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 Jäätmehoolduseeskirjas kasutatavad terminid ja mõisted  
 

(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid ja termineid järgmises tähenduses:  

1) aia- ja pargijäätmed - aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed 

(rohi, lehed, oksad jm);  

2) biolagunevad jäätmed - lagunevad orgaanilised jäätmed;  

3) ehitise omanik - ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne 

muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba;  

4) ehitus- ja lammutusjäätmed - ehituse, remondi ja lammutamise käigus tekkivaid jäätmeid, 

sealhulgas ka väljaveetud pinnast;  

5) ehituse suurjäätmed - suuremõõtmelised ja rasked ehitamisel tekkinud jäätmed (vannid, 

raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne); 

 6) ehitusjäätmete valdaja - üldjuhul ehitusettevõtja, kui tema ja ehitise omaniku vaheline 

leping ei näe ette teisiti, või muu isik, kelle valduses on jäätmed;  

7) jäätmed - mis tahes jäätmeseaduses loetletud jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi, mille 

valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;  

 8) jäätmehoidla– on tervishoiu- või veterinaariateenust osutava asutuse ruum või ruumide 

kompleks ning mille kohta on kehtestatud erinõuded;  

9)  jäätmekava - valla arengukava osa, mis käsitleb valla jäätmehoolduse arendamist;  

10) jäätmekäitluskoht - tehniliselt varustatud ehitis või maa-ala jäätmete kogumiseks, 

taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks; 

11) jäätmete taaskasutamine - jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine 

või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või 

seda ettevalmistav tegevus;  

12) jäätmeteatis - dokument, kus enne ehitustegevuse algust näidatakse prognoositav jäätmete 

kogus liigiti, kui jäätmete prognoositav kogus ületab 10 m
3
  

13)  jäätmetekitaja - isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus 

tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;  

14) jäätmevaldaja - jäätmetekitaja või muu isik (ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu 

omanik, korteriühistu, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu 

kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba) või seaduse alusel asutatud muu asutus, 

kelle valduses on jäätmed;  

15) jäätmeveo teenustasu - jäätmevaldaja poolt vedajale segaolmejäätmete käitlemise eest 

makstav ühekordne konteineri tühjendustasu; 

16) ) jäätmeõiend - ehitus- ja lammutusjäätmete käitlust kirjeldav dokument, milles esitatakse 

tööde käigus tekkinud jäätmete kogused liigiti ja nende käitlemine;  

17) korraldatud jäätmevedu - segaolmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast 

määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse Häädemeeste Vallavalitsuse  valitud ettevõtja 

poolt; 

18)  loomsed kõrvalsaadused - loomade terved kehad või nende osad, loomsed saadused või 

muud loomset päritolu saadused, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, sh munarakud, embrüod ja 

sperma; 

19) loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted - tooted, mis on saadud loomsete 

kõrvalsaaduste ühe või mitme töötlemise või töötlusetapi tulemusena. 



20) meditsiinijäätmed – termin hõlmab ainult inimese tervishoiu, ravimise ning hooldusega 

seotud jäätmeid haiglas, hooldekodus, perearstikeskuses ja hambaravikabinettides; 

21) ohtlikud ehitusjäätmed - ehitamisel tekkivad jäätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu 

võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale. Ohtlikud ehitusjäätmed määratakse 

keskkonnaministri kehtestatud jäätmete, sh ohtlike jäätmete nimistu alusel;  

22) ohtlikud jäätmed - jäätmed, mis jäätmeseaduse mõistes võivad kahjuliku toime tõttu olla 

ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;  

23) olmejäätmed - kodumajapidamisjäätmed kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud 

oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed; 

24) ravimijäätmed – on ravimid, mis on riknenud või nende kehtivusaeg on lõppenud; 

25) riskijäätmed- sellised jäätmed, millede käitlemisel vahetu kontakti puhul on teatud risk: 

teravad, torkivad jäätmed - süstlad, nõelad, skalpelliterad jne; nakkusohtlikud jäätmed - 

vereülekandesüsteemid, verd sisaldavad meditsiinitarbed jne; bioloogilised jäätmed - koed, 

organid jms; 

26) saastunud pinnas - pinnas, milles leidub ohtikke aineid üle keskkonnaministri kehtestatud 

piirnormide;  

27) segaolmejäätmed – Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 «Jäätmete, 

sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» jäätmekoodiga 20 03 01 prügi (segaolmejäätmed); 

28) tavajäätmed - kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;  

29) tervishoiujäätmed – nii inimeste kui ka loomade tervishoiu, ravimise ja hooldusega seotud 

asutustes tekkivad jäätmed. Termin hõlmab haiglates, hooldekodudes, perearstikeskustes, 

hambaravi asutustes ning veterinaarasutustes tekkivaid jäätmeid; 

30) tervishoiujäätmete käitlus – jäätmete registreerimine tekkimisel, sorteerimine, 

pakendamine, markeerimine, säilitamine, kogumine, transport ning jäätmete lõppkäitlus või 

kõrvaldamine vastavalt D või R koodile (Vabariigi Valitsuse määrus nr.104, 6 aprillist 2004.a. 

,,Jäätmete kõrvaldamise –  ja taaskasutus toimingute nimistute kinnitamine”); 

31) tervishoiujäätmete ladustamine – tervishoiujäätmete ajutine hoidmine tekkekohal või 

mõnes muus selleks ette nähtud kohas enne nende suunamist edasiseks käitlemiseks; 

32) veopiirkond - volikogu määrusega kindlaksmääratud omavalitsuse haldusterritooriumi osa, 

kus korraldatakse regulaarne segaolmejäätmete kogumine ja vedu, mida teostab üks, selleks 

ainuõigust omav jäätmevedaja.  

 


