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Selgitusi nimekirja juurde
Nimekiri ei ole täiuslik. Nimetatud on tooted, mille äraviskamisel on kõige rohkem küsimusi.
Veergude nimetused on jäätmete käitlusviis või –koht.
Toote nimetuse puudumisel tuleb kasutada samalaadse toote vastet.
Kahtluse korral tuleks otsustada olmejäätmete, ohtlike puhul ohtlike „kasuks“.
Ohtlikud, sh elektri-ja elektroonikajäätmed, on arusaadavuse lihtsustamiseks punase
kastikesega tähistatud. Toodetel on harilikult vastav tähis: mustas raamis punane või
pruunikas ruut, selle keskel kas rist või mingi kujund. Need jäätmed tuleb üle anda ohtlike
jäätmete kogumispunkti. Patareisid võtavad vastu ka tööstuskaupade kauplused.
Elektroonikajäätmed on kõik tooted, mis töötasid voolu abil, olenemata voolutugevusest.
Liigitatakse ohtlikeks, üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Elektroonika puhul saab uut eset ostes anda samas koguses sama liiki mittevajalikku toodet
müüjale tagasi, tasuta.
Äädika kohta selgitus: seda kasutakse kanalisatsiooniummistuste kõrvaldamiseks niikuinii.
Suurtes kogustes on see ohtlik jääde.
Ravimijäätmed, süstlad ja -nõelad saab üle anda ka kõikidesse apteekidesse.
Vanad autokummid, mida rehvivahetus vastu ei võta ja eterniit tuleb kas ise vedada
prügilasse või tellida nende vedu.
Biolagunevad jäätmed on tähistatud rohelise kastikestega. Nende eraldikogumise kohustus
kehtib üle 10-krt elamutele, toidukauplustele, söögikohtadele jms, kus seda jäädet tekib ca`
140 ltr nädalas. Võib ka kompostida kohapeal, olemata korterite arvust või jäätmetekitaja
tegevuslaadist. Komposter ei ole jäätmemahuti . Kompostida tuleb kinnises kompostris, et see
ei lehkaks, linnud ja närilised ligi ei pääseks. Komposti saab kasutada ise või lasta see ära
vedada. Need ülalnimetatutest, kes seda võimalust ei kasuta, peavad loomulikult laskma
biolagunevad jäätmed vähemalt ära vedada üks kord nädalas.
Biloagunevate jäätmete mahutitesse on vedaja lubanud ise paigaldada mahutisuurused (140
ltr ja 240 ltr), vahetatavad kilekotid. Sel juhul võib jäätmeid sinna panna lahtiselt. Kui neid
kotte seal ei ole, siis tuleb kasutada kas paberkotte, ajalehti või biolagunevaid kotte. Mitte
mingil juhul ei tohi kasutada ükskõik, milliseid kilekotte, ka nn puuviljakotte.
Pakendid on nimekirjas need pakendeid, mida ei saa mingil põhjusel tagatisrahaga pakendiks
liigitada. Pandimärgiga pakendid saab anda vastuvõtuga tegelevatele kauplustele või
pakendiautomaati. Mida üle anda pole võimalik, tuleb kokku pressida ja panna
pakendimahutisse.
Määrdunud pakendid, mida puhtaks ei saagi (nt kreemipudelid, -tuubid jne), tuleb mahu
vähendamiseks kokku pressida ja panna olmejäätmete mahutisse.
Vedelad jäätmed, mis pole ohtlikud, võib kas kompostida või valada kanalisatsiooni
(kraanikauss jne). Ka suppi saab panna bilagunevate jäätmete mahutisse, kuid nõrutatuna
(vedelik kanalisatsiooni).
Poolvedelad jäätmed (jogurt, kreemid, pudrud, tarretised jms) võib panna bilagunevate
jäätmete mahutisse.

