
JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISE JUHEND JÄÄTMED TAASKASUTUSSE!
KORTERMAJA ELANIKULE

Koostaja: Pärnu linnavalitsus 2017 Infoleht on trükitud taaskasutatud materjalist paberileSuur-Sepa 16, 80098 Pärnu   www.parnu.ee444 8200  

▪ määrdunud pakendid
▪ määrdunud paber ja papp 
▪ riided ja jalanõud
▪ mänguasjad (mitte elektroonilised) 

▪ mähkmed, hügieenisidemed
▪ kirjatarbed
▪ kummist esemed (va rehvid) 

▪ nõud ja muud köögitarbed
▪ ühekordsed toidunõud
▪ foolium, kiletatud paber 
▪ kassiliiv
▪ jahtunud tuhk
▪ hõõglambipirnid

Segaolmejäätmed

Jäätmed tuleb pakkida kottidesse 
ja kotid kindlalt sulgeda

NB! 

Paber ja kartong

▪ vihikud, kaustikud, märkmikud
  (kõvade kaanteta)

▪ ajalehed 
▪ ajakirjad
▪ raamatud (kõvade kaanteta)

▪ papp ja papist pakendid
▪ kontoripaber
▪ jõupaber

Raamatute jmt kõvad kaaned 
panna segaolmeprügi hulka

NB! 

(biolagunevad) 

▪ puulehed
▪ niidetud muru
▪ umbrohi
▪ aiasaadused jmt

Puuoksad, juurikad jne tuleb viia 
Paikre prügilasse või sorteerimisjaama

NB! 

Köögi- ja sööklajäätmed
(biolagunevad)

▪ tahked toidujäätmed
▪ muna- ja pähklikoored
▪ toataimed, lõikelilled
▪ riknenud puu- ja köögiviljad 

ning nende koored
▪ liha- ja kalajäätmed
sh luud ja väiksemad kondid
▪ kohvipaks, kohvi paberfiltrid
▪  teepakid
▪ määrdunud paberkotid  
▪ majapidamispaber 
▪ pabersalvrätid jmt

Jäätmed panna lahtiselt konteinerisse või
pakkida biolagunevasse kotti 

NB! 

Pakendijäätmed

▪ puhtad plastkarbid, kilekotid
▪ jogurtitopsid, võitopsid
▪ tetrapakendid 
▪ plastpudelid ja -kanistrid 
▪ puhtad metallpurgid
▪ konservikarbid
▪ pakendite vahtplast (penoplast)

▪ puhtad kosmeetika- ja 
hooldustoodete pakendid 
(nt šampoonipudelid)

▪ plastist ja metallist kaaned ja 
korgid

▪ puhtad klaaspudelid 
ja -purgid

Leia lähim kogumispunkt 
Pärnu linna veebilehelt 

www.parnu.ee 

Ohtlikud jäätmed

▪ värvi-, liimi-, laki- ja 
lahustijäätmed
▪ ohtlike ainetega saastunud 
pakendid
▪ pestitsiidid ja väetised
▪ elavhõbedakraadiklaasid
▪ kemikaalid
▪ vanaõli ja õlifiltrid, õlised 
pühkmematerjalid
▪ ravimid, süstlad jmt
▪ elavhõbedakraadiklaasid
▪ päevavalguslambid,  
säästulambipirnid
▪ tulekustutid

Ohtlikud jäätmed tuleb viia Paikre 
 sorteerimisjaama või prügilasse

NB! 

Kogutakse korraldatud jäätmeveo raames (konteinerid on oma hoovis) Tuleb viia õigesse kogumispunkti

606 0439 
ragnsells.ee

parnu@ragnsells.ee

Aia- ja haljastusjäätmed


