teenustasu piirmáiirast.
37) Teenustasu piirmiiiir on tihe kuupmeetri (1 m3) olmejààtmete káitlustasu eurodes,
mis sisaldab kóiki jáàtÍnekàitlusega kaasnevaid teenuseid: jáátmekàitluskoha
teenustasu (ladestustasu vói vastuvótutasu), jáátrnete veokulu, jiiátmernatruti
kásitransporti jáátmeveokini kuni 10 m, lukustatud mahuti avamist kliendi
vótrnega jms
38) Teenuste kontsessiooni andja (edaspidi Kontsessiooni andja) on Keila
Vallavalitsus.
39) Teravad-torkivad jàiitmed on kasutamata terariistad ning terariistad, mida on
kasutatud loomade vói inimeste ravimisel, meditsiinilistel uuringutel vói
kliinilistel, farmakoloogilistel tóódel (nt siistlad, nóelad, skalpelliterad,
ampullikillud ja purunenud klaasijáátmed, saastunud vere vói kehavedelikega
pipetid ning laboratooriumide klaasij iiiitmed j mt).
40) Tervishoiu- ja veterinaarjáiitmed on jààtrned, mis tekivad inimeste vói loomade
haiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel vói haiguste iirahoidmisel,
sellesuunalise uurimistóó kêigus vói bioloogiliste preparaatide testimisel ja
tootrnisel.
4l)Kinnistul elamine on jààtmevaldaja poolt elamu kasutamine alalise vói peamise
elukohana.
42)

Kinnistu kasutamine on jáàtmevaldaja poolt kinnistu kasutamine suvekoduks

2iritegevuseks, póllu- ja aiasaadute kasvatamiseks jne.
43)Naaberkinnistud on kinnistud, kus elamud asuvad kórvuti.

2 nimetamata móiste defineerimisel l?ihtutakse
jáátmeseaduses, pakendiseaduses, riigihangete seaduses ning teistes jáátrnehooldust
reguleerivates digusaktides sisalduvatest terminitest ja móistetest.

(2)Káesoleva eeskirja paragrahvis

$ 4.

Jiiiitmekiiitluse iildnóuded

vói váhendada. Tekkinud j
tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt vóimalik ja ei ole
kàitlusmoodustega vórreldes iilemiitira kulukas. Prtigilasse vóib ladestada

(l)Iga

tegevuse juures tuleb pËiida jáátmeteket vàltida
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jáátmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt vóimalik vói mónel muul mójuval
póhjusel vóimalik.
(2)Jáátmeid tuleb koguda liigiti, et vóimaldada nende taaskasutamist vóimalikult suures
ulatuses. Liigiti kogumisel tuleb tilejáánud segunenud olmejááhned viia láheduse
póhimótet jiirgides tóótlemiseks vói ladestamiseks vastavat jáátmeluba vói
keskkonnakompleksluba omavasse j iËtmekàitluskohta.
(3)Jáátmevaldaja on kohustatud káitlema tema valduses olevaid jiiàtrneid vastavalt
eeskirjaga ja teiste óigusaktidega kehtestatud nóuetele vói andma need kËiitlerniseks iile
vastavat j?iátmekàitleja registreerimistóendit, jàátmeluba vói keskkonnakompleksluba
omavale isikule.
(4)Jiiátmevaldaja peab igas tegevuses váltima ohtlike jáátmete segunemist vói segamist
omavahel vói tavajàátrnetega vói mistatres ainega.
(5)Pakendite ja pakendijààtrnete kogumise ja taaskasutamise korraldavad
pakendiettevótj ad vói nende volitusel taaskasutusorganisatsioon.
(6)Ettevótja, kes tegeleb jáiitmekáitlusega, peab omama jàátrnekàitleja
registreerimistóendit, jÊiàfineluba vói keskkonnakompleksluba. Oma seisukoha
jáátrneloa taotluse juurde annab vallavalitsus. Ohtlike jáátmete káitlerniseks, sh
kogumiseks vói veoks, on lisaks nóutav ohtlike jiiàtrnete kêitluslitsents.
(7)J?iiitnevaldaja peab váltima jiiátrnete segunemist, vàlja arvatud juhul, kui see on
telrniliselt ja majanduslikult póhjendatud ning sellega ei suurene oht terwisele ja
keskkonnale.
(8)Keelatud on jáátmete ladustamine vói ladestamine selleks mitte ettenÈihtud kohtadesse.
(9)Jáátmete kliitlemine, sh póletamine váljaspool selleks etteniihtud kohti on keelatud.
Tiheasutusaladel vóib ktittekolletes loata póletada ainult immutamata ja várvimata
puitu ning kiletamata paberit vói kartongi. Paberi ja kartongi póletamisele tuleb
vóimaluse korral siiski eelistada liigiti kogumist ja taaskasutuseks iile andmist.
(10) Jáátmete hoidmisel tuleb tagada jáátmete ja mahutite siiilivus ning hoiukoha
korrasolek ning vóimalus j áátmete hilisernaks tóótlerniseks vói taaskasutamiseks.
(l l) Ladestatavad jiiáfined kórvaldatakse selleks ettenáhtud ja tehniliselt varustatud
vastavat jiiiitmeluba vói keskkonnakompleksluba omavas jtiàtmekáitluskohas, tagades
keskkonnaohutuse.
$ 5. Jàiàitmevaldaja

ja territooriumi haldaja kohustused jààtmekáitlusel

(1)Jài?itmekáitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jiiàtmekáitlust hoonestusóiguse
alusel kasutataval maal korraldab hoonestus6igust omav isik. Jiiiitrnekáitlust ehitise kui

vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal korraldab ehitise
omanik. Kinnisasja omanik, hoonestusóigust omav isik ning ehitise kui vallasasja
omanik on edaspidises tekstis territooriumi haldaja.

ja territooriumi haldaja on kohustatud:
1) káitlerna enda valduses olevaid jáátmeid vastavalt eeskirja ja teiste
óigusaktidega kehtestatud nóuetele vói andma need káitlemiseks iile vastavat
jáiitrnekáitleja registreerimistóendit, jáátmeluba vói keskkonnakompleksluba
omavale isikule;
2) váltima ohtlike jáátnete segunanist, mitte segÍrma ohtlikke jtiàtrneid omavahel
vói tavajààtmetega vói mis tahes ainega ning kasutama kóiki vóimalusi, et
vËihendada jáátmete kogust ja ohtlikkust;
jààtrneid
liigiti koguma, vedama vói taaskasutama vastavalt eeskirja no
3)
vói andma jáátmed eeskirjaga màáratud korras Ële jáátmekáitlejale kellel

(2) Jáátmevaldaja

vastav jáátmekáitleja registreerimistóend, jààtmeluba

vói

keskkonnakompleksluba;
jáátmekáitluslepingut ega andma jiiiitmeid iile isikule, kellel
puudub jáàtmeluba. Kui jiiátmed antakse iile selliseks kàitlemiseks, milleks
jáátmeluba eivajata,peab jiiàtmeid tileandev isik olema veendunud, et jáátmeid
vastu vótval i sikul on j áátmekàitlej a registreerimistóend ;
omama vói rentima eeskirja nóuete kohaselt piisavas koguses jiiátmernahuteid
segaolmejààtrnete ning liigiti kogutavate taaskasutatavate jiiiihneliikide
kogumiseks vói kasutama jààtmekáitluslepingu alusel iihismahuteid. Mahutid
ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nóuetele. Uhismahutit on lubatud
kasutada iihiskasutuslepingu sólminud kinnistutel vói tihise óuealaga
korterelamutes tekkivate jáàtrnete kogumiseks;
paigutama jáàtmemahuteid krundile vói kinnistule, kus jiiátmed on tekkinud,
vËilja arvatud juhul, kui jáátmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse
tihismahutisse. Jiiàtrnematrutid peavad paiknema naaberkinnistust viihemalt 3
m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti;
hoidma mahuteid terve ja puhtana ning neid regulaarselt pesema. Mahutite
korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jiiáfinevaldaja, kui jiiiihnekáitlusleping ei

4) mitte sólmima

5)

6)

7)

sÊitesta

teisiti;

S) viihendama tekkivate jáátmete hulka, káitlema jáàtrneid ise kooskólas eeskirjas
ja óigusaktides sàtestatud nóuetega vói andma need tile eeskirjaga màáratud
korras.

