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Heakorra ABC

Eessõna
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet on brošüüri
„Heakorra ABC” koondanud linna heakorda puudutava
teabe. See annab ülevaate linnakeskkonnast –
haljastusest, linnaaiandusest, mänguväljakutest ja
kalmistutest –, tutvustab jäätmete sortimise põhimõtteid,
annab kinnistuomanikule ja lemmikloomapidajale vajalikku
teavet ning juhendab, kuidas käituda linnas elavate ja linna
sattuvate lindude ja metsloomadega. Brošüüri lõpus on
teave, kelle poole pöörduda linna heakorda puudutavates
küsimustes.
Heakorraalaste rikkumiste korral helistage linna
abitelefonil 14410.
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Linnakeskkond
Eelista lamellrehve!
Selleks, et vähendada Tallinna õhus levivat
tolmu, on naastrehvide asemel soovitatav
kasutada lamellrehve. Naastrehvid tekitavad suurel hulgal asfaldiosakestest koosnevat tolmu, mis kahjustab hingamisteid.

Naastrehvidega sõitmine – eriti lumevaestel talvedel – kulutab teekatet ja saastab
linna õhku. Seetõttu on lamellrehvid teadliku
autojuhi tark valik: need hea haarduvusega
rehvid ei kahjusta teekatet ega tekita liigset
tolmu ja müra.

Haljastus
Rohealad pakuvad linnaelanikele puhkevõimalusi, sealhulgas võimalust värskes õhus
viibida. Linnahaljastust – parke ja puiesteid,
lillepeenraid, -vaase ja -torne – peetakse
enesestmõistetavaks ning selle väärtusele,
rajamisele ja hoidmisele ilmselt märkimisväärselt ei mõelda.
Rohealasid on võimalik hoida igaühel, näiteks vältida puu lähedale auto parkimist või
ehitusmaterjalide virnastamist. See tihendab pinnast ja koormab puujuuri, nii et puul
on raske vett ja õhku mullast kätte saada
ning ta võib kuivada. Puu seisukorra hindamist on käsitletud peatüki „Linnakeskkond”
jaotises „Puude hooldus ja raie” (lk 20).
Avalikule alale puude ja põõsaste istutamine ja muu haljastuse rajamine tuleb
kooskõlastada kinnistu omaniku, Tallinna
keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosavalitsusega. See tagab ühtsete kujunduspõhimõtete järgimise ja istikule kasvuks
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sobiva koha. Avalikule alale istutuse kavandamisel ja haljastusprojekti koostamisel
tuleb lähtuda avalikule alale puude istutamise korrast, milles on kindlaks määratud
istikute ja istutustööde kvaliteedinõuded
ning esitatud istikute soovituslik nimekiri.
Selles määruses on kasulikku teavet puudele kasvutingimuste loomise ja linnaoludesse sobilike liikide kohta.
Linna maal olevast ohtlikust või kuivanud puust teavitamiseks ja muudes haljastusküsimustes võtke ühendust linnaosavalitsuse või Tallinna keskkonna- ja
kommunaalametiga (vt „Üldteave“). Ebaseaduslikust raiest ja vandaalitsemisest
(lillede varastamine, puude-põõsaste okste
murdmine jms) palume teatada linna abitelefonil 14410.
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Samuti saab selle veebilehe kaudu saata linnaosavalitsustele mänguväljakuid puudutavaid ettepanekuid ja teateid.

