BIOJÄÄTMETE KOGUMINE TARTU LINNAS
Alates 2016. aasta 1. juunist käivitub Tartus biojäätmete eraldi kogumine. Biojäätmed on aia- ja haljastus-, toidu- ja sööklajäätmed.
Biojäätmeid eraldi kogudes käitume keskkonnasõbralikult, sorteeritud
jäätmed suunatakse kompostimisele ning prügi hulk väheneb. Kompostimisega taastatakse ainete ringkäik looduses.
Kellele on see kohustuslik?
Vastavalt Tartu linna jäätmehoolduseeskirjale tuleb biojäätmeid eraldi
koguda 10 ja enama korteriga elamute juures ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas. Samuti
peavad biojäätmeid eraldi koguma toitlustusasutused ja toiduainetööstused.
Konteineri hankimine
Biojäätmete konteineri saamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna jäätmevedaja poole.
Konteineri puhtuse ja korrashoiu eest vastutab jäätmevaldaja. Määrdumise vältimiseks kasutatakse biolagunevat vooderduskotti, mille jäätmevedaja paneb konteinerisse pärast iga tühjenduskorda.
Biojäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas. Konteiner peab asuma naaberkinnistul paiknevast elamust vähemalt 5
meetri kaugusel.
Biojäätmete konteinerisse võib jäätmeid panna kas lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Kindlasti ei tohi jäätmeid konteinerisse
panna tavalises kilekotis.

Jäätmeinfo: www.tartu.ee/keskkond
Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond
tel 736 1328, 736 1273, 736 1248

JÄÄTMETE
SORTEERIMISE
JUHEND

Biolagunevate jäätmete konteiner

Paberi ja kartongi konteiner

SOBIVAD:

SOBIVAD:

• tahked toidujäätmed, nt liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögija puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin, kohvipaks, teepakid;
• aia- ja haljastusjäätmed, nt toataimed, lõikelilled, oksad, muru.

•
•
•
•

EI SOBI:

EI SOBI:

• vedelad jäätmed, nt toiduõli, piim, hapupiim, supp, kastmed;
• kompostimiseks kõlbmatud jäätmed, nt töödeldud puit, tekstiil, paberija papijäätmed, sh ühekordsed nõud;
• bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed, nt suured kondid, kile, metall,
klaas, tuhk, suitsukonid, tolmuimejakotid, pakendid, vahatatud ja kiletatud papp.

•
•
•
•
•

Pakendikonteiner
SOBIVAD:
• plastpakendid: joogipudelid ja kanistrid, jogurti- ja võitopsid; õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid; kosmeetika ja hooldustoodete pakendid, nt
kreemipurgid, šampoonipudelid; plastnõud ja -karbid; kilekotid ja pakkekile; puhtad plastpakendid;
• klaaspakendid: klaaspudelid, klaaspurgid, muud puhtad klaaspakendid;
• metallpakendid: konservikarbid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned
ja korgid, muud puhtad metallpakendid;
• joogikartong: puhtad kartongist piima-, mahla- ja jogurtipakendid.

EI SOBI:
• toiduga määrdunud ning pooleldi täidetud pakendid, plastist mänguasjad;
• ohtlike ainete pakendid, nt kodukeemia, aerosoolpakendeid, nt juukselakk;
• akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid, klaasist ja keraamikast nõud ja potid.

ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
vihikud, trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
ümbrikud, kaanteta raamatud;
pappkastid ja -karbid, paberkotid jms puhtad paberpakendid.

määrdunud või vettinud paber ja papp;
majapidamispaber;
kasutatud pabernõud;
kartongist joogipakendid, kile;
foolium- ja kopeerpaber, sh ka paber, mis sisaldab fooliumi.

Jäätmejaam
Tartus Jaama 72C ja Turu 49
• ohtlikud jäätmed, nt akud, patareid; liimi-, värvi- ja õlijäätmed; päevavalguslambid;
• elavhõbedakraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed;
• suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
• elektroonikaromud, nt külmikud, telerid;
• taaskasutatavad jäätmed, nt vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara;
• pakendijäätmed;
• puit (töötlemata);
• autorehvid (ainult Jaama 72c);
• aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid;
• eterniit (tasu eest);
• aia- ja haljastusjäätmed (tasu eest);
• suuremõõtmelised ehitusjäätmed (tasu eest).
Veel detailsema juhendi leiad:
http://www.bioneer.ee/static/files/071/sortimise_tabel_www.bioneer.ee_katrin_ jogisaar.pdf

