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8 m3
Igal aastal tekib Eestis kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 8 m3
ühe perekonna kohta.

Jäätmed
Eestis
BIO

plast

paber
klaas metall tekstiil
papp
										

muu

Kuidas jäätmeteket vähendada?
Ära viska tooteid
kergekäeliselt ära.
Kui võimalik, remondi/
paranda/disaini ümber.
Vaheta või anna sõbrale riided ja
muud esemed, mida enam ei kasuta
või vii taaskasutuskeskusesse või
jäätmejaama.
Kleebi postkastile märgistus
rämpsposti kohta.
Täida puhastusvahendite pudelid
lahtise tootega (müügil erinevates
ökopoodides).

Osta kohv oma topsiga kaasa.
Võta poodi oma ostukott kaasa.
Tarbi kiiremini riknevad toidud enne.
Eelista lahtiselt müüdavaid toiduaineid
ja pakendamata puu- ja köögivilju.
Joo kraanivett, nii ei teki plastpudeleid.
Eelista korduvkasutatavaid nõusid.
Eelista elamuskingitust.
Paki kingitused pakkepaberisse, mis
kodus juba olemas (tapeet, ajalehed,
reklaammaterjalid, plakatid/postrid jms).

Mida teha tekkinud
jäätmetega?
Biolagunevad
jäätmed komposti
või telli biolagunevatele jäätmetele
mõeldud konteiner.
Biolagunevatest
jäätmetest saab
head mulda
taimedele.

Pakendid kogu
eraldi ja vii selleks
ette nähtud pakendikonteinerisse.

Paber ja papp kogu
eraldi ja vii selleks
ette nähtud konteinerisse.

Plastpudelitest
tehakse uusi
plastpudeleid,
põrandalaudu,
aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka
näiteks jalgpallisärke.

Vanapaberist
saab teha uut
paberit ja pappi,
munakarpe,
vihikuid, ajalehti,
WC-paberit,
pakkepaberit jms

KOGU LIIGITI
Klaas kogu eraldi ja
vii selleks ette nähtud
konteinerisse.

Pandimärgiga
pudelid/purgid vii
tagastuspunkti.

Klaaspudelitest
tehakse uusi
pudeleid ja purke,
vaase, klaase,
vaagnaid, kausse
ja muid klaasist
tooteid.

Plekkpurkidest
tehakse uusi
purke, autoosi,
ehitusdetaile,
kruve ja mutreid,
torusid, konteinereid, aedu ja
tööriistu.

Faktid
1 tonni paberi ringlussevõtt säästab:
kuni 31 puud, 4.000 kWh elektrienergiat,
270 liitrit naftat, 26.000 l vett.

Eestlane viskab
aastas ära ligikaudu 20 kg toitu.

Klaaspakendid on 100 % ringlussevõetavad ja seda teoreetiliselt piiramatu
arv kordi.

Eestlased soetavad aastas ligi
300 miljonit kilekotti, millest
korduvkasutatakse vaid murdosa.

Ühe plastpudeli ringlussevõtul
säästetakse energia, millega 60 W
hõõglamp töötab 6 tundi.

Kilekoti eluiga on keskmiselt umbes
20 min ehk aeg, mis kulub
poest koju jõudmiseni.

Suur osa jäätmetest on väärtuslik materjal, millest saab uusi
tooteid valmistada. Selleks, et väärtuslik materjal ei läheks raisku,
ongi oluline jäätmeid liigiti koguda. Kus asuvad jäätmejaamad
ja erinevad konteinerid sinu kodu lähedal? Vaata www.kuhuviia.ee