Linnaaiandus
Toidu kasvatamine linnas on aina kasvav
trend. Tallinna toetusel on viimase aasta
jooksul rajatud eri linnaosadesse kaheksa
uut avatud kogukonnaaeda, kus rohenäpud
saavad koos kasvatada söödavaid taimi,
õppida hoidma loodust ja arendada heanaaberlikke suhteid.
Kuigi linnaaiandusest saab otsest kasu vaid
osa linnaelanikke, avaldab tegevus positiivset mõju kogu linnale. Linnaaiandus aitab:
• juurutada keskkonnateadlikkust
ja rohelist mõtteviisi;
• luua hariva õpikeskkonna;
• soodustada tervislikku
ja aktiivset eluviisi;
• mitmekesistada avalikku linnaruumi;
• soodustada ühistegevust,
heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet.
Linnaaianduse arendamises saavad kaasa
lüüa nii innukad linnaelanikud, korteriühistud kui ka arendajad. Selleks võib näiteks
oma (korter)maja ümbruse haljastuses
kasutada ilutaimede kõrval julgemalt viljapuid ja -põõsaid ning söödavaid taimi (nt
vastupidavat ja dekoratiivset lehtkapsast
ja -peeti, õitsvaid ravimtaimi, nagu saialilli,
või maitsetaimi). Kindlasti tasub linnaaia
rajamise mõte rääkida läbi teiste majaelanike ja korteriühistuga, et luua koos terviklik
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lahendus ja korraldada selle hooldamine.
Väikese linnaaia saab rajada ka rõdule või
aknalauale.
Lisaks saavad linnaaiandushuvilised toimetada juba olemasolevates kogukonnaaedades, mis asuvad üle linna: Kesklinnas, Põhja-Tallinnas, Lasnamäel ja Mustamäel.
Ettevõtlikumad linnaelanikud saavad Tallinna toetusel luua ka enda kogukonnaaia.
Selleks on vaja huviliste rühma, kes on valmis tulevast kogukonnaaeda eest vedama ja
teisi huvilisi kaasama, ning sobivat asukohta,
kus maa omanik on linnaaia rajamisega nõus.
Lisateave linnaaianduse kohta veebilehelt
tallinn.ee/est/linnaaiandus.
Linnaaianduse teemal nõustavad ja vastavad küsimustele Tallinna keskkonna- ja
kommunaalameti linnaaianduse projektijuhid Maria Derlõš, maria.derlos@tallinnlv.
ee, tel 511 0290, ja Anu Kägu, anu.kagu@
tallinnlv.ee, tel 526 8382.

Väljakute mänguvahendid on mõeldud eri
vanuses lastele ja noortele, mistõttu tuleb
veenduda nende sobivuses kasutajale, et
mänguvahendit mitte rikkuda. Katkisest
mänguvahendist andke teada telefonil
5770 3000, e-posti aadressil tln.hooldus@
gmail.com või linna abitelefonil 14410.

Lõkke tegemine ja grillimine
Tallinnas on lubatud avalikus kohas
lõket teha ja grillida ainult linna rajatud
ja märgistatud lõkkeplatsidel, mis asuvad Stroomi ja Pikakari rannas, Lasnamäel
Pirita jõe ääres Narva mnt silla juures, Mustamäel Sütiste metsas ning Aegna saarel.
Lõkkeplatside asukohti näete veebikaardi
kaart.tallinn.ee kaardikihil „Vaba aeg”.

Avalikud mänguväljakud

Mujal avalikus kohas on lubatud lõket teha
ainult Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti loal. Selle saamiseks tuleb ametile
esitada e-postiga, kohapeal või posti teel
vabas vormis avaldus. Avalduses tuleb märkida oma kontaktandmed, ajavahemik, millal
lõket tehakse, ning plaan, millel on märgitud
lõkke asukoht. Üldjuhul väljastatakse luba
elektroonilisel kujul. Avalduse menetlemise
tähtaeg on 30 päeva alates selle esitamisest, kui aga avaldus on korrektne, väljastatakse luba esimesel võimalusel.

Ajakohastatud mänguväljakute võrgustik on
tänapäevase elukeskkonna oluline osa, mis
toetab nii linnaelanike tervist kui ka laste
turvalist arengut. Tallinnas on 330 avalikku
mänguväljakut (seisuga 1.01.2020), ülejää-

Luba ei pea taotlema, kui lõket tehakse
eramaal või lõkke tegemiseks ette nähtud ja märgistatud lõkkeplatsidel Stroomi
ja Pikakari rannas, Lasnamäel, Mustamäel
ning Aegna saarel. Lisateavet lõkkeplatside
kohta saab linnaosavalitsusest.

Linnaaiandusvõrgustiku kasvatamiseks
ja kogemuste vahetamiseks on huvilised
oodatud liituma avaliku Facebookigrupiga „Söödav linn TLN“:
facebook.com/groups/soodavlinn.

nud on kas eraomandis või asuvad koolide
või lasteaedade alal.
Avalikest mänguväljakutest leiate ülevaate
veebilehelt hhhis.tallinn.ee/map, kus näeb
nende asukohta kaardil, pilte ja üldist teavet.

