
 

 
 
 
 

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 
„Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral 

pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või 
tekkekohas kõrvaldamise nõuded” 

lisa 1 
(muudetud sõnastuses) 

 
 

Jäätmekood1  Jäätmeliik1 Taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, 
käitlustoiming2 

01 01 01 Maakide kaevandamisjäätmed  Taaskasutamine teedeehituses (R5m). 

Taaskasutamine maa-alade planeerimisel, 
täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5t). 01 01 02 Mittemaaksete maavarade 

kaevandamisjäätmed 

10 12 08 Keraamiliste materjalide, telliste, 
plaatide ja ehitustoodete jäätmed 
(pärast termilist töötlemist)  

10 13 14 Betoonijäätmed ja betoonisete  

01 04 08 Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole 
nimetatud koodinumbriga 01 04 07* 

01 04 09 Liiva- ja savijäätmed 

17 01 01 Betoon 

17 01 02 Tellised 

17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted 

17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või 
keraamikatoodete segud, mida ei ole 
nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 

17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei 
ole nimetatud koodinumbriga 
17 08 01* 

19 12 09 Mineraaljäätmed (näiteks liiv, kivid) 



 

01 04 13 Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud 
jäätmed, mida ei ole nimetatud 
koodinumbritega 01 04 07* ja 01 04 
11, sealhulgas paekivi 
(näiteks lubjakivi, dolomiidi) 
töötlemisel tekkinud jäätmed 

Taaskasutamine teedeehituses (R5m). 

Taaskasutamine maa-alade planeerimisel, 
täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5t). 

Taaskasutamine väetisena mullaviljakuse 
parandamiseks tingimusel, et materjali 
koostis vastab väetiseseaduse § 6 lõike 2 
alusel kehtestatud nõuetele (R10). 

02 01 03 Taimsete kudede jäätmed Jäätmete põletamine samadel tingimustel 
puitkütusega, välja arvatud jäätmete 
avapõletamine väljaspool küttekoldeid, 
põletusseadmeid vms (R1). 

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel 
tingimustel puitkütusega, välja arvatud 
jäätmete avapõletamine väljaspool 
küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10). 

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, 
näiteks bioloogiline töötlemine (R12o), 
pinnastöötlus (R10). 

Metsamajandusjäätmete, sealhulgas 
kändude taaskasutamine tekkekohas metsa- 
ja sooteede aluspõhja kindlustamiseks 
(R3m). 

Taaskasutamine küttegraanulite tootmiseks 
(R12s). Jäätmete ringlussevõtt graanulite 
tootmiseks, mida kasutatakse 
põllumajandusfarmides loomade allapanuna 
(R3m). 

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi 
ühendeid sisaldavate kemikaalidega 
immutatud puidu ja laastplaatide 
põletamisel on jäätmepõletusloa omamine 
kohustuslik. 

02 01 07 Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, 
kännud, risu) 

02 03 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud 
materjalid 

02 06 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud 
materjalid 

02 07 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud 
materjalid 

03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed 

03 01 05 Saepuru, sealhulgas puidutolm, 
laastud, pinnud, puit-, laast- ja muud 
puidupõhised plaadid ning vineer, 
mida ei ole nimetatud koodinumbriga 
03 01 04* 

Jäätmete põletamine samadel tingimustel 
puitkütusega, välja arvatud jäätmete 
avapõletamine väljaspool küttekoldeid, 
põletusseadmeid vms (R1). 

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel 
tingimustel puitkütusega, välja arvatud 
jäätmete avapõletamine väljaspool 
küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10). 

Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, 
näiteks kompostimine (R12o), 



 

pinnastöötlus (R10). 

Saepuru, puidutolmu ja laastude 
kasutamine põllumajandusfarmides 
loomade allapanuks tingimusel, et need 
allapanu eemaldamisel sõnniku ja virtsaga 
segunenud jäätmed järgnevalt 
taaskasutatakse väetisena pinnastöötlusel 
(R10). 

