Jäätmejaamadesse toodavate jäätmete sorteerimisjuhend
Sorteerimise tähtsaim põhimõte on panna jäätmed koheselt eraldi. Hiljem neid
üksteisest eraldada on pea võimatu. Sellepärast ongi oluline, et paneksite juba kodus või
töökohal erinevad jäätmed eraldi kogumisvahenditesse, sest nii saadakse nendest
enamus suunata taaskasutusse ja panus keskkonda on suurem.
Väike-Maarja valla jäätmejaamades vastu võetavad jäätmed
 Segapakend:
o Plastpakendid: plastjoogipudelid, plastkanistrid, kilekotid, pakkekiled k.a.
stretch-, mullikiled, toiduainete karbid (nt margariini, või, kohupiima karbid),
kehahooldus- ja pesuvahendite pudelid, toiduainete plastikpudelid (nt ketšupi,
majoneesipudelid), plastpakkekarbid, penoplastist pakkekarbid ja –alused jne
o Klaaspakendid: ühekordselt kasutatavad klaaspudelid, klaasist konservpurgid,
igat värvi klaasist pudelid ja -purgid, klaasist kaaned jne
o Metallpakendid: konservikarbid,- purgid, joogipurgid, pudelite ja purkide
metallist kaaned jne
o Joogikartong: veini-, piima-, jogurti- ja mahlapakid jne
Kõik pakendid peavad olema tühjad, puhtad ja kuivad ning vajaduse korral loputatud,
ainult nii saab neid taaskasutada!
Ei sobi: mänguasjad, aiamööbel, aerosoolipudelid, kemikaalid (ohtlikud jäätmed), turva-,
akna- ja autoklaasid, peeglid, klaasist ehitusmaterjalid, klaasnõud, keraamika,
portselan, valgustuspirnid, aknaraamid, määrdunud ja jääke sisaldavaid pakendid.
Paber papp (kartong): ajalehed, ajakirjad, reklaammaterjal, kataloogid, vanad
raamatud, vihikud, joonistus-ja kirjutuspaber, papist munakarbid, kartongist
toiduainete pakendid, ümbrikud, pakkepaber, paber-ja pappkarbid, pappkastid,
jõupaber, lainepapp, paberkotid jne
Materjalid peavad olema puhtad ja kuivad, ainult nii saab neid taaskasutada!
Ei sobi: hõbepaber, kopeerpaber, kleepsildid, teibid, kommipaber, kleepsud, tõrvapapp,
soomepapp, kasutatud tapeet, määrdunud ega märg paber ja pappmaterjal.








Ohtlikud jäätmed: igasugune kodukeemia, vanad ravimid koos pakendiga, süstlad,
elavhõbedaga kraadiklaasid, vana õlid (mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid), õlinõud,
õlised pühkmed, kaltsud, pühkmed, õli- ja kütusefiltrid, vanad akud, patareid, värvi- ja
lakijäätmed, liimi- ja hermeetiku jäätmed, immutusvahendid, kemikaalid, mürgid,
pestitsiidid, happed (nt väävel-, sool-, lämmastikhape), leelised, nt seebikivi, lahustid,
igasugused aerosoolpudelid, leelis- ja pulbertulekustutid, säästu-, led- ja
päevavalguslambid, kõik tühjad pakendid, mis on sisaldanud ohtlikku ainet
Suuremõõtmelised jäätmed (mööbel): diivanid, tugitoolid, kattega toolid, pingid,
taburetid, tumbad, voodid koos madratsiga, diivani-, tugitooli- ja voodimadratsid,
lauad, kapid, riiulid, kardinapuud jne
Ei sobi: tekid, padjad, katteriided
kõikvõimalikud metallijäätmed: plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised, jalgrattad,
kuivatusrestid, aiavõrgud, okastraat, potid, metallnõud ja -purgid, muud metallist
valmistatud tooted











Üldehitusjäätmed*: tõrvapapp, soomepapp, saepuru- liiva ja/või lubjasegu,
kipsplaadi jäägid, põrandakatted: reliin, vaip, laminaat jne, makroflexi jäägid,
määrdunud ehituspapp, vanad torud, maha võetud tapeet, põlenud, mädanenud puit,
erinevad laekattematerjalid, nt plastik, laminaat, igasugune soojustusmaterjal, (nt vill),
määrdunud penoplast, tolm,pühkmed jne
Asbestijäätmed*: eterniit, asbesttorud, igasugused asbesti sisaldavad ehitusjäätmed
Elektroonika: telerid, raadiod, antennid, elektri-ja gaasipliidid, külmikud, nõude- ja
pesumasinad, kohvimasinad, veekeetjad, vahvliküpsetid, blenderid, mikserid, föönid,
koolutajad, sirgendajad jms, videomakid, DVDmängijad, arvutid, sülearvutid, kuvarid,
klaviatuurid, tolmuimejad, akude laadijad, elektrilised tööriistad, elektrilised
mänguasjad, lae-, laua-ja põrandalambid, voolumõõtjad jms
Biolagunevad aiajäätmed: puulehed, niidetud muru, hein, umbrohi, vanad taimed,
riknenud aiasaadused, peenikesed puu- ja põõsaoksad, ainult puhas saepuru jms.
Vanad rehvid: ainult sõiduauto rehvid
Ei sobi: siselohvid, jalgratta- ja aiakäru rehvid, voolikud ja muud kummist tooted!
Töödeldud puit: aknaraamid, värvitud puitmaterjal, puitmööbel jne.
Vanad riided ja jalanõud
Ei sobi: niiskunud ja määrdunud esemed!

* Üldehitusjäätmeid ja asbestijäätmeid võetakse vastu ainult Väike-Maarja ja Rakke
jäätmejaamades tasu eest!
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keskkonnanõunik

