
EHITUS-JA 
LAMMUTUSJÄÄTMETE 

LIIGITI KOGUMISE 
JUHEND

OHTLIKUD EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMED

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete hulka 
kuuluvad:

asbesti sisaldavad jäätmed - eterniit, 
asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, 
isolatsioonimaterjalid jne
värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, vahud, 
silikoonid, mastiksid ning neid sisaldanud tühi 
pakend, värvitud/immutatud materjalid 
(näiteks uksed, aknad) jne
naftaprodukte sisaldavad jäätmed - 
tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, 
tõrva sisaldav asfalt, vanaõli, määrdeained, 
õlised kaltsud jne
saastunud pinnas - pinnas loetakse 
saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid 
üle õigusaktidega kehtestatud piirnormide
luminofoorvalgustid

Ohtlikud ehitus- ja lammutusjäätmed, välja 
arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide 
kaupa eraldi mahutitesse, mis on märgistatud 

keskkonnaministri kehtestatud korra kohaselt. 
Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete kogumiseks 
kasutatavad mahutid peavad olema 

lukustatavad või valvatavad.

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete mahutisse 
ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeid, nagu 

värvid, lakid, lahustid ja liimid.

Juhendi on koostanud Eesti 
Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) ja EJKL 

Kompetentsikeskus.

Juhendi koostamisel on aluseks 
võetud:

Jäätmeseadus
Erinevate kohalike omavalitsuste 

jäätmehoolduseeskirjad



Ehitus-ja lammutusjäätmete valdaja on 
KOHUSTATUD rakendama kõiki tehnoloogilisi 
ja muid võimalusi ehitus- ja 
lammutusjäätmete liigiti kogumiseks 
tekkekohas ning korraldama oma jäätmete 
taaskasutamise või andma jäätmed 
käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või 

jäätmekäitlejana registreeritud isikule. 

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete 
üleandmisel tuleb kontrollida, et ettevõte, 
kellele jäätmed üle antakse, omab ohtlike 

jäätmete käitluslitsentsi.

JÄÄTMED TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA 
ERALDI MAHUTITESSE

kile
puit
kiletamata paber ja kartong, pakendid
metall (eraldi must- ja värviline metall)
mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja      
tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne)
raudbetoon- ja betoondetailid
tõrva mittesisaldav asfalt

Mahutid peavad olema tähistatud vastavalt 
kogutavatele jäätmeliikidele.

Mahukate ehitus- ja lammutusjäätmete 
(vannid, pliidid, raudbetoon ja betoondetailid, 
tõrva mittesisaldav asfalt, palgid, metall- ja 
puittalad jne), mida kaalu või mahu tõttu pole 
võimalik paigutada mahutisse, üleandmine 

lepitakse jäätmekäitlejaga eraldi kokku.

Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva 
mittesisaldav asfalt tuleb purustada ja 

materjalina taaskasutada. 

Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb 
korduskasutada. 

Raudbetoon- ja betoondetaile, asfalti, 
eelsorditud ehituskive ja telliseid ning puitu ei 
ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada 

pinnasetäiteks väljaspool prügilat. 

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE 
HULKA KUULUVAD, NÄITEKS:

      pinnas
      puidujäätmed
      metallijäätmed
      betoonijäätmed
      telliste jäätmed
      ehituskivide jäätmed
      klaasijäätmed
      muude ehitusmaterjalide jäätmed 

(sh asbesti ja teisi ohtlikke aineid                     
sisaldavad materjalid)

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE 
HULKA EI KUULU JA 

EHITUSSEGAPRAHI MAHUTISSE PANNA 
EI TOHI, NÄITEKS:

segaolmejäätmed
puulehed, oksad, rohi
toidujäätmed
mööbel ja vaibad
rehvid ja veljed
vanad riided ja jalanõud
ajakirjad ja raamatud
elektroonika
ohtlikud jäätmed

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED TEKIVAD:  
EHITAMISEL
REMONTIMISEL JA RENOVEERIMISEL
LAMMUTAMISEL


