Jäätmete liigiti kogumise meelespea jäätmeliikide
kohta, mille jaoks on vaja tellida eraldi konteiner
või anda üle jäätmejaamas/jäätmekäitlejale. Kodu
juurde paigaldatud konteinerisse need ei sobi.
*Jäätmetegrupid on Keskkonnaministeeriumi piktogrammide alusel

„Metall“ – plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised, jalgrattad, kuivatusrestid,
aiavõrgud, okastraat, metallnõud ja -purgid, potid ning muud metallist valmistatud
tooted.
NB! Tuleb üle anda kas jäätmejaamas või viia metalli kokkuostu. Gaasiballoonid
(neid balloone enam ei täideta ega müüda) võtavad vastu balloonigaasi
müügikohad.

„Biolagunevad ajajäätmed“ ja „Oksad“ – aedade ja haljasalade
hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, peened
oksad jms ilma kilekotita.
NB! Võimalusel komposti oma aias vastavalt omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja nõuetele. Kui kompostimise võimalus puudub, tuleb
biolagunevad ajajäätmed ja oksad üle anda jäätmevedajale (eraldi
tellimisega) või jäätmejaamas. Oksi võib vähesel määral põletada, kuid
sel juhul tuleb järgida Päästeameti nõudeid lõkke tegemiseks.

„Mittebiolagunevad aiajäätmed“ ja „Pinnas“ – kivid ja pinnas.
Kivid ja pinnas tuleb üle anda jäätmevedajale (eraldi tellimisega)
või jäätmejaamas.
NB! Ohtlike ainetega reostunud pinnast tuleb käidelda kui ohtlikku
jäädet ja hoida puhtast pinnasest eraldis.

„Plastijäätmed“ ja „Penoplast“– PVC ehk polüvinüülkloriidplastid
nagu toidukiled, torud ja voolikud, mahutid, elektrijuhtmete
isolatsioon, osa vihmamantleid, vakstud, plastmänguasjad, ämbrid,
kausid ja Penoplast, mis on toodete ümber.
NB! Tuleb üle anda jäätmevedajale (eraldi tellimisega) või
jäätmejaamas, plastpakendi konteinerisse panne ei tohi!
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„Põllumajandusplast“ – silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.
NB! Tuleb üle anda jäätmevedajale (eraldi tellimisega), jäätmejaamas või tagastada
tootjale/müüale. Plastpakendi konteinerisse neid jäätmeid panna ei tohi!

„Suurjäätmed“ – eelkõige vanad mööbliesemed: kapp, toolid, laud, diivan, voodi,
madrats, kardinapuud, vaip, kraanikauss, WC-pott, vann, aiamööbel, lapsevanker jne.
NB! Võimalusel taaskasuta mööbliesemeid ning/või anna üle
Uuskasutuskeskusesse. Kasutuskõlbmatu suurjääde tuleb üle anda jäätmevedajale
(uuri omavalitusest suurjäätmete üleandmise korda oma kodukohas) või
jäätmejaamas.

„Reostunud pakendid“ – tühjad värvi-, liimi-, laki- ja lahustipakend, kodukeemia
pakend, kemikaalide pakend.
NB! Tegemist on ohtlike jäätmetega ning neid tuleb hoida eraldi teistest jäätmetest.
Reostunud pakendid tuleb üle anda jäätmevedajale (eraldi tellimisega) või
jäätmejaamas. Plastpakendi konteinerisse neid jäätmeid panna ei tohi!

„Vanarehvid“, sh „Sõiduautorehvid“,
„Väikesed erirehvid“ ja „Suured
rehvid“ – sõiduauto-, traktori-,
mootorratta-, haagiserehvid.
NB! Kogumispunktis võetakse vanu
rehve tasuta MTÜ-ga Rehviringlus
lepingut omavatelt rehviﬁrmadelt ning
transpordiettevõtetelt. Rehvid ei tohi
olla velgedel!