(3)Vallavalitsus, territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevótted ja
juriidilisest isikust jiiátnevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete
elanikke vói oma ettevótete tóótajaid vallas toimivast jiiàtmehooldussiisteemist ning
eeskirja nóuetest.
$ 6. Jàiitmete kogumise

iildnóuded

(l)Jáátmete kogumise, taaskasutamise vói lópliku kórvaldamise korraldab jËiàtmevaldaja,
vàlja arvatud korraldatud segaolmejiidtmeveo korral.
(2)Kinnistul vói krundil tekkivad jiiárned, mida ei saa kohapeal taaskasutadq tuleb
paigutada vastava jiiàtmeliigi kogumiseks etteniihtud mahutisse, mis asub samal
kinnistul vói krundil, vói vastava jÊiáhneliigi kogumiseks ettenZihtud iihismahutisse,
mida kasutatakse jáàtmekáitluslepingu alusel.
(3) Segaolmejiiátrneid on lubatud paigutada veekindlalt pakendatuna ja vàilistades jàiiitmete
lendumise mahuti kórvale ainult j 2irgnevatel tingimustel :
l) kontsessioniiiiri on teavitatud lisajáátmete kogusest ja tellitud on nende vedu;
2) jàátmeid ei tohi mahuti kórvale paigutada enne nende iiraveopàeva hommikut;
3) muid jiiátrneid ei ole lubatud jàtta mahuti liihedusse, válja arvatud suurj?iàtmeid
vastavalt kàesoleva eeskirja $ 10 sátestatud tingimustele.
(4)Jtiàtmeid tuleb koguda liigiti, et vóimaldada nende taaskasutamist vóimalikult suures
ulatuses. Olmejáátmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda, ning segunenud
olmejààtmete sortimisel jáátmekáitluskohas tuleb válja noppida, váhemalt jiirgni
jiiàtmeliigid vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud jàátmenimi
j tiàtmenimistu) j áàtmeliikide vói alaj aotiste koodidele :
1) paber ja kartong (20 0l 0l);
2) pakendid (15 0l);
3) biolagunevad aia- ja haljastusjáátmed (20 02 0I);

6

4)
5)

biolagunevad kóógi- ja sóóklajáátmed (20 0l 08);
probleemtoodete jáátmed, sealhulgas romusóidukid ja nende osad (16 0l), kaasa
arvatud vanarehvid (16 0l 03), elektroonikaromud ja nende osad (16 02), patareid
ja akud (16 06);
6) pólwjáátmed, sealhulgas puit (20 0l 38), plastid (20 0l 39);
7) suurjáátmed (20 03 07);
8) ehitus- ja lammutusjáátmed fiaotisekoodi algusega l7);
9) ohtlikud jtiátmed (jàátmenimistu alajaotises 2001 tiimiga "*" táhistatud jáátmed);
(5)metallid (20 0l 40). Jàátmernahutid vóivad olla jáàtrnevaldaja vói territooriumi haldaja
omandis vói renditud.
(6)Uldkasutatavatesse kohtadesse (pargid, parklad, matkarajad, puhkekohad,
iihissóidukite peatuskohad jm) paigutab jtËtmete kogumismatrutid vallavalitsus vói
territooriumi haldaja. Neisse kogumismahutitesse tohib panna ainult tildkasutatavates
kohtades tekkinud jàátmeid.
(7)Segaolmejiiátmete mahutisse ei vói panna:
l) tule- ja plahvatusohtlikke j?iiitrneid;
2) vedelaid jiiàtmeid;
3) ohtlikke jtiátmeid;
4) kàimlajàátmeid;
5) kogumiskaevudeja reoveepuhastuse setteid;

6)

7)
8)
9)

aineid ja esemeid, mis vóivad ohustada játitrnernahutite hooldajat vói
jtiátmekáitlejat vói matrutit vói raskendavad miirkimisv?iàrselt jtiátmete
kokkupressimist;
taaskasutatavaid jáÈitrneid, mille kogumine on korraldatud;

pakendijtiàtrneid;
probleerntooteid;
l0) ehitus- ja lammutusjáàtneid.
I 1) tervishoiujáátmeid.

(8)Liiva, tuhka ja piihkmeid vóib paigutada matrutitesse, kui need vastavad jáàtmevedaja
kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jatrtunud.
(9)Kergesti lagunevad ja halvasti lóhnavad jàátmed tuleb paigutada mahutitesse paberivói kilekottidesse pakitult, et need ei levitaks lóhna ega màËiriks matruteid.
(10) Taaskasutatavad jáàtrned, mille liigiti kogumine on korraldatud, tuleb panna ainult
selleks ettenàhtud mahutitesse vói viia kogumiskohta.
$ 7. Paberi-

ja kartongijàSitmete liigiti kogumine

(1)Territooriumil, mille jiiiitrnetekke kohaks on l0 ja enama korteriga elamud, kus
tegutseb korteriiihistu vói kinnisvarahalduse- vói hoolduse ettevóte, peab olerna
liitunud paberi ja kartongi kogumissiisteemiga alates 1. miirtsist 2008.a..
(2)Territooriumil, mille jáátrnetekkekohaks on elamu, kus puudub korteritihistu vói mille
kommunaalteenuseid ei korralda haldusettevóte vói on elamus vdtrern kui 10 korterit,
peab paberit ja kartongi koguma eraldi, viies nimetatud jáátmed selleks valla lehes vói
valla kodulehel avalikkusele tutvustatud ja selleks ette n2ihtud kogumispunkti, vói
liitudes paberi j a kartongi kogumissiisteerniga.
(3)Juhul kui elamus vói korterelamus on projektijàrgre ahiktite vói tahkektitusega
v6ib kiletamata paberit ja kartongi póletada ktittekoldes. Vóimaluse korral
eelistada liigiti kogumist ja taaskasutuseks tile andmist.

(4)Paberi ja kartongi kogumiseks territooriumil, kus jáátmetekkekohaks on mitteeluruum,
peab olema eraldi kogumismahuti vói koht paberi ja kartongikogumiseks juhul, kui
neid jtiiitmeliike tekib eraldivóetuna tile 50 kg nádalas ja need ei leia kohapealset
taaskasutust. Eraldi kogutud paberi- ja kartongijáàtmed tuleb iile anda vastavat
jáàtmeluba omavale isikule. Kàesoleva eeskirja tdhenduses ei loeta paberi ja kartongi
hulka kuuluvaks dokumente, mis tuleb hávitada óigusaktides sátestatud juhtudel ja
tingimustel.
(5)Vóimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb paberit ja kartongi koguda
eraldi ka váiksema jáátmetekkega kinnistutel viies nimetatud jáátmed selleks valla
lehes vói valla kodulehel avalikkusele tutvustatud ja selleks ette niihtud
kogumispunkti.
$ 8. Pakendite

ja pakendijàátmete liigiti kogumine

(l)Pakendijáátmed on mis tahes pakendid vói pakendimaterjal, mille valdaja on dra
visanud, kavatseb seda teha vói on kohustatud seda tegema.
(2)Pakendid ja pakendij?iàtmed (iáàtmenimistu kood 15 01) tuleb koguda muudest
jiiàtmetest eraldi ja anda iile valla lehes vói valla kodulehel avalikkusele tutvustatud ja
selleks ette náhtud kogumispunktidesse. Uleantavad pakendid peavad vastama
taaskasutusorganisatsiooni poolt kehtestatud nóuetele.
(3)Ettevóttel, kellel on kohustus korraldada pakendite ja pakendijËiàtrnete vastuvótrnist,
kuid mingil póhjusel ei ole vóimalik korraldada eelnimetatud jààtmete vastuvótmist
oma kinnistu vói teenindusmaa piires, vóib nende, váljaarvatud tagatisratraga
pakendid, vastuvótmise erandina korraldada kinnistu vói teenindusmaa vatretus
naabruses vallavalitsuse loal ja tingimustel.
(4)Pakendijáátmete veo vastuvdtupunktist káitluskohta korraldab pakendiettevótja vói
taaskasufu sorganisatsioon.

(5)Juriidilised isikud korraldavad pakendite

ja pakendijààtmete kogumiseks

móeldud

kogumismahutite pai galdamise ise.
$ 9. Biolagunevate jáiiitmete

liigrti kogumine. Kompostimine

(l)Biolagunevad aia- vói haljastujiËtned ning koduses majapidamises tekkinud
toidujáàtmed tuleb jáátmevaldajal kompostida oma territooriumil vói anda tile
kompostimiseks vastava jáàtmeloaga jáátmekáitlusettevóttesse. Alates 1. jaanuarist
2009.a tuleb 10 ja enama korteriga elamu puhul biolagunevaid jáátmed eraldi
konteinerisse koguda.
(2)Biolagunevaid aia- jahaljastujáátmeid vóib kompostida lahtiselt aunades.
(3)Koduses majapidamises tekkivaid toidujàátmeid vóib kohapeal kompostida ainult
selleks ettenáhtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnóudes ehk kompostrites.
(4)Vàikeelamute, agaka selliste korterelamute puhul, kus korterite arvu ja krundi suuruse
suhe vóimaldab keskkonnaháiringuteta kompostimist, on soovitatav biolagunevad aiaja haljastujáàtmed ja toidujáátmed kompostida oma territooriumil. Jááàtmete
kompostimine váljaspool oma territooriumi, válja arvatud vastavat jáátmeluba vói
keskkonnakompleksluba omavas j àiitmekàitluskohas ei ole lubatud.
(5)Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja káitlerna nii, et see ei
póhjustaks kahjurite teket ning oleks tervisele ja iimbruskonnale kahjutu.
selle
(6)Keelatud on kompostida jáátmeid, mis katrjustavad komposti vói muuda
kasutamiskólbmatuks.

