
Keskkonnaministri 19.07.2017 määrus nr 24   

„Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ 

Lisa 1 

 

Biolagunevate jäätmete loend 

 

Jäätmekood1 Jäätmeliik ja nimetus1 Täpsustus 

02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, 

VESIVILJELUSES, METSANDUSES, 

JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING 

TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA 

TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED 

 

02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, 

metsanduses, jahinduses ja kalapüügil 

tekkinud jäätmed 

 

02 01 01 Pesemis- ja puhastamissetted Liiva- ja mudapüünise sete 

suhkrupeedi, kartuli ja muude 

juurviljade töötlemisest.  

02 01 02 Loomsete kudede jäätmed Loomsed kõrvalsaadused. 

Harjase ja sarve jäätmed, vill, 

suled, karvad, sarved, kabja 

lõikamise jäägid, toores piim, 

koorikloomade koorikud, 

munad, hautamise 

kõrvalsaadused, seedetrakt. 

02 01 03 Taimsete kudede jäätmed Vetikad, söödajäätmed, 

põllukultuuride jäätmed, 

taimsete kudede jäätmed 

põllumajandusest, taimsed koed 

biofiltritest, põhk, veeäärsed 

taimed, taimekoepõhised 

kasutatud kasvusubstraadid. 

02 01 06 Loomade väljaheited, virts ja sõnnik (sh 

reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal 

käideldud vedelad farmiheitmed 

Loomsed kõrvalsaadused, välja 

arvatud lemmikloomade 

väljaheited. 

02 01 07 Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu) Lisaks puukoor. 

02 02 Liha, kala ja muude loomsete toiduainete 

valmistamisel ja töötlemisel tekkinud 

jäätmed 

 

02 02 01 Pesemis- ja puhastamissetted Loomsed kõrvalsaadused. 

Töötlemisvesi ja 

toidupesemisjäätmed. Võivad 

sisaldada toidujäätmeid. Setted 

piimasaaduste töötlemisest. 



02 02 02 Loomsete kudede jäätmed Loomsed kõrvalsaadused. 

Harjase ja sarve jäätmed, vill, 

suled, karvad, sarved, kabja 

lõikamise jäägid, toores piim, 

koorikloomade koorikud, 

munad, hautamise 

kõrvalsaadused, seedetrakt. 

02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Loomsed kõrvalsaadused. Võib 

sisaldada soolesisu, koori ja 

karpide jäätmeid. 

02 02 04 Reovee kohtpuhastussetted Loomsed kõrvalsaadused. 

Septikute ja 

flotatsiooniseadmete sete. 

02 03 Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, 

kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning 

valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja 

pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi 

valmistamisel ja kääritamisel tekkinud 

jäätmed 

 

02 03 01 Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, 

tsentrifuugimis- ja separeerimissetted 

Toiduainete tootmise setted. 

02 03 03 Lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed Ekstraheerimisel tekkinud 

taimsed jäätmed. Lahusti peab 

olema bioloogiliselt lagundatav 

ja mittetoksiline. 

02 03 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Toiduainetööstuse taimset 

päritolu tööstuslikud 

biojäätmed. 

02 03 05 Reovee kohtpuhastussetted  

02 04 Suhkrutootmisjäätmed  

02 04 03 Reovee kohtpuhastussetted Setted suhkrupeedi töötlemise 

etappidest. 

02 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed Suhkruvesi, suhkru(peedi) 

vinass, suhkur 

02 05 Piimatööstusjäätmed  

02 05 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Loomsed kõrvalsaadused. 

02 05 02 Reovee kohtpuhastussetted  

02 06 Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed  

02 06 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Realiseerimisaja ületanud leib 

ja küpsetised. 

02 06 03 Reovee kohtpuhastussetted  

02 07 Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide 

(välja arvatud kohv, tee ja kakao) 

 



tootmisjäätmed 

02 07 01 Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel 

töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) 

tekkinud jäätmed 

 

02 07 02 Piirituse destilleerimisjäägid Kasutatud teravilja viljad, 

helbed ja kartulimass. 

02 07 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid Õllepruulimise jäätmed ja 

muude jookide tootmisel 

tekkinud tahked jäätmed. 

02 07 05 Reovee kohtpuhastussetted  

03 PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA 

MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, PABERI JA 

KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD 

JÄÄTMED 

 

03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli 

tootmise jäätmed 

 

03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed Lubatud on puhtad töötlemata 

puukoorejäätmed. Lubatud ei 

ole vineer ja muu kattematerjal. 

03 01 05 Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, 

puit-, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning 

vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 

01 04* 

Lubatud on puhtad, 

sünteetiliselt töötlemata 

puidujäätmed. Lubatud ei ole 

vineer ja muu kattematerjal. 

03 03 Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja 

töötlemise jäätmed 

 

03 03 01 Puukoore- ja puidujäätmed Lubatud on puhtad, 

sünteetiliselt töötlemata 

puidujäätmed. Lubatud ei ole 

vineer ja muu kattematerjal. 

