
LISA 1 Mäksa valla jäätmehoolduseeskirja juurde 

EHITUSJÄÄTMETE KÄITLEMISE NÕUDED   

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korras (edaspidi kord) sätestatakse ehitus- ja 
lammutustöödel tekkivate jäätmete, s.h saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnase (edaspidi 
ehitusjäätmed) käitlemise nõuded Mäksa vallas.  

(2) Korras sätestamata juhtudel lähtutakse eeskirja nõuetest. 

(3) Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude 
ehitusmaterjalide jäätmed (sealhulgas asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid sisaldavad materjalid) 
ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel, remontimisel ja lammutamisel (edaspidi 
ehitamine) ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. 

(4) Ehitise lammutamisel ehitusjäätmete liigiti kogumine, taaskasutus, üle andmine 
jäätmekogumiskohta või utiliseerimine reguleeritakse hoone või rajatise ehitusprojektiga, millele 
kohta on ehitusregistrisse kantud ehitusluba ehitise lammutamiseks.  

 

§2. Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel 

(1) Ehitusjäätmete nõuetele vastava käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja. 

(2) Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik. Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, 
kinnistu omanik või hoonestusõiguse omaja. 

(3) Ehitusjäätmete valdaja on kohustatud: teavitama oma töötajaid või ehitustöid teostavat 
ettevõtjat ja ehitusplatsi omanikujärelvalve teostavat ettevõtjat vallas kehtivatest jäätmehoolduse 
ja ehitusjäätmete käitlemise nõuetest. 

 

§3. Mitteohtlike ehitusjäätmete käitlemine 
(1) Ehitusjäätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Tekkekohal tuleb liigiti koguda 
järgmised mitteohtlikud ehitusjäätmed: 

1) puit; 

2) metall (must- ja värviline metall); 

3) inertsed jäätmed (ehituskivid, krohv, betoon, kips); 

4) lehtklaas 
 

(2) Saastumata pinnast võib kinnistu valdaja kasutada oma kinnistu heakorrastamiseks. 
Väljaspool oma kinnistut võib saastumata pinnast kasutada kooskõlas maapõueseadusega. 
Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada võimalusel samal ehitusel haljastamiseks. 

(3) Inertsed jäätmed (kivi, krohv, betoon, kips) võib kasutada pinnasetäitena oma kinnistu 
mahus ehitusplatsil või õuealal (sõidukite liiklusala, parkimisala jne). Kui see pole otstarbeks, 
siis tuleb jäätmed üle anda selleks ette nähtud lähimasse spetsiaalselt selleks loodud 
pinnasetäitekohta. 



(4) Kogutud vana akna- ja lehtklaas tuleb üle anda piirkondlikku jäätmejaama. 

 

§4. Ohtlike ehitusjäätmete käitlemine 

(1) Ohtlikud ehitusjäätmed on ehitamisel tekkivad jäätmed, mis ohtlike omaduste tõttu võivad 
põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad käitlemisel erimenetlust. Ohtlikud 
ehitusjäätmed määratakse jäätmenimistu ja Vabariigi Valitsuse 6.aprilli 2004 määruse nr 103 
„Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord” alusel. Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad: 

1) asbesti sisaldavad jäätmed nagu eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, 
isolatsioonimaterjalid jne; 

2) värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed ning neid sisaldanud tühi taara ja nendega immutatud 
materjalid; 

3) naftaprodukte sisaldavad jäätmed nagu tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva 
sisaldav asfalt; 

4) saastunud pinnas. 

(2) Punktides 1-3 nimetatud ohtlikud ehitusjäätmed, tuleb koguda eraldi mahutisse ja üle anda 
asjakohast luba omavasse jäätmekäitluskohta. Ohtlike ehitusjäätmete mahutisse ei tohi kallata 
lahtiselt vedelaid ohtlikke jäätmeid, nagu värvid, lakid, lahustid ja liimid. Need tuleb koguda 
mitteavatult algpakendis. 

(3) Saastunud pinnast võib kohapeal käidelda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav 
jäätmekäitleja vallavalitsuse kooskõlastuse alusel.  

 