(7)Valla haldusterritooriumi iildkasutatavatel haljasaladel ja váljakutel, samuti
tiheasustusalal paiknevatel kompostimisvóimaluseta maaiiksustel tekkivaid
biolagunevaid aia- ja haljastujáátmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei ole lubatud
ladestada prtigilasse. Need tuleb muudest jàiitmetest eraldi koguda ja kompostida
j áátmeloaga kompostimisválj akutel vói j áátmekàitlusettevótetes.
$ 10. Suurjiiàtmete

liigiti kogumins

(l)Suurjáátmed on olmejá?itmete tekkevaldkonda kuuluvad jiititmenimistu koodinumbriga
200307 tiihistatud tavajááhned, mis oma kuju vói suuruse tóttu ei mahu jàátmete
kogumismahutisse. Suu{iiàtmed on náiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust
uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid, kraanikausid, vannid, WC potid jms.
Suu{iiánnete hulka ei kuulu probleerntooted ja muud tootjavastutusega hólmatud
jáátmed.
(2)Suurjàiitmed vóib jiiàtmetekitaja paigutada ajutiselt oma maaiiksusel asuvate matrutite
vahetusse liihedusse, korraldades nende iiraveo hiljemalt 3 pàeva jooksul.
(3)Suurjiiátrned on hólmatud korraldatud jáàtmeveoga ja neid vóib paigutada
jiiiifrnematrutite kórvale, tagades áraveo hiljernalt 3 tóópàeva jooksul.
$ 11. Ohtlike jáátmete ja probleemtoodete liigrti kogumine

(l)Ohtlikud jiiàtmed on jáàtned, mis kahjuliku toime tóttu vóivad olla ohtlikud tervisele,
varale vói keskkonnale.
(2)Probleemtoode on toode, mille jiiátmed póhjustavad vói vóivad póhjustada tervise- vói
keskkonnaohtu, keskkonnaháiringuid vói keskkonna iilemiiiirast risustamist.
Probleerntoodete hulka kuuluvad patareid ja akud, mootorsóidukid ja nende osad,
elektri ja elektroonikaseadmed ning nende osad, rehvid.
(3)Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud ja probleemtoodete jáátrned viib jiiàtnevaldaja
valla ajalehes vói valla kodulehel avalikkusele tutvustatud ja selleks ettenàhtud
kogumispunktidesse vói annab iile j?iàfneluba ja ohtlike jáàtmete kàitluslitsentsi
omavale isikule.

(4)Ohtlike jáiitrnete tekitaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jiiàtmete
tileandmiseni jËiàtrneluba ja ohtlike jiiàtnete kiiitluslitsentsi omavale isikule.
(5)Matrutid ohtlike jiiàtmete kogumiseks peavad olema suletavad ja valvatavad.
(6)Ohtlikud jiiiitmed, válja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jiËfined, peab jtiàhnevaldaja
enne tileandmist jáátmekiiitlejale márgistama vastavalt keskkonnaministri 29.04.2004
máiirusele nr 39 ,,Ohtlike jáàtrnete ja nende pakendite m?irgistamise kord".
(7)Vedelaid ohtlikke jiiëtmeid peab sáilitama kindlalt suletavates mahutites, mis vlilistab
nende sattumise maapinnale vói kanalisatsiooni.
(8)Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jiiátmed, nagu kasutuskólbmatuks
muutunud patareid, akumulaatorid, ólid, ólifiltrid, ravimid, viirvid, lakid ja lahustid
ning elavhóbedalambid ja -kraadiklaasid, tuleb viia ohtlike jáátmete avalikku
kogumispunkti. Avalikud kogumispunktid on avalikes kohtades paiknevad
paigaldatavad erikonteinerid, patareide kogumiskastid jalvói kogumisreidide
vastuvótukohad. Informatsioon avalike kogumiskohtade paiknemisest on tileval valla
kodulehel ning perioodiliselt valla ajalehes. Avalikes kogumispunktides vóetakse
ohtlikke jtiiitmeid vastu ainult elanikelt.
(9)Juriidilised isikud korraldavad ohtlike jáátmete kogumiseks móeldud kogu
paigaldamise ise. Juriidiline isik peab ohtlikud jáàtmed Ële andma jà
ohtlike j áàtmete káitluslitsentsi omavale isikule.

(10)

Elanikelt probleemtoodete kogumist ja nende káitlemist peavad korraldama tootjad
(ka miiiijad ja maaletoojad). Tootjavastutuse póhimótte kohaselt peab tootja tagama
tema turule lastud probleerntootest tekkivate jáàtmete kogumise ja nende
taaskasutamise, korduskasutamise vói nende kórvaldamise ning seda sóltumata
asjaolust, kas tegernist on eraisikutel vói ettevótetel tekkinud probleemtoodetega.
Vallavalitsus saab probleerntoodete eraldi kogumist soodustada elanikke teavitades ja
tootjatega koostóód tehes.

$ 12. Jiiàtmemahutite tehnilised nóuded
(

1

)

Olmej áátmete kogumiseks vóib reeglina mahutitena kasutada:

1) tihe pere jáàtmete kogumiseks kuni 100 liitriseid jàátmekotte. Jiiàtmekotid
peavad olema valmistatud niiskuskindlast paberist vói plastikust ja asetatud
ja lindude eest;
plastikust 80, 120, 140, 240, 360,600, 800 liihiseid kaanega ning haaratavaid
vàikekonteinereid, mida on vóimalik tóstemehhanismiga tiihjendada priigi
kaanega suletavasse mahutisse ning kaitstud loomade

2)
3)

kokkupressivatesse j áàtmeveokitesse;
kaanega varustatud, plastikust vói metallist 1,1: 1,5; 2,5

ja 4,5 mi konteinereid,

mida on vóimalik mehhaanilisel teel ttihjendada priigi kokkupressivatesse
vói toimetada káitluskohta;
kompaktoreid ehk elektriliselt tóótava pressimisseadeldisega

j àátrneautodesse

4)

kuni

30 m3

suurusi ko gumismahuteid.

(2)Kinnistutel vóib kokkuleppel jáátmevedajaga kasutadaka teistsugust mahutit, mis ei
póhjusta ohtu keskkonnale ja vastab eeskirja nóuetele.
(3)Matrutite lukustamise korral peab jàátmevaldaja kindlustama nende avamise
tiihjenduspáeval.

ei ole kàsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid vóiks
priigiveoautosse
vahetult paiknaniskohast.
ttihj endada
(5)Kuni 360 liitrised konteinerid (kaherattalised konteinerid) vóib paigutada jáÊitmeveoki
l?ihimast vóimalikust peatumiskohast maksimaalselt l0 m kaugusele.
(6)600 - 800liihised mahutid tuleb paigutada neid tiihjendava jËiiitmeveokiga samal
tasandil paiknevale kóva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole
jáátmeveoki liihimast vóimalikust peatumiskohast kaugernal kui 4 m.
(7)Suuremad kui 8OOliitrised konteinerid paigutatakse jáátrneveokiga samal tasandil
paiknevale kóva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud
. jàátmeveoki vahetu juurdepàás konteineri tiihjenduskiiljelt.
(8)Mahutid vóib paigutada vastavatesse jiiàtmemajadesse, katusealustesse vói
aedikutesse, tókestamata vaba juurdepáàsu mahutitele lukustatud ukse, ktinnise,
trepiastmete vói muude takistustega. Kui jáátrnanaja vói katusealust lukustatakse,
tuleb kindlustada prtigivedajatele vaba sissepáás mahutite ttihjenduspàeval.
Jáátmemaja vói katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks.
(9)Ligipàásuteed mahutitele peavad olema piisava kandevóimega, vdhemalt 4 m
ning tasased. Tee peab vóimaldama mahutite hólpsat teisaldamist kásitsi. Vaba
tee ja mehaaniliselt ttihjendatavate mahutite kohal peab olema 8 m.
(10) Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesóiduteede korrashoiu eest
vastutab territooriumi haldaj a.
(4)Matrutid, mis

$ 13. Jàátmete vedu
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(l)Jáátmeveo,

va korraldatud olmejáátmete veo, jààtmekáitluskohtadesse

korraldab
jáátmevaldaja.
(2)Olmejáátmete mahuteid peab tiihjendama sagedusega, mis váldib mahutite iiletáitumist
ja haisu.
(3)Jáátmete dravedu peab toimuma sagedusega, mis váldib mahutite tiletáitumise ning
haisu tekke, kuid mitte harvemini kui:
l) iiks kord nelja nàdala jooksul valla tildplaneeringuga máiiratud tiheasustusalal
2) iiks kord 12 nàdala jooksul valla tildplaneeringuga mà?iratud hajaasustusalal.

káesoleva korra paragrahvi 13 lóikes 3 sËitestatud jáátmernahutite
ttihjendamise sagedusele vaatamata on jáátmemahuti iiletáitunud vói levitab haisu vói
kui on suurenenud kahjurite tekke vói timbruskonna reostuse oht, tuleb jáátmemahutit
tiihjendada kàesoleva paragratrvi lóikes 3 sátestatust sagedamini.
(5)Pakendimahuteid, samuti paberi ja kartongi mahuteid tuleb tiihjendada vastavalt
vajadusele vàltides nende iiletàitumist.
(6)Suu{àátrnete iiravedu, mahutite paigaldamine ja nende tiihjendamine toimub vastavalt
jàátmevaldaja vói territooriumi haldaja ja jàátmevedaja vahelisele kokkuleppele.
(7)Jáátmed, mille sáilitamine maaiiksusel kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele,
tuleb iira vedada koheselt. Jàátrnete nóuetekohase iiraveo korraldamise eest vastutab
jáátmevaldaja v6i maatiksuse haldaja.
(8)Jáátmed tuleb iile anda vastavat jáátmeluba vói keskkorurakompleksluba omavale
isikule.
(9)Jiiàtrneid (v.a. suurj?iàtmeid) peab vedama kinnises veovahendis, pakitult vói muul
asjakohasel viisil nónda, et j?iátrned, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ja

(4)Juhul,

kui

nórgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.
Jáátmeid vedav ettevótte on kohustatud:
l) vedama jáàtmeid óigusaktidega sátestatud korras;
2) eernaldama jáátmemahutisse kogutud jáátmed kokkulepitud ajagraafrku jiirgi vói
vastavalt vajadusele sagedusega, mis váldib mahutite iiletiiitumist, haisu teket ja
keskkonnareostust;