03 03 10 Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud 

kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted 

 

03 03 11 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole 

nimetatud koodinumbriga 03 03 10 

 

04 NAHA-, KARUSNAHA- JA 

TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED 

 

04 01 Naha- ja karusnahatööstusjäätmed  

04 01 01 Kõlu- ja laustajäätmed Lubatud vaid juhul, kui 

tegemist on loomsete 

kõrvalsaadustega, sh 

toornahkade või nende osadega, 

mis pärinevad loomadelt, kellel 

puudusid selle toote kaudu 

inimesele või loomadele 



kanduva haiguse nähud. 

04 02 Tekstiilitööstusjäätmed  

04 02 10 Looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine 

(nt rasv, vaha) 

Lubatud juhul, kui tegemist on 

üksnes biolaguneva materjaliga. 

04 02 21 Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed Taimsed kiud ja puuvill. 

07 ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES 

TEKKINUD JÄÄTMED 

 

07 02 Plasti, sünteeskummi ja tehiskiu 

valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja 

kasutamisel tekkinud jäätmed 

 

07 02 13 Plastijäätmed Biolagunevad pakendid ja 

bioplastid, mis on 

sertifitseeritud EN 13432 

nõuete kohaselt. 

15 PAKENDIJÄÄTMED; NIMISTUS MUJAL 

NIMETAMATA ABSORBENDID, 

PUHASTUSKALTSUD, 

FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS 

 

15 01 Pakendid (sh. lahus kogutud 

olmepakendijäätmed) 

 

15 01 01 Paber- ja kartongpakendid Ei ole lubatud biolagundamatu 

kattematerjali olemasolu korral. 

15 01 02 Plastpakendid Biolagunevad pakendid ja 

bioplastid, mis on 

sertifitseeritud EN 13432 

nõuete kohaselt. 

15 01 03 Puitpakendid Ei ole lubatud biolagundamatu 

kattematerjali või probleemsete 

puidukaitsevahendite olemasolu 

korral. Üksnes sünteetiliselt 

töötlemata puit. 

17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT 

(SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-

ALADELT EEMALDATUD PINNAS) 

 

17 02 Puit, klaas ja plast  

17 02 01 Puit Sünteetiliselt töödeldud kujul ei 

ole lubatud, näiteks kui sisaldab 

vineeri, muid kattematerjale või 

probleemseid 

puidukaitsevahendeid. 

 

19 JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, 

ETTEVÕTTEVÄLISTE 

 



REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA 

TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD 

JÄÄTMED 

19 05 Tahkete jäätmete aeroobsel töötlemisel 

tekkinud jäätmed 

 

19 05 03 Praakkompost Käesoleva määruse nõuetele 

mittevastav kompost ja 

jäätmete aeroobse töötlemise 

saadus. 

19 06 Jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud 

jäätmed 

 

19 06 06 Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel 

töötlemisel tekkinud sete 

Lubatud ainult juhul, kui 

sisaldab käesolevas lisas 

nimetatud jäätmeid.  

19 08 05 Olmereovee puhastussetted  

20 OLMEJÄÄTMED 

(KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA 

SAMALAADSED KAUBANDUS-, 

TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), 

SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD 

JÄÄTMED 

 

20 01 Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või 

liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud 

alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed) 

 

20 01 01 Paber ja kartong Kartong, ajalehepaber, 

kontoripaber, paberkäterätikud, 

salvrätikud (ainult tahkes 

olekus materjalid, mille 

ringlussevõtt ei ole võimalik, 

välja arvatud kõrgläikega paber 

ja mürgised värvained). Ei ole 

lubatud biolagundamatu 

kattematerjali olemasolu korral. 

20 01 08 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed  Taimsed materjalid ja loomsed 

kõrvalsaadused. 

20 01 25 Toiduõli ja -rasv Taimsed materjalid ja loomsed 

kõrvalsaadused. Lubatud, kui 

on tegemist köögijäätmetega. 

20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 

20 01 37 

Sünteetiliselt töötlemata 

puidujäätmed. 

Ei ole lubatud biolagundamatu 

kattematerjali olemasolu korral.  

20 02 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas 

kalmistujäätmed) 

 



20 02 01 Biolagunevad jäätmed Aia- ja haljastujäätmed, taimne 

kude, hekkide ja puude 

kärpimisjäätmed, rohust ja 

lehtedest koosnev materjal, mis 

ei sisalda ohtlikke aineid. 

Välja arvatud 

tänavapühkimisjäätmed ja 

kanalisatsioonikaevude 

jäätmed. 

20 03 Muud olmejäätmed  

20 03 02 Turgudel tekkinud jäätmed Liigiti kogutud köögiviljad ja 

muud biojäätmed. 

 

1 jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruse kohaselt. 