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi 
ühendeid sisaldavate kemikaalidega 
immutatud puidu ja laastplaatide 
põletamisel on jäätmepõletusloa omamine 
kohustuslik. 

10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatuhk 
(välja arvatud koodinumbriga 
10 01 04* nimetatud katlatuhk ning 
koodinumbritega 10 01 96* ja 
10 01 97* nimetatud jäätmed) 

Taaskasutamine teedeehituses (R5m). 

Maa-alade planeerimisel, täitmisel, 
taastamisel ja korrastamisel (R5t). 

Turba ja töötlemata puidu põletamisel 
tekkinud lendtuha ja koldetuha 
taaskasutamine väetisena mullaviljakuse 
parandamiseks tingimusel, et materjali 
koostis vastab väetiseseaduse § 6 lõike 2 
alusel kehtestatud nõuetele (R10). 

10 01 02 Kivisöelendtuhk 

10 01 03 Turba ja töötlemata puidu põletamisel 
tekkinud lendtuhk 

16 01 03 Vanarehvid Vanarehvide taaskasutamine tükeldamata 
kujul muul kui esialgsel otstarbel (R3m). 

15 01 03 Puitpakendid Jäätmete põletamine samadel tingimustel 
puitkütusega, välja arvatud avapõletamine 
(R1), juhul kui pakendite korduskasutus või 
ringlussevõtt ei ole tehniliselt võimalik või 
majanduslikult otstarbekas. 

Puitpakendite korduskasutuseks 
ettevalmistamine (R3k), näiteks puitaluste 
või -kastide parandamine jms. 

17 02 01 Puit Jäätmete põletamine samadel tingimustel 
puitkütusega, välja arvatud avapõletamine 
(R1). 

Jäätmete tekkekohas põletamine samadel 
tingimustel puitkütusega, välja arvatud 
jäätmete avapõletamine väljaspool 
küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10). 

Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi 
ühendeid sisaldavate kemikaalidega 
immutatud puidu põletamisel on 
jäätmepõletusloa omamine kohustuslik. 

19 12 07 Puit, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 19 12 06* 

20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 20 01 37* 



 

17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole 
nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 

Taaskasutamine teedeehituses (R5m).  

17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud 
koodinumbriga 17 05 03* 

Taaskasutamine teedeehituses (R5m), maa-
alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja 
korrastamisel (R3m, R5t, R10). 

Püdela süvenduspinnase väljakaevamine ja 
tahendamine peab olema kooskõlas 
veeseadusest tulenevate nõuetega. 

20 02 02 Pinnas ja kivid 

17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole 
nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 

17 05 08 Teetammi täitematerjal, mida ei ole 
nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 

03 03 11 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei 
ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 

Reoveesette kasutamine põllumajanduses, 
haljastuses ja rekultiveerimisel kooskõlas 
veeseadusest tulenevate nõuetega (R10). 

19 08 12 Tööstusreovee biopuhastussetted, mida 
ei ole nimetatud koodinumbriga 
19 08 11* 

19 08 05 Olmereovee puhastussetted 

20 02 01 Biolagunevad jäätmed Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, 
näiteks bioloogiline töötlemine  (R12o), 
pinnastöötlus (R10). Jäätmeseaduse § 21 
lõike 2 alusel kehtestatud tingimustel 
komposti valmistamisel on jäätmeloa 
omamine kohustuslik. 

20 03 07 Suurjäätmed Suurjäätmete korduskasutuseks 
ettevalmistamine (R3k, R5k), näiteks 
jäätmena kasutusest kõrvaldatud mööbli 
taastamine või restaureerimine jms. 

 
1 Jäätmekood- ja liik jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt. 
2 Jäätmete taaskasutamis-ja kõrvaldamistoimingute koodinumber vastavalt Vabariigi 
Valitsuse 8.detsembri 2011.a määrusele nr148 “Jäätmete taaskasutamis- ja 
kõrvaldamistoimingute nimistud”. 
 

 