(10)

3)

4)
5)
6)
7)

koguma kokku jáátmemahuti tiihjendamisel

vói veo káigus lendunud vói

pudenenud jtiàtrned ning likvideerima sellest póhjustatud keskkonnareostuse;
oma tegevuse kàigus mitte katrjustama jáátmete kogumismahuteid;
paigutama ttihjendatud jáiitrnernahuti tagasi selle esialgsesse kohta;
kasutama oma tóóprotsessis jàátrnete kogumiseks ja veoks kohaldatud veokeid
ning válistama jáátmete pudenemise, tilkumise vói lendumise transportimisel;
korraldama jàátmernahutite tÍihjendamist ja jáátmete vedu elanikkonda v?ihim
háirival viisil, sealhulgas tagamaajavahemikul kell23.00-7.00 elanike óórahu.
2. peatiikk
KORRALDATUD JAATMEVEDU

$ 14. Korraldatud jáàtmeveo iildnóuded

(l)Korraldatud jáátmeveoga liitumine on kohustuslik kóikidele olmejáàtmete valdajatele
korraldatud olmejáàtmeveo veopiirkonna piires. Olmejààtmete valdaja on K"
korteritihistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, eluáriruum. Olmejáátmete valdajaks loetakse ka suvila, elu- vói ári
ehitise vói korteri kui vallasasja omanik.

ll

(2)J?iátmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jáátmeveoga elu- vói tegevuskoha jtirgses
jàátmeveo piirkonnas sóltumata sellest, kas ta on sólminud jáátmeveo lepingu konkursi
korras valitud jáátmevedajaga vói ei.

(3)Vallavalitsus vóib teatud tiihtajaks jàátmevaldaja lugeda korraldatud jàátmeveoga
mitteliitunuks tema póhjendatud avalduse alusel, kui jáÊitmetekkekohaks oleval
kinnistul ei elata vói kinnistut ei kasutata. Mitteliitunuks loetud jËiátmevaldaja esitab
iiks kord aastas 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma j?iiitmete
kàitlernise kohta eelnenud kalendriaastal.
$ 15. Konaldatud jáátmeveo piirkond

Keila valla haldusterritoorium moodustab tihe jáàtmeveo piirkonna.
$ 16. Korraldatud jàiitmeveoga hólmatud jiiiitmeliigid

(l)Konaldatud jáátmevedu kohaldatakse jiirgmistele j?iátmenimistu jaotisekoodi20 all
loetletud olmej ?iàfrnetele :
l) 20 03 01 - (priigi) segaolmejÊiáhned;
2) 20 0l 01 - paber ja kartong;
3) 20 03 07 - suurjiiàtned.

(2)Teiste jáátrneliikide kiiitlernine toimub vastavalt jiiátmehoolduseeskirjas toodud
nóuetele.

$ 17. Korraldatud jiiátmeveo sagedus ja aeg

Korraldatud jiiátmeveo mahutite tiihjendussagedus

ja

ttihjendusaeg láhtub káesoleva

eeskirja $-s 13 sátestatud tingimustest.
$ 18. Jáiiitmekàiitluskohad

Veopiirkonnas kogutavad segaolmej?iàtmed suunatakse ldhimasse majanduslikult
otstarbekasse j iiátmekáitluskohta.

$ 19. Teenuse kontsessiooni andmine

Korraldatud jiiáfineveo teenuste tellimise kontsessiooni hanke korraldab Vallavalitsus
l?ihtudes riigihangete seadusest.
$

20. Kontsessiooni andja ja kontsessioniiàri vahelise hankelepingu sólmimise kord

(l)

Kontsessiooni andja sólmib edukaks tunnistatud pakkujaga hankelepingu kuni viieks
aastaks. Hankija avalikustab informatsiooni jáàtmevedajaga lepingu sólmimise kohta
ajalehes Keila Leht ja Keila valla veebilehel.
(2) Kontsessiooni andja ja Kontsessionà?iri vaheline hankeleping sólmitakse
páeva jooksul alates Pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamise
tóópàevast.

t2

Korraldatud j iiiitmeveo ga liitumine

$ 2 1.

j a j ii

áitmekiiitlu slepin g

(l) Jáàtmeveopiirkonnas

loetakse korraldatud jáátmeveoga liitunuks kóik korraldatud
jàátmeveo piirkonda arvatud olmejáátmete valdajad alates avatud hanke

tulemusel vallas olmejáátmeveo kontsessiooni saanud Kontsessionáiiri ja
Kontsessiooni andja vahelise hankelepingu kehtima hakkamisest (Jáàtmeseaduse
69 lg I alusel).

(2) KontsessionàËir sólmib jàátmekáitluslepingud

kóigi jáàtmevaldajatega,

$

kes

avaldavad selleks soovi.

(3) Jáátrnekáitluslepingu sólmimine vói sólmimata játmine olmejàátmete valdaja ja
Kontsessionáári vahel ei muuda kehtetuks olmejáátmete valdaja korraldatud
j áátmeveoga liitunuks lugemist.
(4) Jáátmekáitluslepingus sátestatakse:

l)

kas olmejiËtmete valdaja rendib Kontsessionáiirilt jiËtmete kogumismahuti,
ostab Kontsessiondiirilt jËiàitmete kogumismahuti vói kasutab endale kuuluvat
j áátmete ko

gumismahutit

;

2) kogumismahuti suurus ja jáàtmeveo
3) poolte óigused ja kohustused.

sagedus ning aeg;

(5)Jliátmevaldajal on óigus volitada kinnisvaratralduse vói -hoolduse ettevótteid
sólmima Kontsessionáiiriga jááfinekáitluslepinguid jáátmevaldaja nimel.
(6)Jáátmevaldajatel on lubatud kasutada jáàtmete kogumiseks tihiseid
kogumismahuteid. Jáátmekáitluslepingus peavad olerna fikseeritud kóik iihist
kogumismahutit kasutavad jáátmevaldajad. Jáátmevaldajad peavad iihise
jáátmemahuti kasutamiseks sólmima tihistegevuse lepingu (Lisa nr 4).
(7)Jáátmevaldaja maksab korraldatud j?iátmeveo eest teenustasu vastavalt
Kontsessionáári poolt esitatud arvetele alates korraldatud jáàtrneveoga liitumisest.
(S)Kontsessioniiiir esitab mitte tihedamalt kui kord kuus korraldatud jáátmeveoga
liitunud j áàtmevaldaj ale arve.
(9)J2iátmekáitluslepingu mittesólmimisel juhinduvad Kontsessionáiir ja jiiiitnevaldaja
vastastikuste óiguste ja kohustuste kindlaksmáàramisel korraldatud jàátrnevedu
reguleerivatest óigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse iiksuse ja korraldatud
vedu teostava ettevótte vahel sólmitud iildlepingu tingimustest. Peale kahe kuu
móódumist korraldatud j?iàtmeveoga liitumisest esitab Kontsessionàtir igakuuliselt
arved miinimumpaketi alusel jáátmevaldajale, kes pole liitunud ega saanud
vabastust korraldatud j áátrneveost.
(10) Miinimumpakett Keila valla tiheasustusalal on 100 liitrise jiiàtmekoti
tÍihjendamine iiks kord nelja nádala jooksul ja hajaasustusalal 100 liitrise
jáátmekoti tiihjendamine Ëks kord 12 nàdala jooksul.
$ 22.

Korraldatud jáátmeveoga liitumisest vabastamise kord

(l)Erandkorras vóib kohalik omavalitsus vabastada olmejiiátmete valdaja
jáátmeveoga liitumisest terna póhjendatud avalduse alusel. Korraldatud
liitumisest vabastamise taotluse vorm (avaldus) on toodud káesoleva eeski

l.
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(2)Yalla haldusterritooriumil tegutsev vói elav olmejàátmete valdaja esitab soovi korral
Kontsessiooni andjale vormikohase kif aliku avalduse tema táhtajaliseks ja
erandkorras korraldatud j áátmeveo ga liitumisest vabastamiseks.
(3)Kontsessiooni andja vóib lugeda jàátmevaldaja terna avalduse alusel ajutiselt
mitteliitunuks korraldatud olmejáátmeveoga kui kinnistul ei elata vói kinnistut ei
kasutata.

(4)Olmejáátmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab Vallavalitsus oma
korraldusega, milles sátestatakse:
I ) olmej àátmete valdaj a mitteliitunuks lugernise póhjused;
2) mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus;
(5)Konaldatud jáátmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud olmejàátmete valdaja esitab
iiks kord aastas hiljernalt 20. jaanuariks kontsessiooni andjale kirjaliku kinnituse, et
kinnistul ei ole aasta kestel elatud vói kinnistut ei ole kasutatud. Olmejáátmete valdaja,
kes ei esita káesoleva paragrahvi lóikes 5 nimetatud ttihtajaks kinnitust, loetakse
korraldatud jáàtmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
(6)Olmejiiàtmete valdaja mitteliitunuks lugemise taotluse menetlernine, alates taotluse
esitamisest kuni Vallavalitsuse korralduseni, ei kesta kauem kui I (tiks) kuu alates
taotluse laekumisest Vallavalitsusse. Mójuval póhjusel (táiendava teabe kogumise
vajadus, kiisimuse eriline keerukus jms) vóib Vallavalitsus taotluse lahendamise
'tËihtaega pikendada kuni 2 (kahe) kuuni.
(7)Kontsessiooni andja teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jêáfineveoga
mitteliitunuks lugemisest vói avalduse tagasiliikkamisest.
(8)Kontsessiooni andja teavitab kontsessionáári veopiirkonnas olmejáátmete valdaja
mitteliitunuks lugemisest ja selle táhtajast.
(9)Olmejiiàtmete valdaja korraldatud jàiàtmeveoga mitteliitunuks luganine lópeb
kontsessiooni andja korralduses fikseeritud t?ihtaja móódumisel. Olmejáátmete valdajal
on óigus esitada uus avaldus.
(10) Kontsessiooni andjal on óigus ennetàhtaegselt lópetada olmejáátmete valdaja
korraldatud jáátmeveoga mitteliitunuks lugemine, kui olmejàátmete valdaja on
esitanud valeandmeid.
$ 23.