Avalike mänguväljakute mänguvahendite
heakorra eest kannavad hoolt linnaosavalitsused (kontaktandmed brošüüri lõpus).
Vandaalitsemisest palume teatada häirekeskuse hädaabinumbril 112. Üheskoos
saame hoolitseda selle eest, et mänguväljakud püsiksid lastele turvalised.

Grillida tohib ohutus kauguses hoonest,
põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist. Näiteks kui küttepuid põletatakse söe valmistamiseks lahtise leegiga,
on ohutu kaugus vähemalt 5 m, aga kui
kasutada grillsütt, on ohutu kaugus vähemalt 2 m. Söe- või gaasigrilli võib kasutada
ainult välitingimustes ja see peab paiknema
tasasel pinnal. Rannas võib grillida selleks
ettenähtud ja märgistatud kohtades. Parkides ja mujal avalikus kohas ning korrusmaja
rõdul on grillimine keelatud.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb arvestada tuule suunaga, sest suits ei tohi häirida
ümberkaudseid inimesi, ja tuleohuteabega
(vt ilmateenistus.ee). Põletada võib ainult
immutamata puitu ja oksi, mitte puulehti ega
jäätmeid.
Õigusaktid, mis reguleerivad lõkke tegemist
ja grillimist: „Tuletöö tegemisele esitatavad
nõuded”, „Küttekoldevälise tule tegemise ja
grillimise kohale esitatavad nõuded” ja „Tallinna linna heakorra eeskiri”.
Lisateave veebilehelt
tallinn.ee/lokke-tegemise-luba.
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Kalmistud
Kalmistud on paljude väärtuste kandjad,
millel põhiülesande kõrval on ka muinsuskaitseline, kultuuriajalooline ja miljööväärtuslik tähtsus. Kalmistukunst on omalaadne maastikuarhitektuuri ja ehituskunsti
mälestis. Samuti on kalmistud linna rohevõrgustiku oluline osa. Neid miljöö- ja kultuuriväärtuslikke paiku külastavad üksik- ja
rühmaturistid nii meilt kui ka mujalt.
Tallinna linna omandisse kuuluvad Metsakalmistu, Pärnamäe, Pirita, Siselinna,
Rahumäe, Hiiu-Rahu ja Liiva kalmistu, mis
kõik on muinsuskaitsealused mälestised.
Kalmistutele on kehtestatud muinsuskaitse
eritingimused ja kaitsevöönd – 50 m laiune
maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist
arvates. Seetõttu on hauaplatside kujundamisele seatud hulk kitsendusi.
Kalmistul tuleb hoida korda, puhtust ja
hauarahu. Kalmistul on keelatud:
• murda lilli, puude ja põõsaste oksi
ning vigastada ja raiuda puid;
• istutada puid ja põõsaid, rajada hekke
või paigaldada hauatähiseid ja -piirdeid
kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
• tuua kalmistule olmejäätmeid ja
paigutada kalmistujäätmeid kohta,
mis ei ole selleks ette nähtud;
• kahjustada hooneid, väravaid,
piirdeid, veevõtukohti, matmiskohti,
hauatähiseid ja -piirdeid;
• sõita mootorsõidukiga ja
parkida mootorsõidukit ilma
kalmistu haldaja loata;
• teha lõket ja põletada prügi;
• jalutada rihmastamata lemmikloomaga,
lasta lemmikloomi hauaplatsidele ja
jätta koristamata nende väljaheited.
Hauaplatsi kasutamiseks tuleb sõlmida kalmistu haldajaga leping. Hauaplatsi kujun8

