KINNITATUD
Tallinna Keskkonnaameti juhataja

. märtsi 2012 käskkirjaga nr 1-1/

Juhend
Jäätmeõiendi vorm ja käesolev juhend vastavad Tallinna Linnavolikogu 8.09.2011 määrusele
nr 28 ning on kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti poolt.
Vorm on koostatud .rtf formaadis (rich text format), mis annab võimalust täita järgmistes
programmides: MS Office Word, OpenOffice Writer, Windows Notepad jms ja lisada
konteinerisse digitaalseks allkirjastamiseks.
Jäätmeõiend koostatakse iga ehitusloa kohta eraldi.
Kui jäätmeõiend koostatakse paberikandjal, siis esitatakse kahes eksemplaris. Lisadokumendid
võivad olla ühes eksemplaris.
Jäätmeõiendi numbri määrab Tallinna Keskkonnaameti spetsialist (edaspidi spetsialist).
I. ÜLDANDMED

Ehitise nimetus ja aadress võetakse ehitusprojektist.
Linnaosa kood vastab Eesti valla/linna koodidele. All on esitatud Tallinna linnaosa koodid:
Kood
0176
0298
0339
0387
0482
0524
0596
0614

Linnaosa
Haabersti
Kesklinn
Kristiine
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn

Ehitise omanik on kinnistusraamatu järgi omanik või ehitustööde tellija volitatud esindaja.
Peatöövõtja on ehitise omaniku poolt valitud ettevõte või füüsiline isik, kes juhib ehituse tööd.
Ehitise omaniku lahtris tuleb näidata kas isikukood või äriregistrikood.
Ehitusjäätmete vedaja on isik, kes osutab jäätmeveo teenust lepingu alusel. Ehitusjäätmeid
vedav isik peab omama jäätmeluba või registreerimistõendit. Jäätmeluba või
registreerimistõendit väljastab riigi Keskkonnaamet (Viljandi mnt 16, Tallinn). Jäätmeluba või
registreerimistõendit omavad isikud kantakse keskkonnalubade infosüsteemi, veebiaadress on:
/eteenus.keskkonnaamet.ee/.
II. JÄÄTMEKÄITLUS
Ehitus- lammutustööde ajal kogutud jäätmetõendid ja muud dokumendid, mis tõendavad
jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks, esitatakse lühidalt antud
tabelis. Tabelis on võimalik lisada ja kustutada ridu, kasutades menüüs funktsiooni „Insert“ või
„kopeerimine“ ja „sisestamine“ (copy & paste).
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1. Jäätmeliigi ja jäätmekoodi valimisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse 06.04.2004
määrusest nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. Jaotuskood ehitus- ja
lammutusprahile on 17.
Siin on toodud tihti kasutatavad jäätmekoodid ja vastavad jäätmeliigid:
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 05 04
17 04 07
17 09 04
08 01 11*
17 05 03*
17 06 05*

betoon
puit
klaas
plast
bituumenitaolised segud (nt. tõrva mittesisaldav asfalditükid)
kivid ja pinnas
metallisegud
muu ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega
17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03
orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed
ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas
asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. asbesttsement-katuseplaadid või eterniit)

* - nimistus on ohtlike jäätmete koodinumbrid tähistatud tärniga.
2. Kogus on vaja esitada tonnides. Projektijärgne kogus on kogus, mis on toodud
ehitusprojekti jäätmekavas. Tegelik kogus on kogus, mis tekkis ehitamise ajal, nimetatud
projekti realiseerimisel. All esitatud tihedused on keskmised ja umbkaudsed:
Nr
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
4.1
4.2
5.1

Nimetus
Tihedus, t/m3
Eterniit (katuse katte)
1,6
Eterniit (lammutatud)
0,8
Pinnas (muld)
1,0-1,3
Pinnas (kivine)
1,4-1,6
Liiv (ehitus)
1,3
Betoon
1,8-2,3
Raudbetoon
2,4-2,6
Bituumen (asfalt)
1,1

3. Jäätmete vastuvõtja on isik-jäätmekäitleja, kes jäätmeloa või registreerimistõendi alusel
osutab jäätmekäitluse teenust. Näiteks:
 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (Loovälja, Rebala, Jõelähtme vald 74202);
 ATI Grupp OÜ (Peterburi tee 94, Tallinn 11415).
4. Tegevuse lühikirjelduse lahtrisse pannakse käitlusviis, näiteks ladestamine tarindprügilas
või purustamine ja taaskasutus täitematerjalina kohapeal.
III. KOOSKÕLASTAMINE
Vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui ei ole
kokkulepitud jäätmekäitluslepingus teisiti. Jäätmeõiendi allkirjastab allkirjaõigust omav isik
ehk ehitise omanik või peatöövõtja juhatuse liige või volitatud isik. Volituse olemasolul tuleb
edastada volituse koopia.
Tallinna Keskkonnaameti spetsialist võtab vastu esitatud jäätmeõiend ja dokumendid, mis
tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist ja kontrollib dokumentide vastavust nõuetele.
Menetlustähtaeg on 10 kuni 30 kalendripäeva.
Dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist:
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 Üleandmise-vastuvõtmise aktid, tõendid vms, mis sisaldavad üleandja ja vastuvõtja
andmed, jäätmete lähte- ja sihtkoha aadressid, liike ning koguseid, ajaperioodi,
vastuvõtja allkiri.
 Pinnase või muu mineraalse materjali võõrandamise või kinnistu väljaspool kasutamise
puhul tuleb esitada riigi Keskkonnaameti nõusoleku või registreerimistõendi koopiad.
Lisainformatsioon on saada siit: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/jaatmed2/registreerimistoend/
ja
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/maapou6/kaevisekatendi-voorandamine-voi-valjaspool-kinnisasja-kasutamine/.
 Ehitise lammutamise puhul enne ja pärast tehtud pildid (2-3 tk).
Märkused:
1. Jäätmeõiendit on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatud kujul koos
dokumentidega, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või
ladestamiseks. Selle jaoks on vaja saata digikonteiner ja muud failid e-posti aadressile
keskkonnaamet@tallinnlv.ee.
Teine võimalus printida välja vorm, täita ja esitada Tallinna Keskkonnaametile
vastuvõtuajal alltoodud aadressile koos dokumentidega, mis tõendavad jäätmete
nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks.
2. Käesolev õiend kuulub kohustuslikult ehitisele kasutusloa saamiseks esitatavate
dokumentide juurde (Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 38 lg 2 ja 4).
3. Kontaktandmed:
Tallinna Keskkonnaamet
Heakorra ja jäätmehoolde osakond
Harju tn 13, 10130 Tallinn
Tel.: +372 640 4285.
e-posti aadress: Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee
4. Kasulikud lingid:
 Tallinna jäätmehoolduseeskiri
 Jäätmeseadus
 Ehitusseadustik
5. Lisainformatsioon on saadaval linnaveebilehelt: http://www.tallinn.ee/est/jaatmeoiend-2
Viimati uuendatud: 16.12.2016.
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