Korraldatud jààtmeveol kasutatavad jàiitmete kogumismahutite tÍiiibid

(l) Korraldatud

jiiátmeveoga liitunud olmejàiàtmete valdaja peab jiiàtmemahutitena
kasutama káesolevas eeskirjas $ 12 lóike I punktides l;2 ja 3 toodud mahuteid.
(2) Kui olmejááhnete valdaja ei oma isiklikku vói renditud jáátmete kogumismahutit, on
kontsessionáàril kohustus paigaldada kogumismahuti vastavalt kas kontsessionàZiriga
sólmitud lepingu alusel vói selgitab kogumismahuti suuruse kontsessiooni andja
vastavalt miinimumpaketil e.

$ 24. Korraldatud jàiitmeveol kasutatavad jiiàitmete kogumismahutite minimaalsed
suurused

(l)Korraldatud jáàtmeveol kasutatavad segaolmejáàtmete kogumismahutite váhimad
suurused j áátmetekkekohtadel on:

tiksikelamud ja sotsiaal -vói iiriruumid - alates 80liitrist;
\ a- ja enama korteriga korterelamu kogumismahuti vËihim maht lei
inimeste arrnrst ja káesolevas korras sátestatud jáátmemahuti

l)
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ttihjendussagedusest. Váhim arvestuslik jáátmeteke on 45
kohta kuus.

liitrit jáátmeid inimese

(2)Konaldatud jáátmeveol kasutatavate paberi ja kartongi kogumismahutite vËihim suurus
jáàtmetekkekohtadel on 3ó0 l.
(3)Konaldatud jàátmeveol kasutatavate suurjáátmete kogumismahutite suurus máiiratakse
j áátmekáitluslepinguga.
$ 25.

Korraldatud jàiitmeveo teenustasu ja lisatoimingud

Korraldatud jÈiátmeveo teenustasu on iihe kuupmeetri (1 m3) olmejáËitmete káitlustasu
eurodes, mis sisaldab k6iki jtiátmekáitlusega kaasnevaid teenuseid: jiiiitmekáitluskoha
teenustasu (ladestustasu), jàátrnete veokulu, já?itmernahuti kásitransporti jááhneveokini
kuni 10 m. Teenustasus ei sisaldu jàátmevaldaja jáátmematrutite soetamise, rendi,
amortisatsiooni jmt jaoks tehtavad kulutused.
$ 26. Teenustasu

piirmiiàr ja piirmàiàra kujunemine

(l)

Kontsessiooni andja kehtestab Kontsessiooni 1-le perioodile (korraldatud jáátmeveo
alustamisest kuni 31.12.2012 ) I m' jiiátrnete áraveo teenustasu piirmá?ira. Piirmáiiras on
arvestatud antud omavalitsusest jáàtmete kogumise, iiraveo ja lóppkàitluse hinnangulist
maksimaalset maksumust.
(2)Veopiirkonna 1. aasta hind kujuneb parima pakkumuse esitanud ettevótte jáánnete I

m' àraveo teenustasu hinnast.
(3)Teenustasu piirmáiiras ja veohinnas arvestatakse saastetasumáára arvutamisel tonnilt
m'-le koefitsienti 0,15
(4) Teenustasu piirmáár kehtestatakse hankedokumentides.
$ 27. Saastetasu

miiàra muutusest tulenev jÍiiitmeveo teenustasu muutmine

(l)Saastetasu màiira muudetakse vastavalt Keskkonnatasude seaduse $ 21 kehtestatud
saastetasu mËiiirade alusel.

1 +t

segaolmejáàtrnete veo kohta leitakse jtirgneva valemi alusel:
:
[Saastetasu I m3 segaolmejáátmete kohta] [Saastetasu miiilr tonni kohta] x [0,15]

(2)Saastetasu

(3)Saastetasu muufusest tulenev jààtrneveo teenustasu muufus leitakse járgneva valerni
alusel: ST[Saastetasu muutusest tingitud jáátrneveo teenustasu muutus] : [J?irgneval
kalendriaastal kehtima hakkav saastetasu I m' jáátmete kohtal - [Kehtiv saastetasu I
m3 jáátmete kohtal

(4)Kontsessiooni perioodi jooksul muutub saastetasu máiir 1 m' jáátmete káitlemise ko
peale I . perioodi lóppu iga j?irgneva kalendriaasta 1. jaanuaril.
(5)Saastetasu muutusest tulenevat jáátmeveo teenustasu muutumist
sega olmejáàtmeveo teenustasude puhul.
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$ 28. Olulistest muutuvkuludest tulenev jààtmeveo teenustasu muutmine

(l)Korraldatud jáátmeveo teenustasu muudetakse kord aastas, aastavahetusel, vóttes uue
perioodi teenustasu kujundamisel aluseks lóppeval Kontsessiooni perioodil kehtinud
teenustasu.

(2)Jáátmete draveo teenustasu iga-aastasel muutmisel kasutatakse Eesti Jàiitmekáitlejate
Liidu (EJKL) poolt àratoodud ettepanekuid ja muutuvkulude osakaalusid. Kulude
osakaalud: palgakulu 25yo , kiitusekulu 20%.

(3) Palgakulu muutumise arvestamiseks fikseeritakse Eesti Vabariigi keskmine brutopalk
Statistikaameti andmetel jáàtrneveo Kontsessiooni kehtima hakkamise aasta 2. kvartalis ja
edaspidi Kontsessiooni kehtivuse ajal igal aastal2. kvartalis.
(4) Palgakulust tulenev hinna muutumine arvestatakse jiirgneva valerni alusel:
PKm:(((Pu-Pv)/Pv) *0,2 5) *TTk
1) PKm - palgakulude muutusest tulenev summa mis suurendab/váhendab
jtirgneva jooksva aasta teenustasu hinda
2) Pu - uuele tihe aasta pikkusele perioodile eelneva aasta 2. kvartali Eesti
Vabariigi keskmine brutopalk Statistikaameti andmetel
3) Pv - jooksvale perioodile eelneva aasta 2. kvartali Eesti Vabariigi
keskmine brutopalk Statistikaameti andmetel (1. perioodi juures arvestatakse 1.
perioodi algusaasta 2.kvartali Eesti Vabariigi keskmist brutopalka)
4) TTk - kehtiv teenustasu miiiir.
(5) Kiitusekulu muutumise arvestamiseks kasutatakse Eesti Statoil AS (edaspidi Statoil)
ja Neste Eesti AS (edaspidi Neste) diiselkiitte keskmist postihinda, mis fikseeritakse
Kontsessiooni kehtivuse ajal igal aastal 75 kalendripáeva enne uue perioodi algust.
(6) Kiitusekulust tulenev hinna muutumine arvestatakse j?irgneva valemi alusel: KI(m:
(((KHu-KHv)/KHv)*0,2) *TTk
l) KKm- ktitusekulude muutusest tulenev suÍnma mis suurendab/viihendab
j?irgneva jooksva aasta teenustasu hinda
2) KHu - diiselkiitte Statoili ja Neste tanklate keskmine hind 75 kalendripiieva
enne uue perioodi algust
3) KHv - diiselktitte Statoili ja Neste tanklate keskmine hind 75 kalendripáeva
enne lóppeva perioodi algust
. 4) TTk- kehtiv teenustasu mátir
(7) Kontsessiooni kehtivuse perioodil saadakse iga jiirgneva jooksva aasta teenustasu
jiirgneva valemi alusel: TTu : TTk + PKm + KKm+ ST
1) TTu - uue iihe aasta pikkuse perioodi teenustasu màiir
2) TTk - kehtiv teenustasu máár
3) PKm - palgakulude muutusest tulenev suÍnma mis suurendab/váhendab
j?irgneva jooksva aasta teenustasu hinda
4) KKïi - kiitusekulude muutusest tulenev suÍnma
jiirgneva jooksva aasta teenustasu hinda
5) ST- saastetasude muutustest fulenev suÍnma
teenustasu hinda (ainult segaolmejáátmete teenustasu
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(8) Konaldatud jáátmeveo teenustasude muutmise kinnitab vallavalitsus oma
korraldusega, teavitades sellest Kontsessionáàri viihemalt 45 kalendripáeva enne uue tihe
aasta pikkuse perioodi algust.
(9) Konaldatud j áátneveo teenustasude muutmise korralduses sisaldub :
1) jáátmeveo teenustasude muutus ja muutuse leidmise tuletuskáik paragrahvi 25 ja
káesolevas paragratrvis lóigetes 4;6 ja 7 toodud valernite alusel;
2) Eesti Vabariigi keskmise brutopalga ja Eesti Statoil AS-i ning Neste Eesti AS-i
tanklates diiselktitte keskmise hinna fikseerimise kuupàev.
$ 29. Jàiiitmeveo teenustasudest teavitamise

kord

(l)

Kontsessionáiir teavitab kóiki korraldatud jààtmeveoga hólmatud jáàtmevaldajaid
jáátmeveo ja toimingute, mille eest jàiátmevedaja vótab lisatasu, teenustasudest
kaheksa nàdala jooksul peale hankelepingu sólmimist, kuid mitte hiljern, kui on
saadud kontsessiooni alguskuupàev.
(2) Kontsessiooni kehtivusajal tàiendavalt liitunud jiiáfrnevaldajaid teavitatakse
jáátrneveo teenustasudest jàátmekáitluslepingu sólmimisel.
(3) KontsessionÊiÊir teavitab jËiiitrnevaldajaid 30 kalendripàeva eÍrnem jáátrneveo
teenustasude muutumisest.

