JÄÄTMETE SORTEERIMISJUHEND
KOGU SEGAPAKENDID KOKKU JA VII AVALIKKU KONTEINERISSE
Võib panna

PAKEND

- puhtad jogurtitopsid, salatikarbid, majoneesi- ja toiduõlipudelid
- jäätise- ja maiustuste paberid
- klaaspurgid ja -pudelid
- konservikarbid ja muud metallpakendid
- pappkastid ja muud paberpakendid
- tertapakendid
- tühjad kodukeemia pudelid ja karbid
- tühjad areosoolid (õhuvärskendaja, juukselaki pudelid)
- tühjad šampoonipudelid ja muud kosmeetikapakendid
- vahtplastist tooted (toote alused, tooteid ümbritsev penoplast)
- plastikust ja metallist korgid ja kaaned

Ei tohi panna

- määrdunud pakendid
- pooltäis pakendid (nt poolik
ketšupipudel)
- plastist mänguasjad
- plastist kelgud ja pesukausid
- hügeenisidemed, mähkmed
- aknaklaas, peegelklaas
- majapidamispaber ja salvrätid
- määrunud ja vettinud paber
- ajalehed ja ajakirjad
- elektroonikaseadmed

KOGU PABER JA PAPP KOKKU JA VII AVALIKKU KONTEINERISSE
Võib panna

PABER

- ajalehed ja ajakirjad
- kataloogid ja reklaamlehed
- paberkotid
- raamatud (kaaneta)
- vihikud
- kontoripaber
- jõupaber
- pappkastid ja -karbid
- paberpakendid (hommikuhelvestekarbid, kommikarbid)
- muu paber ja kartong

Ei tohi panna

- määrdunud ning vettinud
paber ja papp
- majapidamispaber, salvrätid
- kleebised, teibid, kiletatud
paber
- tapeet
- munakarbid
- foolium, küpsetuspaber
- maiustuste paberid
- papptaldrikud ja -topsid

BIOJÄÄTMED KOMPOSTI VÕIMALUSEL OMA KODUS
Võib panna

BIO

- puu- ja juurviljad ja nende koored
- munakoored
- väiksemad kondid
- kohvi- ja teepaks koos filtriga
- puulehed ja muud haljastusjäätmed
- pagaritooted (sai, leib, koogid)
- majapidamispaber ja muu vettinud paber
- paberist munakarbid ja -restid
- lõikelilled
- muld

Ei tohi panna

- kassiliiv
- ühekordsed toidunõud
(sh biolaguneva märgisega
toidunõud, kuna kodustes
tingimustes need ei komposteeru hästi)
- kivid ja ehitusvill
- klaas, plast
- mähkmed, vatt
- muud mitte biolagunevad
jäätmed

SEGAOLMEJÄÄTMED PANE KODUS OMA PRÜGIKASTI
Võib panna

PRÜGI

- katkised kööginõud (klaasid, taldrikud) ja muud köögitarvikud
- hügeenisidemed, mähkmed, vatt, hambaniit
- määrdunud pakendid (sh ühekorsed papptaldrikud ja -topsid) ja
pooltäis pakendid (nt poolik ketšupipudel)
- küpsetuspaber ja määrdunud foolium
- CD-plaadid ja kassetid
- paberist munarestid, majapidamispaber ja salvrätid
- laste mänguasjad (va patareide peal töötavad)
- kassiliiv
- väikeses koguses rõivad nagu katkine sokk või pluus
- väikeses koguses ehituspraht (nt lehtklaas)
- muud jäätmed, mis jäid sorteerimisest üle

Ei tohi panna

- puhtad pakendid
- puhas paber ja papp
- toidu- ja haljastusjäätmed
- suures koguses ehituspraht
(lehtklaas, betoon, tellised jms)
- ohtlikud jäätmed
(patareid, värvid, väetis jms)
- elektroonika
(mobliiltelefon, veekeetja jms)
- lahtiselt vedelad jäätmed
(võib panna kinnises anumas)

#SordiSinagi ning loodus ütleb Sulle aitäh!

