JÄÄTMED TAASKASUTUSSE!
1. detsembrist 2017 rakendus uus korraldatud jäätmeveo periood ja järgmised viis aastat
teostab jäätmevedu Pärnu linnas riigihanke võitnud AS Ragn Sells. Uued veograafikud,
hinnakirjad ning infolehed on AS Ragn Sells jäätmeveolepingute kontaktisikutele edastanud.
Käesolev infoleht annab ülevaate jäätmete liigiti kogumisest koduses majapidamises.
Jäätmete liigiti kogumine ja jäätmetes sisalduva materjali taaskasutamine on vajalik, et vältida uute
materjalide tootmisega kaasnevat loodusressursside vähenemist, liigset energia tarbimist ja
keskkonnareostust. Jäätmete tekkekohas liigiti kogumine võimaldab saada taaskasutamiseks puhtamat ja
sobivamat materjali, mille uuteks toodeteks tegemine nõuab vähem ressursse ja säästab keskkonda.

Korraldatud jäätmeveo raames kogutavad jäätmeliigid
Segaolmejäätmed

Paber
ja kartong

Biolagunevad
toidujäätmed
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Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmete kogumismahuti peab olema igal kinnistul, kus elatakse või mida kasutatakse.
» Segaolmejäätmed tuleb pakkida kottidesse ja kotid kindlalt sulgeda.
» Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ja haisu teket, kuid
mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul eramajades ning vähemalt kord nädalas kaheksa ja enama korteriga elamus.
Segaolmejäätmete kogumismahutisse sobivad:
määrdunud pakendid, määrdunud paber ja papp, riided ja jalanõud, mänguasjad (mitte elektroonilised), mähkmed,
hügieenisidemed, kirjatarbed, kummist esemed, nõud ja muud köögitarbed, ühekordsed toidunõud, foolium, kiletatud paber,
kassiliiv, jahtunud tuhk, jäätmed, mille liigiti kogumine pole korraldatud jmt.

Paber ja kartong
Vanapaberi kogumiseks peab eraldi kogumismahuti olema:
» kinnistul, kus on kaheksa või enama korteriga elamu (v.a juhul kui elamus on tahkekütusel põhinev lokaalküte)
» mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus tekib üle 20 kg vanapaberit nädalas.
» Vanapaberi kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, kaheksa ja enama korteriga
elamus mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul.
Vanapaberi kogumismahutisse sobivad:
ajalehed, ajakirjad, vanad raamatud (kõvade kaanteta), vihikud, kaustikud, märkmikud (kõvade kaanteta), papp ja papist
pakendid, kontoripaber, jõupaber jmt.
» Muul juhul tuleb vanapaber koguda liigiti ning viia selleks ettenähtud kogumispunkti (avalikesse paberi- ja kartongi
kogumismahutitesse või Paikre Sorteerimisjaama, Raba 39).

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
» Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed tuleb koguda kas konteinerisse või biolagunevast materjalist kotti.
» Täidetud biolagunevate jäätmete kott ei tohi olla raskem kui 20 kg ja peab olema jäätmeveokile ligipääsetavas kohas.
» Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vedu toimub vastavalt vajadusele.
Aia- ja haljastusjäätmete kogumismahutisse sobivad:
puulehed, niidetud muru, umbrohi, aiasaadused jmt.

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
Köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks peab eraldi kogumismahuti olema:
» kinnistul, kus on 16 või enama korteriga elamu
» toitlustusega tegelevas asutuses ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus tekib üle 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid
nädalas.
» Köögi- ja sööklajäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis.
» Jäätmevedaja paigaldab köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutisse uue vooderduskoti igal tühjenduskorral.
» Köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ja haisu teket, 16 ja
enama korteriga elamus mitte harvemini kui kord nädalas.
Köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutisse sobivad:
tahked toidujäätmed, muna- ja pähklikoored, riknenud puu- ja köögiviljad ning nende koored, liha- ja kalajäätmed, sh luud ja
väiksemad kondid, kohvipaks, teepakid, kohvi paberfiltrid, toataimed, lõikelilled, majapidamispaber, pabersalvrätid,
määrdunud paberkotid jmt.
» Muul juhul tuleb köögi- ja sööklajäätmeid võimalusel koguda liigiti, kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda
üle jäätmeluba omavale isikule.

Jäätmed, mida korraldatud jäätmeveo raames ei koguta
Segapakend

Klaaspakend

Ohtlikud
jäätmed

Pakendijäätmed
» Pakendijäätmeid tuleb liigiti koguda ja taaskasutamiseks üle anda, kuid kohustust omada pakendite
kogumismahutit oma kinnistul ei ole.
» Liigiti kogutud pakendijäätmed saab viia avalikus ruumis paiknevatesse kogumiskohtadesse või tellida nende mugavamaks
kogumiseks oma korterelamu juurde kogumismahuti.
Klaaspakendi kogumismahutisse sobivad (roheline mahuti):
puhtad erinevat värvi klaaspudelid ja klaaspurgid.
Segapakendi kogumismahutisse sobivad (kollane / mõningates kohtades roheline mahuti):
puhtad plastkarbid, kilekotid, jogurtitopsid,võitopsid, tetrapakendid, plastpudelid, plastkanistrid, puhtad metallpurgid,
konservikarbid, vahtplast (penoplast), puhtad kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid), plastist ja
metallist kaaned ja korgid.

Ohtlikud jäätmed
» Ohtlikud jäätmed tuleb keskkonna- ja terviseohu vältimiseks koguda muudest jäätmetest eraldi ja
» viia ohtlike jäätmete kogumispunkti (Raba 39, Pärnu).
Ohtlikud jäätmed on:
vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid, värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pakendid,
aegunud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed, pestitsiidid ja väetised, elavhõbekraadiklaasid, puhastus-, põllumajandusjm kemikaalid.
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