$ 30. Kontsessiooni ennetiihtaegse iiravótmise

kord

(l)Kontsessiooni andjal on óigus vótta kontsessionáiirilt ennetiihtaegselt ára kontsessioon
olmejiiátmete vedamiseks veopiirkonnas, kui esineb vtihemalt tiks alljàrgnevalt
nimetatud asjaolu:
1) Kontsessionàár ei ole póórdunud antud eeskirja paragrahvi 20 lóikes 2 nimetatud
tiihtaja jooksul kontsessiooni andja ja kontsessionàÈiri vahelise lepingu
sólmimiseks kontsessiooni andja poole;
2) Kontsessionáár ei ole alustanud veopiirkonnas olmejáátmete vedamist kolme
páeva jooksul alates kontsessiooni andja ja kontsessionààri vahelises lepingus
sàtestatud tiihtpàevast;
3) Kontsessionáár ei ole varustanud jáàtmemahuteid rentida vói osta soovivaid
jiiiitrnevaldajaid jàÊitnemahutitega hiljemalt kontsessiooni andja ja kontsessionààri
vahelises lepingus sátestatud olmejáàtrnete vedamise alustamise táhtpáevale
eelnevast pàevast;
4) Kontsession?iiir on ilma mójuva póhjenduseta jàtnud viiel korral jËËtmemahutid
óigeaegselt tiihj endamata;
5) Kontsessionáiir on kolmel korral vói olulisel máËiral rikkunud jààtmekáitlust

reguleerivate vói muude óigusaktide nóudeid vói Kontsessiooni andja ja
Kontsessioniiiiri vahelist lepingut.
(2)Juhul, kui esineb v2ihernalt iiks káesoleva eeskirja paragrahvi 30 lóikes 1 nimetatud
asjaolu, teavitab kontsessiooni andja sellest koheselt kontsessionà?iri ning nóuab
viimaselt ki{'alikku ja póhjendatud selgitust, mis tuleb esitada kolme tóópáeva jooksul
alates vastavasisulise nóude káttesaamisest kontsessionáiiri poolt.
(3)Juhul, kui Kontsessionáiir ei esita lóikes 2 nóutud selgitust vói ei ole
niihtuvad asjaolud nii kaalukad, et need óigustaksid kontsessionáàri
nimetatud rikkumisi, otsustab kontsessiooni andja kontsessionáàrilt
vedami se kontsessiooni ennetiihtaegse áravótmi se
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(4)Kontsessionà?iri kontsessioon olmejáátmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse
ennetàhtaegselt lóppenuks pàevast, mil hankeleping loetakse lópetatuks..
3. peatiikk

EHITUSJIiÀTVTNTE KiITLEMISE NÓUDED
S

31. Ehitusjiiiitmete kiiitlemise iildnóuded

Ehitusprojektis peab olerna náidatud:
1) jáátmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.04.2004
máËirusele m IO2,,Jáiitrnete, sealhulgas ohtlike j ?iàtmete nimistu" ;
2) pinnasetóóde mahtude bilanss;
3 ) selgitused j ààtrnete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ;
4) j?iàtrnete edasine káitlernine.
(2)Ehitusjiiátmete nóuetekohase kàitlernise tagab ehitusjËiàtrnete valdaja.
(3)Ehitusjiiátmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:
l) rakendama kóiki vóimalusi ehitusjiiiitrnete taaskasutamiseks ja ehitusjiiàtmete
liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;
2) konaldama oma jËiátmete taaskasutamise vói andma jáátmed káitlerniseks tile
jiiàtrneluba omavale vói jiiátmekËiitleja registreerimistóendit omavale isikule
vói ohtlike ehitusjtiàtunete korral jáátrneluba ja ohtlike jiiátmete káitluslitsentsi
omavale isikule;
3) ka isiku enda tegevuse tulemusel tekkinud ehitusjààtmete taaskasutamiseks on
vajalik j átitmeluba vói jiiátmekiiitleja registreerimistóend;
4) váltima tolmu ja jáátrnete levikut ehitamise káigus, ehitusjáàtmete paigutamisel
j àátmanahutisse, laadimisel j ááfineveokitele j a veol ;
5) tagama, et ehitusplatsil oleksid eraldi mÊirgistatud kogumismahutid eri liiki
jáátmete kogumiseks.
(a)Ehitusjáátmete valdajal tuleb ehitusjáàtned tekkekohal liigiti koguda. Eraldi tuleb
koguda:
l) ohtlikud j?iátmed liikide kaupa;
2) puidujááhned;
3) papp ja kartong;
4) metallijáátmed;
5) mineraalsed jààtmed (kivid, krohv, betoon, kips jne);
6) plastijiiátmed (sh kile);
7) muud segajÊiátmed.
(5)Tekkinud ehitusjàátmed taaskasutatakse vói kórvaldatakse vastavat jáátmekáitleja
registreerimistóendit, jiiàtrneluba vói keskkonnakompleksluba omavas ehitusjáátrnete
káitluskohas.
(6)Kui ehitamise káigus tekib jáàtmeid iile l0 ffi3, tuleb ehitise vastuvótmiseks
esitatavatele dokumentidele lisada ehitusjáátrnete óiend jáátmete nóuetekohase
kàitlernise kohta.
(7)Maapinna tàitmine pinnase ja ehitusjáàtmetega on lubatud ainult val
kooskólastatult ja nimetatud tegevuseks on lisaks vajalik ji
registreerimistóend vói j áátmeluba.
(

$

I)

32. Ehituse tavajàiiitmete káitlemine
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(l)Ehitusjáátmete liigiti kogumise eesmiirk on nende taaskasutamine ja ohtlike j?iàtmete
eraldamine.
(2)Juhul, kui ehitusjááhnete tekkekohas puudub vóimalus jáátmete liigiti kogumiseks vói
see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, vóib jáátmed sortimiseks iile anda vastavat
jáátmekáitleja registreerimistóendit, jáátmeluba vói keskkonnakompleksluba omavale
isikule.
(3)Ehituse tavajáátmed, mida ei saa taaskasutada, tuleb ladestada vastavat luba omavas
ladestuspaigas vói tile anda vastavat jáátmekàitleja registreerimistóendit, jáátmeluba
vói keskkonnakompleksluba omavale isikule.
(4)Ehituse tavajáátmete ja saastumata pinnase kórvaldamisel váljaspool ametlikke
ladestuspaiku nende kasutamise eesmárgil (náiteks territooriumi planeerimiseks jne)
tuleb liihtuda jàátrneseaduse, ehitusseaduse ja Keila valla jà?itrnehoolduseeskirja
nóuetest. Ehituse tavajààtmete kórvaldamine váljaspool ametlikke ladestuspaiku on
lubatud ainult projekti alusel kinnistu omaniku ja Vallavalitsusega kooskólastatult.
Vallavalitsuse kooskólastust pole vaja, kui saastumata pinnast kasutatakse
territooriumi planeerimiseks taaskasutaja omandis oleval kinnistul vói krundil l0 m3
vtiiksernas mahus ja sellega ei halvendata naaberkinnistute olukorda.
(5)Ehituse suurjàátrned, mida oma kaalu vói mahu tóttu pole vóimalik paigutada jàátrnete
kogumismahutisse vóib koguda krundi piires selleks eraldatud maa-alale nende
hilisernaks veoks jiiàtrnekÊiitluskohta.
(6)Ehitusel taaskasutatavad ehitusj?iiiÍned (nt ehituskividena kasutatavad kivid)
paigutatakse ehitusjáàtmete kogumismahutisse vói krundi piires selleks eraldatud maaalale nende hilisernaks taaskasutamiseks.
(7)Betoonijiiàtrnete ning eelsorteeritud ehituskivide ja telliste ladestamine prtigilasse on
keelatud.
(8)Raudbetooni- ja betoonijÊiátmed ning tórva mittesisaldav asfalt tuleb vóimaluse korral
iile anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastavat jiiàbnekáitleja
registreerimistóendit, jàÈitmeluba vói keskkonnakompleksluba omavale isikule. Kui
jàátmete iileandmine purustamiseks ja taaskasutamiseks ei ole vóimalik, siis tuleb
betoonijËiátrned ning tórva mittesisaldav asfalt iile anda selleks ette niihtud
pinnasetàitekohta vastavale jiiàtrnekàitlejale, kellel on olemas jáátmekáitleja
registreerimistóend vói jááfineluba.
(9)Ehituskivid ja tellised tuleb taaskasutada ehituskividena ja tellistena vói vóimaluse
korral anda iile purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks. Kui jtiàtnete
iileandmine purustamiseks ei ole vóimalik, siis tuleb jiiátned tile anda selleks ette
niihtud pinnasetáitekohta.
(10) Puhtaid puidujàátmeid tuleb taaskasutada vói anda puiduhakke valmistamiseks iile
vastavat jiiátmekàitleja.registreerimistóendit, jáátmeluba vói keskkonnakompleksluba
omavale isikule.
S

33. Ohtlike ehitusjiiáitmete kàiitlemine

(1) Ohtlikud ehitusjiiáfined, v.a saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi
kogumismatrutitesse, mis on m?irgistatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 04.04.2004
mááruse nr 103 ,,Jàátmete ohtlike jáátmete hulka liigitamise korrale"
ehitusjáàtmete kogumismahutisse ei ole lubatud valada vedelaid ohtlikke j
nagu vËirvid, lakid, lahustid, liimid jne.
(2) Ohtlike ehitusjáátmete kogumiseks kasutatavad
kinnised.
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(3)

Asbesti sisaldavate jáátmed tuleb koguda erimárgistusega kinnistesse
kogumismahutitesse, et váltida asbestikiu ja -tolmu sattumist keskkonda. Asbesti
sisaldavad jáàtmed tuleb kórvaldada jáàtmeluba ja ohtlike jáátmete káitluslitsentsi
omavas j áátmekàitluskohas.

