KRAADIKLAAS
Elavhõbedat sisaldav kraadiklaas ja
purunenud ning kinnisesse purki kokku kogutud
elavhõbe.
Vii jäätmejaama. Võetakse vastu TASUTA .

RAVIMID
Valuvaigistid, retseptiravimid jms.
Vii apteeki või jäätmejaama.
Võetakse vastu TASUTA.

LAMBIPIRNID

Säästupirn ja ledlamp on ohtlikud jäätmed,
vii need jäätmejaama.
Hõõgniidiga ja halogeenlambi pirn - olmeprügi hulka.
Võetakse vastu TASUTA

ELEKTROONIKA
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Külmik, pliit, pesumasin, raadio, föön, lokitangid,
kõrvaklapid, arvuti, printer, mobiiltelefon, mp3 mängija,
patareidega mänguasjad jms.
Vii jäätmejaama või tagasta vana seade müügikohta
uue ostmisel. Võetakse vastu TASUTA.

KEMIKAALID
Vanaõlid, värvid, lakid, liimid, pestitsiidid, mürgid
(rotimürk), küünelakieemaldi, toru- puhastusvahend ja muud ohtlikud või tundmatud kemikaalid.
Vii jäätmejaama. Võetakse vastu TASUTA.

ETERNIIT
Eterniit ja muud asbesti sisaldavad materjalid.
Vii jäätmejaama. NB! Selle ära andmine on
TASULINE!

PATAREID JA AKUD

Väikesed patareid, laetavad patareid,
mootorsõidukite akud, mobiiltelefonide akud jms.
Vii poodi, kus sellist liiki patareisid ja akusid
müüakse, või jäätmejaama. Võetakse vastu TASUTA.

REHVID
Auto-, traktori-, haagise- vms rehvid.
Vii jäätmejaama, need võetakse vastu TASUTA.

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED

Puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted
(leib, sai), kohvi- ja teepaks koos ﬁltriga, määrdunud
papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid jms.
Vii biolagunevate jäätmete konteinerisse või
komposti aias.
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RIIDED, JALANÕUD JA MUUD TEKSTIILID
Puhtad ja terved riided ja jalanõud, voodiriided,
kardinad, käterätid jms
Paku sõbrale või naabrile.
Vii taaskasutuskeskusesse, jäätmejaama või
riidekonteinerisse.

VANAPABER

Ajalehed, ajakirjad, reklaam- trükised, joonistuspaber,
raamatud, puhas paber ja papp jms.
Vii vanapaberi konteinerisse või jäätmejaama.

MÖÖBEL PLASTID JA SUURJÄÄTMED

Diivan, madrats, vaip, voodi, kapp, kraanikauss, vann,
WC-pott, aiamööbel, jalgratas, lapsevanker, plastkelk,
plastmänguasjad, -ämbrid, -kausid jms.
Paku sõbrale või naabrile,
vii taaskasutuskeskusesse või jäätmejaama.

PAKENDID

VAJADUSEL LOPUTA, ÄRA PESE!

Tühjad piima- ja mahlapakid, konservkarbid, kaaned ja
korgid, kilekotid, šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli-, ketšupipudelid, pandimärgita pudelid,
pudrukarbid, kodukeemia pudelid ja värvipurgid.
Vii pakendijäätmete konteinerisse.

PANDIPAKENDID
Pandimärgiga klaas- ja plastpudelid ning plekkpurgid.
Vii müügikohtade juures asuvatesse
tagastuspunktidesse (taaraautomaadid).

OLMEPRÜGI

Kõik muud jäätmed, mida liigiti ei koguta.
Näiteks: Katkised riided ja jalanõud, toidujäätmetena
tekkivad kondid, toidulisandid, kosmeetika,
mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, pastapliiatsid jms.
Vii segajäätmete konteinerisse.

REMONDI- JA EHITUSJÄÄTMED

Värvirullid, maalriteip, plaadid, tapeet, aknad, uksed,
kipsplaadid, leht- klaas, tellised, ehitusvill, torud,
lakitud ja värvitud puit.
Väikeses koguses pane segajäätmete konteinerisse.
Suures koguses vii jäätmejaama või telli
ehitusjäätmete konteiner.

