SORTEERIMATA PRÜGI: tavalised prügiämbrid
Mitteohtlikud jäätmed
Jäätme tüüp

Paber

Plastik

Klaas

Metall

SORTEERITAV

MITTE SORTEERITAV

Oleks võinud olla sorteeritud, kuid visati olmejäätmetesse

Ei ole võimalik sorteerida või ei võeta jäätmejaama poolt vastu

Paber- ja papp-pakend; joonistuspaber; ajalehed;
ajakirjad ja muu trükised sh raamatud, pappkarbid ja kastid.
NB! Kui ei ole eraldi paberikonteinerit, tuleks
paberpakendid visata segapakendi konteinerisse.

Määrdunud või vettinud paber sh paberrätikud,
taskurätikud; kiletatud paber; kasutatud pabernõud;
paber, mis sisaldab muud materjali (nt. foolium, kile) sh
kommipaber.

Plastist joogipudelid ja kanistrid; puhtad jogurtitopsid;
puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; puhtad
Plastist mänguasjad; kummist tooded; kasutatud
toidukarbid (nt salatikarbid); puhtad šampoonipudelid ja
mähkmed, majapidamistarbed; ühekordsed nõud;
kosmeetikapakendid; puhtad kilekotid; muud puhtad
joogikõrred.
plastpakendid sh tetrapakendid. NB! Plastpakend tuleb
panna plastpakendi- või segapakendi konteinerisse.
Klaasist pudelid ja purgid ilma kaaneta; muud puhtad
klaaspakendid.
Klaasist ja keraamilised nõud ning potid; akna- ja
NB! Klaaspakend tuleb panna klaasi- või segapakendi lehtklaas; peegelklaas, elektripirn (hõõgniidiga)
konteinerisse.
Alumiiniumist ja must metallist joogipurgid; Metallkaaned
ning -korgid; puhtad konservikarbid; muud puhtad
metallpakendid; tühjad aerosoolid (õhuvärskendajad,
Nt. Foolium
juukselakk)
NB! Metallpakend tuleb panna metallpakendi- või
segapakendi konteinerisse.

Jäätmete
tüüp

SORTEERITAV

MITTE SORTEERITAV

Oleks võinud olla sorteeritud, kuid visata olmejäätmetesse

Ei ole võimalik sorteerida või ei võeta jäätmejaama poolt vastu

Puhtad joogikartongid (piim, keefir, jne) NB! Joogikartong
tuleb panna selle jaoks ettenähtud või segapakendi
Mitte tühjad joogikartongid
konteinerisse.

Joogikartong

Toidujäätmed või loodusliku päritoluga jäätmed:
munakoored; puu- ja köögiviljad; pagaritooded; liha- ja
kalatooded; kohv ja tee koos filterpaberiga; määrdunud
papp ja paber; munarestid; puidust hambaorgid;
majapidamispaber ja salvrätid; biolagunevad kotid ja
muud biolagunevad pakendid

Biolagunevad
jäätmed

Puit/kork

NB! Ära viska komposti materjale, mis ei lagune, samuti
mitte vedelikke (piimatooted, õli, supid).
* Kui prügiauditi käigus leiate selliseid jäätmeid, lisage need mitte
sorteeritavate jäätmete juurde.

Puust esemed, kork (pudeli korgid, korktahvel, jne)

Riided/Kangas

Kangas/riided (nii looduslikud kui sünteetilised kiud)

Kummitooded

Kummikindad, õhupallid, kummipaelad, jne

Ohtlikud jäätmed






Säästupirnid
Ravimid
Patareid ja akud
Kodukeemia ja nende pakendid
Värvid, õlid ja õlifiltrid

 Muu (palun täpsusta): ______________________

SORTEERITUD PRÜGI: prügi sorteeritud prügikastidest
(nt. kui koolis/lasteaias kogutakse paberit eraldi)
Prügi sorteeritud prügiämbritest, mida ei saa sorteerida, tuleks panna sorteerimata prügi aluse peale ja lugeda sorteerimata prügiks.

Mitteohtlikud jäätmed
Jäätmete
tüüp

SORTEERITAV

MITTE SORTEERITAV

Õigesti sorteeritud prügi

Valesti sorteeritud prügiämbritesse sattunud prügi

Paber

Paberi- ja papppakend; joonistuspaber; ajalehed; ajakirjad ja
muu trükkised sh raamatud, pappkarbid ja -kastid.
NB! Kui ei ole eraldi paberikonteiner, tuleks paberipakendid
visata segapakendi konteinerisse.

määrdunud või vettinud paber sh paberirätikud,
taskurätikud; kiletatud paber; kasutatud pabernõud;
paber, mis sisaldab muud materjali (nt. foolium, kile)
sh kommipaber.

Plastik

Klaas

Metall

Plastist joogipudelid ja kanistrid; puhtad jogurtitopsid; puhtad
õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; puhtad toidukarbid (nt
Plastist mänguasjad; kummist tooded; kasutatud
salatikarbib); puhtad šampoonipudelid ja kosmeetikapakendid;
mähkmed; kodupidamisesemed; ühekordsed nõud;
puhtad kilekotid; muud puhtad plastpakendid sh tetrapakendid.
joogikõrred.
NB! Plastpakend tuleb panna plastpakendi- või segapakendi
konteinerisse.
Klaasist pudelid ja purgid ilma kaaneta; muud puhtad
Klaasist ja keraamilised nõud ning potid; akna- ja
klaaspakendid. NB! Klaaspakend tuleb panna klaasi- või
lehtklaas; peegelklaas, elektripirn (hõõgniidiga)
segapakendi konteinerisse.
Alumiiniumist ja must metallist joogipurgid; Metallkaaned ning korgid; puhtad konservikarbid; muud puhtad metallpakendid;
tühjad aerosoolid (õhuvärskendajad, juukselakk). NB! Nt. Foolium
Metallpakend tuleb panna metallpakendi- või segapakendi
konteinerisse.

Puhtad joogikartongid (piim, keefir, jne) NB! Joogikartong tuleb
Joogikartong panna selle jaoks ettenähtud või segapakendi konteinerisse.
Mitte tühjad joogikartongid

Kui sellist prügi leitakse sorteeritud prügi ämbrist, tuleb panna sorteerimata prügi aluse peale ja lugeda sorteerimata prügiks:
Toidujäätmed või loodusliku päritoluga jäätmed: munakoored; puu- ja köögiviljad; pagaritooded; liha- ja
kalatooded; kohv ja tee koos filterpaberiga; määrdunud papp ja paber; munarestid; puidust hambaorgid;
majapidamispaber ja salvrätid; biolagunevad kotid ja muud biolagunevad pakendid:
Puust esemed, kork (pudeli korgid, korktahvel, jne).

Biolagunevad
jäätmed
Puit/kork

Kangas/riided (nii looduslikud kui sünteetilised kiud)

Tekstiil
Kummitooted

Kummikindad, õhupallid, kummipaelad, jne

Köögis tekkinud biolagunevad jäätmed kui sorteeritakse koolis/lasteaias: laske köögipersonali poolt kaaluda, ärge viige neid
prügiauditi läbiviimise paika.
Ohtlikud jäätmed, kui sorteeritakse koolis/lasteaias:
laske kooli/lasteaia personali poolt kaaluda; ärge viige neid prügiauditi läbiviimise paika.






Säästupirnid
Ravimid
Patereid ja akud
Kodukeemia ja nende pakendid
Värvid, õlid ja õlifiltrid

 Muu (palun täpsusta): ______________________