(4) Kasutuskólbmatud viirvid, lakid, lahustid, liimid jm ning viirvide, lakkide, lahustite,
liimide jm jàágid tuleb sáilitada suletud originaalpakendis ning paigutada kindlalt
suletavasse mahutisse.

(5) Ohtlikud ehitusjááhned ja saastunud pinnas tuleb iile anda jáátmeluba ja ohtlike
jáátmete kàitluslitsentsi omavale isikule. Ohtlike ehitusjiiàtmete valdaja vastutab nende
ohutu hoidmise eest kuni jáátmete iileandmiseni ohtlike jááhnete káitluslitsentsi
omavale isikule.

TERVIS HOIU- JA

S

VETERI-1ÏiïËH'US
rcrirrlnnnxn

E

O

SUTAJA JIiÀTMETE

34. Uldnóuded

(1) Tervishoiu ja veterinaarteenuse osutamisel tekkinud jÈiàtmed tuleb koguda liigiti.
Eraldi tuleb koguda:

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

teravad-torkivad jááfrned;
erikáitlust vaj avad meditsiinilised j áátrned;
patoloogilised jiiàtrned;
mikrobioloogia, immunoloogialaborite ning veterinaarlaboratooriumide jáátmed;
ravimijàátmed;
muud ohtlikud jáátmed liikide kaupa;
olmejáátmed ja nendega sarnased muud jàátmed;
taaskasutatavad jàátrned.

(2) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad peavad pidama arvestust tekkivate
jiiáhnekoguste iile jàátmeliikide kaupa.
(3) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad peavad vêlja tóótama sisemised juhised
jàátmete liigiti kogumiseks ja edasiseks káitlemiseks. Personal, kes vastutab jiiàtmete
liigiti kogumise ja jáátmete edasisse káitlusse suunamise eest, peab saama vajalikku
informatsiooni j a/vói koolitust, juhiste j iirgimiseks.
$

35. Erikàitlust vajavate tervishoiu- ja veterinaarjáàtmete kiiitlemine

(l) Teravad+orkivad

jiiàtmed, erikàitlust vajavad meditsiinilised jàátmed ja patoloogilised
jáátrned tuleb pakkida tekkekohas liigiti jáàtmeid káitlemiseks vastu vótva isiku poolt
kehtestatud nóuete kohaselt. Jáátrnepakenditele tuleb m?irkida jáátmeliik, jààtmete
tekitaja nimi ning pakkimiskuupáev. Pakendid tuleb hoolikalt sulgeda. Pakendi
vàlispinna saastumise vói purunemise korral tuleb pakend asetada koos sisuga uude
samadele nóuetele vastavasse pakendisse.

(2)Teravate-torkivate jáátmete, erikáitlust vajavate meditsiiniliste
patoloogiliste jáàtmete pakendid tuleb viia jáátmehoidlasse vói selleks
niihtud jiiátmete kogumisruumi, kus need tuleb asetada vasta
etten2ihtud j a vastavalt tiihistatud kogumismahutitesse j iirgmise/í
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iaalsel

l)

teravad-torkivad jààtmed tuleb viia pakituna jáàtrnehoidlasse, kui pakend on
táitunud ja paigutada ainult selleks ette niihtud kogumismahutisse;
2) erikàitlust vajavaid meditsiinilisi jáátmeid ei tohi hoiustada jáátmete
tekkekohas. Need tuleb viia iga páev jàátmehoidlasse ning asetada ainult
selleks ettenáhtud ko gumismatrutisse;
3) patoloogilised játitmed tuleb viia tekkekohast pakituna iga páev
jáátmehoidlasse kus neid hoitakse teistest jáàtmetest eraldi siigavkiilmetusega
ktilmkapis.

(3) Teravad-torkivad jáátmed, erikáitlust vajavad meditsiinilised jiiiitmed ja patoloogilised
jáátmed tuleb erikáitluseks iile anda jáàtmeluba vói keskkonnakompleksluba omavale
isikule, kusjuures erikàitlust vajavad meditsiinilised jáátmed tuleb erikàitluseks tile
anda iihe nàdala jooksul.
$

36. Ohtlike jáiitmete kàitlemine

(l) Ohtlikud jiiátmed tuleb koguda eraldi, paigutada liigiti

vastavalt márgistatud
jiiàtmehoidlasse
vói selleks spetsiaalselt ette
kogumismahutitesse, mis on paigutatud
niihtud jáátmete kogumisruumi, ja anda iile jáátmeluba ja ohtlike jáàtmete
káitluslitsentsi omavale isikule.

(2) Ravimijáátrned peab tekkekohal eraldama muudest jiËtmetest ning koguma neid
nimetuste kaupa. Ravimijáátmeid ei eemaldata vóimaluse korral originaalpakenditest.
Tekkinud ravimijáàtmete koguste iile peab pidama detailset arvestust.
(3) Ravimijáátmed suunatakse edasisse káitlusesse jiirgmistel viisidel :
1) antakse tile vastavat jáátmeluba ja ohtlike jtiátmete káitluslitsentsi omavale
jáátmekàitlusettevóttele. Ravimij?iàtmete tileandmisel koostatakse akt, kuhu
kantakse ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number, kogus, pakendi
ttiiip, kólbmatuse póhjus, iileandmi se kuupàev;
2) hávitatakse tekkekohal. Hávitamiseks tekkekohal peab esitama taotluse
Riigi Ravimiametile;
3) tagastatakse tamijale vói tootjale. Tagastamine tamijale vói tootjale toimub
vastastikuse kokkuleppe alusel. Tagastamise kohta koostatakse akt, kuhu
kantakse ravimi nimetus, tootja nimi, ravimipartii number, kogus,
kólbmatuse póhjus, tagastamise kuupàev.

(4) Sidumismaterjal, iihekordsed kindad, pólled, linad vms, mis on kokku puutunud
tstitotoksiliste vói -staatiliste ravimitega, tuleb pakendada kahekordsesse priigikotti,
seejËirel pakendada pappkasti, mis tuleb hoolikalt kinni teipida.
(5) Erineval kujul esinevat elavhóbedat sisaldavad jááhned tuleb hoida iiksteisest eraldi.
Need pakitakse plastikpurki vói klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Metallilise
elavhóbeda aurustumise váltimiseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi
katab elavhóbeda.

(6) Kernikaalide jiiátmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava
anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kernikaalide jáátmed tuleb
liikidena, iga liik eraldi anumasse. Vóimaluse korral tuleb kasut
originaalpakendit, millel on vastavad miirgistused.

2l

(7) Fotojààtmete kàitlemisel tuleb:
l) kasutusest kórvaldatud kinniti ja ilmuti valada
kanistrisse, millel on vastav tiihistus;
2) aegunud filmijàátmed koguda eraldi kogumismatrutisse.
$

eraldi suletavasse

37. Tehnilised nóuded tervishoiu- ja veterinaarasutuse jiiiitmehoidlale

(l) Jáátmehoidla lagi, seinad, pórand ja

uks peavad olema siledad, pragudeta, ruumi
siseviimistlus peab vóimaldama niisket puhastamist, desinfitseerivate ja kahjuritórje-

vahendite kasutamist.

(2) Jáátmehoidlas tuleb sáilitada kindlat temperatuurireálimi (ahe vói kiilm).
(3) Jáátmehoidla ruum peab olema ventileeritav ja lukustatav.
5. peatiikk

.rriÀrvrnr<TiITLUSKoHTADE .rÁnnr,nooLDUSE NóUDED

S

38. Jàiàtmekàitluskohad

(l)

S

Jáátmekiiitluskoht vallas on:
l) kompostimisváljak;
2) jààtmejaarn;
3) ehitis vói maa-ala, kus jáátmeid iimber laaditakse, tóódeldakse, sorditakse vói
pakendatakse.

