
LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE 

BIOJÄÄTMED
PLAST- JA

METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

PAPP- JA
PABERPAKENDKLAASPAKEND VANAPABER SEGA-

OLMEJÄÄTMED

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.
Vanapaber pane konteinerisse

lahtiselt.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Jäta korgid-kaaned peale.

Voldi suured papist pakendid 
kokku või rebi tükkideks, nii 
võtavad nad vähem ruumi.

Veendu, et materjal on puhas 
ja kuiv.

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva

kotiga.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk

väheneb märgatavalt!

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

PAKENDID

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberfiltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CD-
plaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)
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