
 

 
Tel. 6096410 
       6096530 

Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415 
www.tjt.ee, info@tallinnavedu.ee 

  

 KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEENUSTE HINNAKIRI VANALINNAS  

Kehtib alates 01.12.2022 

 
 

Segaolmejäätmete mahuti tühjendus ja äravedu Ühik Hind Hind km-ga 

Jäätmekott  ≤150 l kord 1,24 € 1,48 € 

Kuni 140 l kord 2,26 € 2,71 € 

240 l kord 2,52 € 3,03 € 

370 l      kord 3,16 € 3,79 € 

600 l-660 l kord 4,47 € 5,37 € 

770 l-800 l kord 5,26 € 6,31 € 

1100 l kord 6,94 € 8,33 € 

2500l kord 15,78 18,94 

4500l kord 23,41 28,09 

1,3 m³ süvakogumismahuti kord 9,47 11,36 

3 m³ süvakogumismahuti kord 21,30 25,56 

5 m³ süvakogumismahuti kord 35,51 42,61 

Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus ja äravedu    

140 l kord 1,07 € 1,28 € 

240 l kord 1,20 € 1,44 € 

140 l  bio III kat. kord 1,34 € 1,61€ 

240 l bio III kat. kord 1,50 € 1,80 € 

Paberi- ja kartongi mahuti tühjendus ning äravedu    

360-370 l kord tasuta tasuta 

600 l-660 l kord tasuta tasuta 

770 l-800 l kord tasuta tasuta 

Klaasi mahuti tühjendus ning äravedu       

240 l kuu tasuta tasuta 

360 l kuu  tasuta tasuta 
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LISATEENUSED Ühik Hind Hind km-ga 

Pakendatud mahutivälised jäätmed (olenemata jäätmeliigist), 

laadimine ja vedu, 1 m³                                             
1 m³ 10,50 € 12,60 € 

Kogumismahuti mahtu ületavad jäätmed (olenemata jäätmeliigist), 

laadimine ja vedu,1 m³                                             
1 m³ 10,50 € 12,60 € 

Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti                                                          

käsitransport veokini (11–20 m) (mahutipõhine) 
kord 2,50 € 3,00 € 

Jäätmekoti või ratastel kogumismahuti käsitransport veokini 

(21 m -40 m) (mahutipõhine) 
kord 3,50 € 4,20 € 

Suurjäätmete äravedu 1 m³ (veoki peatumiskohast) 1 m³ 12,92 € 15,51 € 

Mahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine nt  võtme, puldi, 

kaardi, lühinumbriga (kuupõhine) 
kuu 6,00 € 7,20 € 

Mahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine nt  võtme, puldi, 

kaardi, lühinumbriga (kuupõhine) kuni kaks korda kuus  
kuu 4,00 € 4,80 € 

Paberkandjal korduva arve, graafiku, lepingu jms saatmine posti 

teel 
kord 1,50 € 1,80 € 

Võlateate saatmine kord 2,50 € 3,00 € 

Tühisõit 50% suurjäätmete 1m3 teenustasust kord 6,46 € 7,75 € 

Tühisõit 50% vastava kogumismahuti tühjendamise teenustasust kord    

Graafikuväline tühjendus- põhihind + 20% kord     

Presskonteineri tühjendamine kord 92,05 € 110,46 € 

 

Liigitikogutud jäätmete (paberi ja kartong, biojäätmed,  klaas  jne ) mahuti tühjendamisel rakendatakse 

kohalesõidu tasu korra eest 2,50 eur +käibemaks, kui jäätmevaldaja ei taga liigiti kogutud jäätmete puhtust  

ja üleandmist. 

 

 