39. Jàiàtmekáitluskoha jàrelhoolduse nóuded

(l)

Jiiátmekàitluskoha jiirelhooldus on suletud jiiàtmekàitluskoha keskkonnaseire ning
vóimaliku negatiivse keskkonnamdju, sealhulgas keskkonnaháiringu t6rj e.
(2) Tegevuse lópetanud jáátmekáitluskoht ja selle vatretu iimbrus tuleb korrastada,
puhastada seal leiduvatest jiiátmetest ning taastada jáàtmekáitluse eelne olukord.
Jáátmed tuleb iile anda vastavat jààtmekàitleja registreerimistóendit, jáátmeluba vói
keskkonnakompleksluba omavale isikule.
(3) Jiirelhoolduse kulud kannab suletud jààtmekáitluskoha endine káitaja vói selle
puudumisel j áátmekáitluskoha maaomanik.
(4) Jáátmekáitluskoha járelhoolduse tulemusena peab olema vàlistatud
jáàtmekáitluskohast tulenev vóimalik negatiivne keskkonnamóju.
(5) Vallavalitsusel on óigus Keskkonnaametile teha ettepanekuid valla
haldusterritooriumil jáátmekáitluskoha káitamiseks ja jáátmekáitluskohas jiiàtmete
kàitlemiseks esitatud jààtmeloa taotluse kohta, sh jáàtmekàitluskoha j2irelhoolduse
nóuete ja vajaduse korral jáátmekáitluskoha jiirelhoolduse ja omaseire kava koostamise
kohta.
(6) Jáátmekáitluskohtade jiirelhoolduse konkreetsed nóuded esitatakse
Keskkonnaameti poolt váljastatavas jàátrne- vói kompleksloas.
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$ 40. Keskkonnareostuse

(l)

vf;ïï ïf"A

s

r ur

us

likvideerimine

Ebaseaduslikult keskkonda viidud jáátmed kórvaldab ja nendest póhjustatud
keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jáátmete ebaseaduslikult keskkonda viija
(edaspidi saastaja) oma kulul Keskkonnainspektsiooni vói Vallavalitsuse ettekirjutuse
alusel.

(2) Saastaja hiivitab reostusega póhjustatud kahju táies ulatuses.
(3) Kui saastaja játab keskkonda viidud jáátmed kórvaldamata vói korraldamata
keskkonnareostuse likvideerimise, korraldab jáátmete ja neist póhjustatud saaste
likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole vóimalik
kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.
(a) Kui saastunud kinnisasja omanik ei táida eelmises punktis toodud kohustust vói kui
saastajat ei ole vóimalik kindlaks teha, korraldab jiiàtmete ja neist póhjustatud saaste
likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul Vallavalitsus Asendustáitmise ja
sunniraha seaduses sàtestatud korras.
$ 41. Jiirelevalve

ja vastutus

(1) J?irelevalve eeskirja nóuete táitmise iile toimub jáátmeseaduse, pakendiseaduse ja
keskkonnaj árelevalve seaduses sàtestatud konas.

tile teostab vallavalitsus ning
Keskkonnainspektsioon.
(3)Jàátmehoolduseeski{a rikkumise eest karistatakse jáàtmeseaduse ja pakendiseaduse
$-de alusel.
(4)Váártegude kohtuválised menetlejad on toodud jáàtmeseaduses ja pakendiseaduses.
(2)Jiirelevalvet káesoleva eeskirja táitmise

$ 42. Rakendussátted

(l)

Tunnistada kehtetuks Keila Vallavolikogtt 13.12.2007 máiirus

j áàtmehoolduseeskirj a kehtestamine"

(2)

}'/zrrrus jóustub 01.03.2012 a.

Kadri Tillemann
Volikogu esimees
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LISA
Keila Vallavoli
26.

13

nr
TAOTLUS
KORRALDATUD TÁÀTVBVEOGA ERANDKORRAS MITTEL
LUGEMISEKS

Jáiítmevaldaja andmed
Jáàtmevaldaja nimi
(ees- ja perekonnanimi/ tiriilhingu
nimi)

JËiátrnetekkekoht
(kinnistu nimi ia asukoht)

Kontaktaadress:

Telefon, faks, e-post

Taotletav korraldatud jáàtmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemise aeg*
Lópp:

Algus:

Korraldatud j àiitmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemise póhJendus

Taotleja allkiri:
Kuupáev:

*Erandkorras vdib Keila Vallavalitsus lugeda jàtitmevaldaja tema póhjendatud avalduse
a lu s e I kuni ko lm e ks aasta ks ko rr a I datud j ti titm ev e o ga mi t t e li i tunul<s.
Jrititmevaldaja on kohustatud igal aastal hiljemalt 20. jaanuariks esitama Keila
Vallavalitsusele kírjaliku kinnituse, et kínnistul ei ole sasta kestel elatud vói kinnistut ei ole
kasutatud.
Jriritmevaldaja, kes ei ole nimetatud ttihtajal<s kinnitust esitanud, loetakse korraldatud
j íiiitmeve oga liitu nuks 2 1. j aanuarist arvates.
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KINNITUS
KoRRALDATLTD rÀÀrueveocA ERANDKoRRAS MITTELIITUNUKS
LOETUD KINNISTU MITTEKASUTAI\{ISE KOIITA

Jaàtmwaldaja nimi
(ees-

ja perelonrcnini/ órtfrhíngu

Kontaktaadress:

Teleforu faks, e-post

Kinniten, et kinnistul ei ole aasta kestel elehrd rói ldnnistut ei ole
kesutehrd.

Allkiri:
Kuupáev:
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LISA 3
Keila Vallavoliko
26.02.2013

TAOTLUS
KORRALDATUD TÀÀTUBVEOGA PERIOODILISELT MITTELIITU

Kontaktaadress:

Telefon, faks, e-post

Taotletav korraldatud jÍiiitmeveoga perioodiliselt mitteliitumise periood*
!

Kohustuslik minimaalne liítumise pertood iga aasta 0L maisl kuni 30.

Ajavahemik

(aasta):

Algus

(pàev, kuu):

Lópp

(piiev, kuu):

Korraldatud jáàtmeveoga perioodilise liitumise póhjus

Taotleja allkiri:
Kuupáev:
*Jtititmevaldaja, kes kasutab temale kuuluvat konaldatud jtititmeveoga hólmatud kinnistut
suvilana, vóib taotleda kuni kolmeks aastaks korraldatud jtiiitmeveoga perioodilist mitteliitumist.
Perioodilise mitteliitumise korral loetakse jàritmevaldaja korraldatud jiititmeveoga mitteliitunules
mitÍe varem kui iga aasta 01. oktoobrtst ja mitte hiljem kui iga aasta 30. aprillini.
Jtiiitmevaldajad on kohustatud ígal aastal hiljemalt 20. jaanuariks esitqma Keila Vallavalitsusele
kirjaliku kinnituse oma kinnistu perioodilise kasutamise kohta.
Jàdtmevaldaja, kes ei ole nimetatud tdhtajaks kinnitust esitanud, loetakse korraldatud
j ii iitm eve o g a aa sta ri n g s e lt I iitu n u ks 2 I. j a an u ar ist a rv q t e s.
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LISA 4
Keila Vallavolikogu

AVALDUS
UHISN JÁÀTMEMAHUTI I(ASUTAMISEKS

Taotleja (iiiátmevaldaja) ees- ja perenimi:

Kinnistu nimi, kat. tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse

Esindaja (juriidilise isilar korral):

Taotleja (ààhevaldaja) ees- ja perenimi:

Kinnistu nimi, krtastri tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatakse

Esintaja (iuriidilise isiku korral):

Taotleja elukoht:

Taotleja (iáàtuevaldaja) ees- ja pere,nimi:

Kinnistu'nimi, l€t tunnus ja asukoht, mille kohta taotlus esitatalse

Esindaja fi uriidilise isiku korral):

Taotleja elukoht:
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Taotleja (iààtmevaldaja) ees- ja perenimi:
Kinnistu nimi, kat. tunnus ja asukohl mills ftsfuta taotlus esitatakse

Esindaja (juriidilis€ isiku korral):

Uhist jËiiitneÍnahutit kasutavate inimeste arv

Uhiselt kasutatava j?iiitnemahuti suuÍuÍt

Lepinguliseks pooleks on

kinnistul.

Jiiàtnemahuti hakkab paiknema

Taotluse esitaja:
@thin)

Seisukoht:
Ndustuda:

Mitte nóustuda:
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(latupèieu)

LISA

5

ikogu
2013 a
nr 94

JAATMEOIEND NR ......

Koostatakse ehitus-lammutusjàátmete káitlemise kohta objektil vastavalt Keila Vallavolikogu
201 3 _máiirusega nr_ kinnitatud Keila valla j áátmehoolduseeskirj ale.
Ehitise nimetus ja aadress
Ehitise omanik:
Peatóóvótja:
Ehitusj áátmete vedaj

a:

Jàátmeluba nr

Ehitusluba (nr, kuup.)
Ehituse alustamine(kuup.)
,l6petamine(kuup.)
Ehitusproj ekti kooskólastus (nr, kuup, j àátmealased tingimused) :

JAATMELIIK

JAATMETE

(Vastavalt

KOGUS

Vabariigi
Valitsuse

jiirgre

06.04.2004

(tonni)

LADESTAMINE

TAASKASUTUS

Kogus
(tonni)

Kogus
(tonni)

ProjektiTegelik
(tonni)

Ladestuspaik

Tegevuse

liihikirjeldus

máZirusele nr 102)

KOKKU
Jàátmediendi vormistamisel esitada Keila Vallavalitsusele dokumendid, mis tdendavad jáátmete
nóuetekohast tileandmi st ladestamiseks vói taaskasutamiseks.

Kàesolev óiend kuulub kohustuslikult ehitisele kasutusloa saamiseks esitatavate
dokumentide juurde juhul, kui ehitustegevuse kiiigus tekib jii3itmeid iile 10 m3.
Andmete esitaja (ehitise omanik):
(amet, nimi, allkiri,)

Keila Vallavalitsus
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