Mida tohib panna avalikku konteinerisse?

Miks valida pakendikotiteenus?
Pakendikotiteenus ontasuta
Lihtne lahendus pakendite sorteerimiseks
Pakendikotid viiakse ära praktiliselt koduukselt
Uued kotid jäetakse kohe asemele
Säästad prügiveokuludelt (olmeprügi tekib vähem)
Äravedu toimub iga 28 päeva tagant, ühel ja samal nädalapäeval
Äraveost lihtne loobuda, teavitades sellest 2 päeva ette
Hoiad keskkonda

Avalikud pakendimahutid
Kollane- segapakend
Puhtad joogipudelid jakanistrid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi-,
majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid
(šampoonipudelid), puhtad plastkarbid (salatikarbid), joogitops,
kilekotid,plastnõud ja konservikarbid, metallkaaned, korgid, piima-,
mahla- ja jogurtipakendid.
Roheline- klaaspakend
Pandimärgitaklaasistpudelid, värvitustjavärvilisestklaasist
alkoholipudelid, klaaspurgid.
Sinine- paber- ja kartongipakend
Pappkastid- ja karbid, jõupaber ja paberkotid, paberpakendid
(hambapastatuube ümbritsevad paberpakendid).
Leia Tallinna veebikaardilt lähim avalik pakendijäätmete punkt www.tallinn.ee/est/taara

Kasulikud kontaktandmed
www.prugi.ee; www.tallinn.ee
Jäätmejaamad:
Rahumäe tee 5, Paljassaare põik 5, Pärnamäe tee 36, Raba 40

PAKENDITE LIIGITI KOGUMINE
TALLINNA LINNAS

Miks on nii,et prügiämber saab nii ruttu täis?
Aastas tekib elaniku kohta hinnanguliselt 425 kg olmejäätmeid ja kuni
60% sellest kogusest mahuliselt moodustavad pakendijäätmed.
Sorteerides pakendijäätmeid eraldi väheneb olmejäätmete maht ja
olmejäätmete konteineri tühjendamise vajadus ning seeläbi säästab
tarbija raha.

Konteinerisse võib panna erinevaid kodumajapidamises tekkinud plast-,
metall- ja joogikartongist ehk tetrapakendid. Selleks, et kogutavad
segapakendijäätmed sobiksid taaskasutamiseks, tuleb pakendijäätmed
tühjendada ja loputada.

Pandipakendi automaat
Kõik pandimärgiga plastmass-, klaas ja metallpakendid, pudelid
ja purgid, millel on peal pandimärk, kogukokku ja vii
taarapunkti.

3 võimalust vabaneda pakenditest:
1) pakendikonteineri teenus tekkekohal (kortermaja juures)
2) pakendikotiteenus eramajapidamisele
3) avalikud pakendikonteinerid

Kust saada konteiner?
Selleks, et pakendijäätmete kogumine tekkekohal oleks võimalikult
lihtne, mugav ja tulemuslik pakub kortermajadele vastavat teenust
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). Teenuse raames saab
korteriühistu tellida majaelanikele segapakendijäätmete konteineri,
mille rentimine ja tühjendamine on tasuta.

Eramajapidamisel on võimalus kasutadatasuta pakendikoti
teenust. See teenus sisaldab kahte erivärvi kilekotti: roheline
pakendikott, kuhu võib panna klaasist pudeleid ja purke
ja kollane pakendikott, kuhu võib panna kartongist,
plastist ning metallist pakendijäätmeid.

Väldipakendeid. Osta korraga suuremas koguses ning
loobu tarbetust pakkimispaberist.

