
OLE OSTES ARUKAS –
TEE VALIK OHUTUTE TOODETE KASUKS!

TALLINNA LINNAS

OHTLIKE JÄÄTMETE 
KOGUMINE



OHTLIKUD JÄÄTMED MEIE KODUS
Igapäev tekkivad meie kodumajapidamises jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad 

olla ohtlikud meie tervisele ja keskkonnale.                                   

Olmejäätmete hulka sattununa jõuavad ohtlikud jäätmed põhjavette, reostavad pinnast ja 

saastavad veekogusid. Õlide, kütuse ja raskemetallide suhteliselt väikesed kogused võivad 

looduses saastata pinnast suures ulatuses või reostada pinna- ja põhjavee pikaks ajaks. 

Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:

Patareid ja akud

Päevavalguslambid (sh säästulambid)

Vana õli, õlifiltrid, õlised kaltsud

Värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid

Kemikaalid ja puhastusvahendid

Kraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

Taimekaitsevahendid ja pestitsiidid

Fotograafiajäätmed 

Meditsiinijäätmed (ravimid, süstlad)

Ohtlike jäätmete pakendid

Selleks, et vältida ohtlike jäätmete keskkonda sattumist, 

tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi.

Ohtlike jäätmetega ümberkäimise reeglid:

Ohtlikud jäätmed antakse võimaluse korral üle originaalpakendis

Veendu, et pakend on tihedalt suletud ja ei leki

Erinevate jäätmete liike ei tohi omavahel segada

Ära viska ohtlike jäätmeid tavaprügi hulka!

Kasuta naturaalseid puhastusvahendeid- äädikas, sooda, sidrun, viinakivi!



Tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri

Kemikaalide  jäätmed

Kasutatud patareid ja akumulaatorid

Õli sisaldavad jäätmed, sh õlifiltrid

Värvide, liimide, vaikude  jäätmed

Aegunud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed, 

sh. süstlad ja ampullid

Päevavalgus- ja säästulambid

Elavhõbedat sisaldavad jäätmed



KEMIKAALIDE OHUTUSMÄRGISTUS
Tooted, mis sisaldavad ohtlike ja mürgiseid aineid, peavad olema märgistatud vastavate 

ohutusmärgistega (ruudukujulised oranži taustaga ohupildid kehtivad kuni 01.06.2015).

Jäätmejaama - Artelli 15, Paljassaare põik 9a, Suur-Sõjamäe 31a, Raba 40
Ohtlike jäätmete kogumispunkti- Rummu tee 2 Pirita, Pae 76 Lasnamäe, 
Lastekodu 11a Kesklinn, Haabersti 1 (HyperRimi kaupluse taga) Haabersti, Pae 76 
Lasnamäe
Ohtlike jäätmete kogumisringile - üks kord aastas
Patareide müügikohtadesse – vanad patareid
Apteeki - vanad ravimid
Lukoili tanklad:
Kivila 28, Sõpruse pst 261, Tammsaare tee 53, Vabaduse pst.158, Tondiraba 1,
Peterburi tee 38.  
Avatud 8 -20. Ohtlike jäätmete äraandmiseks tuleb pöörduda tankla töötaja poole. 
Konteineris on märgistatud mahutid erinevate jäätmete äraandmiseks.

KUHU VIIA OHTLIKUD JÄÄTMED:

Kasulikud kontaktandmed
Tallinna Keskkonnaamet, Harju 13, 10130 Tallinn
www.prugi.ee; www.tallinn.ee 

KASUTA
 TOODET VASTA

VALT
 M

ÄRGISTUSELE

KASUTA
 TOODET VASTA

VALT
 M

ÄRGISTUSELE

NII VÄLDID ÕNNETUSI KODUS JA TÖÖL

NII VÄLDID ÕNNETUSI KODUS JA TÖÖL

MÄRKA OHTU
LOE MÄRGISTUST

nahaärritus

tuleohtlikplahvatusohtlik

söövitaväge mürgitusoksüdeeruv

terviseoht rõhu all olev gaas

keskkonnaoht


