
Sortimisjuhised Kiertokapula tegevusalal

KYLLÄ
- pahvilaatikot, aaltopahvipakkaukset
- kartonkitölkit (myös folioidut)
- kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja  
  monipakkaukset, einespakkaukset)
- paperipussit ja -kassit

- pizzalaatikot, munakennot
- kartonkiset kertakäyttöastiat
- wc- ja talouspaperihylsyt
- kopiopaperin kääreet

KYLLÄ
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,   
   esim. jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-
 ja valmisruokapakkaukset
- pesuaine-, shampoo- ja
 saippuapakkaukset
- muovipullot, -kanisterit ja -purkit
- pakkausten muoviset korkit ja kannet
- muovikassit, -pussit ja -kääreet
- solumuovipakkaukset (styrox)

EI
- likaiset pakkaukset
- PVC-pakkaukset
- vaarallisten aineiden pakkaukset
- muut muovituotteet tai yritysten 
  muovipakkausjätteet

JAH
• toiduainete plastikust pakendid 

nt jogurtitopsid, viilude- ja 
valmistoidupakendid

• pesuaine-, šampooni- ja 
seebipakendid

• plastpudelid, -kanistrid ja -purgid
• pakendite plastikust korgid ja 

kaaned
• kilekotid ja -pakendid
• vahtplastpakendid (styrox)

EI
• määrdunud pakendid
• PVC pakendid (tunnus 03 või 3)
• määrdeõli sisaldanud pakendid nt 

mootoriõlipakendid
• muud plastiktooted nt mänguasjad
• ettevõtlustegevuses tekkinud 

kilepakendid

JAH
• klaaspurgid
• klaaspudelid

EI
• portselan ja keraamika
• klaasnõud
• kristall- ja opaalklaas
• akna- ja peegliklaas
• lambid ja klaasvalgustid

JAH
• pappkastid, lainepapp-pakendid
• kartongpurgid nt piima- ja mahlapakendid (ka fooliumiga)
• kartongpakendid, nt kuivainepakendid
• paberkotid
• pitsakarbid, munakarbid
• kartongist ühekordsed nõud
• WC- ja majapidamispaberi rullide sisud
• pakkepaberid nt kopeerpaberi pakendid

JAH
• konservipurgid, ilma 

pandimärgistuseta joogipurgid
• metallkaaned, -korgid ja -sulgurid
• alumiiniumvormid, -fooliumid ja 

-kaaned
• tühjad värvi- ja aerosooli purgid 
• potid, pannid ja teflonnõud
• söögiriistad, väikesed 

metalltööriistad

• väikesed metallesemed (naelad, 
kruvid jt)

• teeküünalde alumiiniumümbrised

EI
• nõu avast suuremad pakendid või 

metalliromud nt jalgratas

JAH
• ajalehed ja ajakirjad
• reklaamid, ümbrikud
• loetelud, raamatud (eemaldage 

kiletatud ja kõvad kaaned kuiv- või 
segajäätmed)

• koopeer- ja printimispaberid

EI
• kile, kartong või papid
• kingitusepaberid
• märg või määrdunud paber

PAKENDIJÄÄTMED

Plastpakendid

Klaaspakendid

Kartongpakendid

Metall

Paber

Loputage vajadusel külma 
veega.
Eemaldage kork või kaas 
ülejäänud pakendist ja 
pange eraldi kogumisesse.
Pakkige teineteise sisse 
ainult sama plastsorti 
olevad pakendid.

Loputage vajadusel külma 
veega.
Eemaldage korgid ja 
kaaned. Kaela ei ole vaja 
eemaldada.

Loputage, suruge kokku ja 
pakkige teineteise sisse.
Eemaldage korgid ja 
kaaned plastpakendite 
kogumisesse.

Loputage vajadusel külma 
veega. 
Ohtlike ainete pakendid 
kõlbavad kogumisesse, kui 
need on tühjad ja ei 
sisalda survegaasi. 

Eemaldage kilest 
ümbrised. 

JAH
• köögiviljade ja puuviljade koored, 

kanamuna koored 
• liha ja kala puhastusjäätmed
• halvaks läinud toiduained ja 

toidujäänused
• kohvipuru koos filtripaberitega, 

teekotid
• üksikud majapidamispaberid, 

salvrätikud ja taskurätikud

EI
• vedelad jäätmed nt supileem
• muld, aiajäätmed, toataimed või lilled
• kassiliiv, koduloomade väljaheited või 

puuride koristusjäätmed

 
Viige eraldi vastuvõttu. Vaadake lähimad vastuvõtupunktid 
www.kierratys.info.

Ohtlikud jäätmed tunneb tihti ära pakendil 
olevast hoiatusmärgisest

• jäätmeõlid, õlifiltrid ja muud õlised 
jäätmed

• värvid, liimid, lakid ja tahkestid
• pliiakud
• siduri-, piduri- ja jahutusvedelikud
• liuottimet, vedeldid
• tugevad pesu- ja puhastusained
• juukse- ja küünelakid, lõhnaveed
• patareid, väikeakud 
• ravimijäätmed

SER jäätmete hulka kuuluvad kõik võrgujõul, 
akuga või patareiga töötavad seadmed

• energiasäästulambid, led-lambid ja 
päevavalguslambid

• väikesed elektriseadmed nt 
suitsuandurid, valgustid ja väikesed 
köögimasinad

• info- ja teletehnoloogia seadmed nt 
arvutid ja printerid

• suured kodumasinad nt pliidid, 
pesumasinad ja elektrikerised

• külmaseadmed nt külmkapid ja 
soojuspumbad

Niisugused jäätmed ei kuulu kinnistu 
jäätmenõudesse suuruse, omaduste või 
koguse tõttu

• autod, sõidukite rehvid
• mööbel, metallromud
• remondi- ja ehitusjäätmed
• suuremad kogused irdpinnast ja 

liivatamisliiva
• suuremad kogused riisumisjäätmeid ja 

kuivanud oksi

JÄÄTMENÕUDESSE MITTEKUULUVAD

OLMEJÄÄTMED

JAH
• kasutuskõlbmatud tekstiilid, jalatsid
• mähkmed, hügieenitooted
• portselan, keraamika
• tahvelklaasid, klaasnõud ja -esemed
• raamatute kaaned
• hõõglambid ja halogeenlambid
• väikesed kogused PVC plastmassi
• (nt present) ja pakendikogumisesse 

mittesobivad plastesemed (nt 
plastmänguasjad)

• kassiliiv, koduloomade väljaheited ja 
puuride koristusjäätmed

• toiduõli (väikesed kogused tihedasse 
plastpudelisse pakitult)

• määrdunud pakendid
• väikesed kogused mulda, 

riisumisjäätmeid, toataimi, lilli ja 
kuivanud oksi

• väikesed kogused liiva ja irdpinnast

EI
• biojäätmed, juhul kui need kogutakse 

eraldi või kompostitakse

Ohtlikud jäätmed  Elektri- ja 
elektroonikaromu

 Muud jäätmenõudesse 
mittekuuluvad

Biojäätmed
Kallake vedelik ära.
Nurmijärvis biojäätmed 
pakitakse paber- või 
biokilekottidesse.
Muudes Kiertokapula 
tegevuspiirkonna 
valdades tavalisesse 
kilekotti või paberkotti.

Segajäätmed
Pakkige jäätmed 
nõu määrdumise ära 
hoidmiseks. Pakkige eriti 
hästi klaasid ja tolmavad 
jäätmed.
Segajäätmed, 
mille hulgas ei ole 
biojäätmeid, on 
kuivjäätmed.