„Asbesti sisaldav eterniit“ – eterniitplaat.
NB! Tegemist on ohtlike jäätmetega ning neid tuleb hoida eraldi teistest jäätmetest.
Tuleb üle anda jäätmevedajale (uuri omavalitusest suurjäätmete üleandmise korda
oma kodukohas) või jäätmejaamas!
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„Ehituslammutusjäätmed“, sh „Aknaklaas“, „Kivid“,
„Puit“, „Töödeldud puit“, „Betoon“, „Keraamika“,
„Tellised“ ja „Tõrvapapp“ – mineraalsed jäätmed
(kivid, tellised jne), kipsplaadid (tuleb koguda teistest
mineraalsetest jäätmetest eraldi), lehtklaas, ehitusvill,
torud, tõrvapapp, värvitud puit, immutatud puit,
värvitud puit, töötlemata puit, tapeet, põrandakatted,
aknad, uksed, kraanikauss, WC-pott, vann,
raudbetoon- ja betoondetailid, kile jms.
NB! Ohtlike jäätmeid sisaldavaid ehitusjäätmeid
(laki-, värvi-, liimijäätmed ning immutatud puit) tuleb
hoida teistest jäätmetesteraldi. Ehitusjäätmetega ei
tohi täita maa-ala (sh kraave, auke, lohke jms), ega
matta. Telli konteiner või ole valmis ehitusjäätmeid
jäätmejaamas eraldi sorteerima!

„Patareid“ – kodus tekkinud väikesed ühekordsed ja laetavad patareid.
NB! Uuri omavalitsuselt, kus asuvad avalikud patareide kogumisnõud, tagasta
müüale tasuta või vii jäätmejaama!

„Akud“ – mootorsõidukite akud, mobiiltelefonide akud, elektriseadmete ja
tööriistade akud.
NB! Tagasta müüale tasuta või vii jäätmejaama!

„Romusõidukid“ – registrist eemaldatud mootorsõiduk.
NB! Tegemist on ohtliku jäätmega ning tuleb üle anda litsentseeritud
autolammutusele.
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„Ohtlikud jäätmed“, sh „Elavhõbedat sisaldavad jäätmed“, „Aegunud ravimid“, „Süstlad“,
„Õlijäätmed“, „Õliﬁltrid“, „Lambipirnid“, „Päevavalguslambid“, „Taimekaitsemürgid“ ja „Värv, liim,
lahusti ja lakk pakendis“ – elavhõbedat sisaldav kraadiklaas, meditsiini jäätmed (vananenud ravimid
ja kasutatud süstlad), päevavalguslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, säästupirnid,
LED- pirnid, värvid, lakid, liimid, lahustid, küünelakk ja -eemaldi, kodukemikaalid, putuka- ja rotimürgid,
pestitsiidid, vana õli ja õli sisaldavad vedeljäätmed, õliﬁltrid, õliga määrdunud kaltsud, fotokemikaalid,
jahutusvedelik jne.
NB! Tegemist on ohtlike jäätmetega, mida tuleb hoida teistest jäätmetest eraldi ning viia
jäätmejaama. Aegunud ravimeid võtab tasuta vastu apteek ning lambipirne (päevavalguslambid ja
muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, säästupirnid, LED- pirnid) võtab vastu tasuta nende tootja/
müüa.

„Elektroonika“, sh „Boilerid“,
„Väikeelektroonika“, „Pliidid“,
„Pesumasinad“, „Kaablid“,
„Külmkapid“ ja „Ekraanid“ –
külmik, elektripliit, mikrolaineahi,
(nõude)pesumasin, raadio,
televiisor, arvuti, arvutiekraan,
printer, mobiiltelefon, tolmuimeja,
veekeetja, röster, kohvimasin, föön,
lokitangid, kõrvaklapid, patareidega
mänguajad, veeboiler jne.NB!
Elektroonikajäätmed võtab vastu
tasuta nende tootja/müüa. Võid
viia ka jäätmejaama!
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