
Jäätmete sorteemise-ja pakendamise juhised 

 

 
Segaolme- ja taaskasutatavate jäätmete sorteerimine ja pakendamine 

SEGAOLMEJÄÄTMED PAPP- JA 

KARTONGPAKENDID 

SEGAPAKENDID 

KONTEINERISSE SOBIVAD: 

-koristusjäätmed 

-mittetaaskasutatav paber 

-kipsijäätmed 

-mähkmed 

-hügieenisidemed 

-pehmepaber (nt kätekuivatuspaber)  

-kilesussid 

-elektripirnid (v.a. säästupirnid) 

-määrdunud pakendid 

-penoplast 

-verega mittesaastunud 

isikukaitsevahendid 

KONTEINERISSE SOBIVAD: 

-ajalehed 

-reklaamlehed 

-ajakirjad 

-kataloogid 

-paberist ja papist kaustikud 

-trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber 

-ümbrikud 

-ilma kaaneta raamatud 

-paberkotid 

-pakkepaber 

-muu kontoripaber 

-pappkastid- ja karbid 

-lamineerimata kartong 

-lainepapp 

-muud puhtad paberpakendid 

KONTEINERISSE SOBIVAD: 

- puhtad puhastusvahendite-,  

desinfektsioonivahendite pudelid ja kanistrid 

-plastist joogitopsid 

-plastnõud ja –karbid 

-kilekotid 

-pakkekile 

-muud plastpakendid 

-metallist konservpakendid 

-plekist joogipakendid 

-muud metallpakendid 

-tetrapakendid (nt piima-, mahla- ja 

jogurtipakendid), 

-mitmest pakendiliigist koosnevad pakendid 

(nt operatsioonitarvikute pakendid) 

-värvilised ja värvitud klaaspudelid ja – 

purgid 

-muu värvitu ja värviline klaaspakend 

-ravimite klaasist pakendid 

 

KÕIK PAKENDID PEAVAD OLEMA 

TÜHJAD JA PUHTAD NING ILMA 

LISADETAILIDETA! 

KÕIK PAKENDID PEAVAD OLEMA 

TÜHJAD JA PUHTAD NING ILMA 

LISADETAILIDETA  

 

PAKENDA MUSTA PRÜGIKOTTI! PAPPKASTID VÕTA LAHTI! 

 

PAKENDA LÄBIPAISTVASSE 

PRÜGIKOTTI! 

 

PAKENDA LÄBIPAISTVASSE 

PRÜGIKOTTI! 

 

 

KONTEINERISSE EI SOBI: 

-tühjad ja puhtad pakendid 

-patareid 

-säästupirnid 

-ohtlike ainetega saastunud jäätmed 

 

KONTEINERISSE EI SOBI: 

-delikaatset infot sisaldav dokumentatsioon 

-määrdunud ja vettinud paber ja papp 

-fooliumi või kilet sisaldav paber, papp ja 

kartong (nt mahlapakid) 

-pehmepaber (nt tualettpaber, 

kätekuivatuspaber) 

-mähkmed 

-hügieenisidemed 

-foolium 

-kopeerpaber 

-penoplast 

-ohtlike ainetega saastunud pakendid 

KONTEINERISSE EI SOBI: 

-määrdunud või toodet sisaldavad 

segapakendid 

-kummist tooted 

-hügieenisidemed 

-mähkmed 

-aerosoolipakendid (nt õhuvärskendaja) 

-penoplast 

-akna- ja lehtklaas 

-valguslambid ja elektripirnid 

-eriotstarbelised klaasid 

-peegelklaas 

-keraamika ja portselan (nt toidunõud) 

-ohtlike ainetega saastunud pakendid 

-pandipakendid 
 

 

 

 



Erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete sorteerimine ja pakendamine 

KOLLANE ERIMÄRGISTUSEGA  

TORKEKINDEL KANISTER 

KOLLANE ERIMÄRGISTUSEGA PRÜGIKOTT 

 haavaõmblusniit koos nõelaga 

 nõelad 

 vere jt. kehavedelikega saastunud süstlad, mille 

nõel on kinnitatud korpuse külge 

(insuliinisüstlad jne) 

 skalpelliterad 

 veenipunktsiooni komplekt 

 

 

 kusepõie kateetrid 

 tühjendatud uriinikotid 

 haavadreen koos kogumisnõuga (ei tühjendata) 

 nasogastraalsond ja tühjendatud kogumiskott  

 verega  tugevalt saastunud kindad, mütsid, 

maskid, neerukausid 

 kehavedelikega küllastunud sidumismaterjal 

 kasutatud veenisisese infusiooni süsteemid  

 

 

KOLLASED KANISTRID JA KOLLASED PRÜGIKOTID TULEB SULGEDA 

NÕUETEKOHASELT! 

 

Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmete pakendamise näidised 

 

 


