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Meie  15.05.2019 nr 6-4/190643/1902483 

Ettepanek Türi valla jäätmehoolduseeskirja § 34 lõike 4 seadusega kooskõlla viimiseks 

Lugupeetud volikogu esimees 

Türi valla elaniku avalduse läbivaatamise tulemusena selgus, et Türi Vallavolikogu 26.06.2014 

määruse nr 25 „Türi valla jäätmehoolduseeskiri“ § 34 lõike 4 teine lause ei ole kooskõlas 

jäätmeseaduse (JäätS) § 71 lõike 2 punkti 2 teise lausega.  

Teen Türi Vallavolikogule ettepaneku viia hiljemalt 31.06.2019 Türi valla jäätmehoolduseeskirja 

§ 34 lõike 4 teine lause kooskõlla JäätS § 71 lõike 2 punkti 2 teise lausega ja seega Eesti Vabariigi 

põhiseaduse § 3 lõike 1 esimeses lauses ning § 154 lõikes 1 sätestatud seaduslikkuse põhimõttega 

(õiguskantsleri seaduse § 17). Palun teavitage õiguskantslerit, kuidas volikogu on seda ettepanekut 

järginud. Ootan Teie vastust hiljemalt 31.06.2019. 

Türi valla jäätmehoolduseeskirja (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) § 34 lõike 4 teine lause sätestab: 

„Luba harvemaks veosageduseks antakse, kui jäätmetekkekohas elab kuni 2 inimest ja jäätmeteke 

on vähene ning jäätmete hoidmine konteineris ei põhjusta ümbruse reostust.“ 

JäätS § 71 lõike 2 punkti 2 teine lause sätestab: „Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine 

on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala 

jooksul.“ 

JäätS § 71 lõike 2 punkti 2 teine lause annab kohalikule omavalitsusele kaalutlusõiguse selle 

hindamiseks, kas biojäätmete kompostimine jäätmetekke kohas on tagatud. Samuti on kohalikul 

omavalitsusel seaduse raames õigus otsustada, milline on tiheasustusalal jäätmetekkekohast 

olmejäätmete äraveo sagedus. Seadus ei võimalda aga siduda jäätmeveo sagedust kinnistul elavate 

inimeste arvuga.  

Seetõttu on jäätmehoolduseeskirja § 34 lõike 4 teine lause osaliselt vastuolus JäätS § 71 lõike 2 

punkti 2 teise lausega. Jäätmetekke kohas kuni kahe inimese elamise tingimus ei tulene JäätS-st, 

on meelevaldne (ka suurema elanike arvuga jäätmetekke kohas võib harvem veosagedus olla 

põhjendatud) ega võimalda vallal kaalutlusõigust õiguspäraselt teostada.  
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