dab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab
olema tähistatud nt risti, hauaplaadi, kivi või
sambaga. Hauatähised ja -piirded (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) ning haljastus
peavad asuma hauaplatsi piirides. Hauatähised ja -piirded kuuluvad hauaplatsi kasutajale.
Kalmistute haldamist ja kasutamist reguleerivad kalmistuseadus ja Tallinna kalmistute
kasutamise eeskiri. Järelevalvet seaduse
ja eeskirja täitmise üle teevad linna asutus
Tallinna Kalmistud, Tallinna keskkonna- ja
kommunaalamet, Tallinna linnaplaneerimise
ameti muinsuskaitse osakond ning Tallinna
munitsipaalpolitsei amet.
Kalmistul tehtava konserveerimise ja restaureerimise, remondi- ja ehitustööde ning
mullatööde projekt tuleb kooskõlastada Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ja Tallinna linnaplaneerimisameti muinsuskaitse
osakonnaga. Kalmistuid haldab, tasulisi
matuseteenuseid, hauaplatside hooldamise
teenust ja muid kalmistuteenuseid osutab
linna asutus Tallinna Kalmistud (Pärnamäe
tee 36, tel 651 0101).
Siselinna kalmistu, Metsakalmistu ja
Hiiu-Rahu kalmistu kontorid on avatud
E–R 9–16.
Liiva, Pärnamäe ja Rahumäe kalmistu
kontorid on avatud E–R 9–16 ja L 9–14.
Pirita kalmistuga seotud küsimuste korral
pöörduge Metsakalmistu kontorisse.
Lisateave veebilehelt kalmistud.ee/tallinn
(teave ja e-teenused, nt hauaplatsi kasutamise lepingu sõlmimise taotlus, päring
maetu kohta ja mootorsõiduki sissesõiduloa
taotlus).
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Linnud ja loomad
Lemmikloomad
Lemmiklooma pidamisel tuleb arvestada
kaaslinlaste huve ja turvalisust ning säästa
elusloodust – Tallinnas elab ja kasvab palju
kaitsealuseid liike, kelle ellujäämist ohustavad järelevalveta liikuvad lemmikloomad.
Lemmiklooma tuleb linnaruumis kontrolli
all hoida, mitte lubada teda välja omapäi, ja
koristada kõik looma tegevuse jäljed (väljaheited, karvatuustid pärast kammimist,
kraapimisjäljed). Lemmiku väljaheited tuleb
kilekotti pakitult visata lähimasse tavaprügikasti. Loomal ei tohi lasta käimlana kasutada laste liivakasti ega naabri lillepeenart.
Loomaomanikul tuleb hoolitseda ka selle
eest, et lemmik ei saaks soovimatuid järglasi, et ta oleks vaktsineeritud, kiibistatud
ja registrisse kantud. Samuti peab omanik
hoolt kandma looma ravimise eest.

koeral ei tohi lasta häirida teisi inimesi või
loomi.

Hulkuvaid ja kodutuid loomi soovitame
mitte toita. Esimesel võimalusel teavitage
neist Varjupaikade MTÜ ööpäevaringsel
telefonil 514 1431.

Lisateave veebilehelt
tallinn.ee/lemmikloom/koerte-jalutamine.

Õigusaktid, mis reguleerivad lemmikloomade pidamist: „Tallinna koerte ja kasside
pidamise eeskiri”, „Tallinna linna heakorra
eeskiri”, „Lemmikloomade pidamise nõuded” ja loomakaitseseadus. d

Koerte jalutusväljakud
Tallinn on rajanud 20 aiaga piiratud väljakut,
mis on mõeldud koerte jalutamiseks ja treenimiseks. Need on linnas ainsad avalikud
kohad, kus koer võib liikuda jalutusrihmata.
Jalutusväljakul tuleb pidada puhtust ning
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Asukohad
• Kesklinnas Tiigiveski pargis,
Toompargis, Politseiaias ning
Lilleküla raudteejaama ja Tehnika
tänava vahelisel haljasalal;
• Põhja-Tallinnas Ehte 16 ja Karjamaa 5;
• Kristiines Tondimõisa pargis ja
Cederhilmi pargis (Mooni 30d);
• Haaberstis Astangu tee ja Järveotsa
tee ristmikul ning Õismäe tiigi pargis;
• Nõmmel Pärnu mnt 327 ja Pihlaka 12;
• Lasnamäel Liikuri 56, Vormsi 5,
Kivila, Pae ja Tondiloo pargis;
• Mustamäel Sõpruse pst 263
ja Ehitajate tee 89.

Kiibistamine ja registreerimine
Kõik Tallinnas peetavad koerad ja kassid
tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida Tallinna lemmikloomaregistris.
Mikrokiip on lemmiklooma märgistamiseks
parim viis, kuna seda ei ole võimalik kaotada
ega eemaldada. Kiip aitab seostada looma
tema omanikuga ning seega on hõlpsam
kadunud looma koju tagasi toimetada. Kiibistamisest ja registreerimisest on kasu ka
tubase kassi puhul, kes võib avatud ukse või
akna kaudu õue sattuda ega pruugi enam
koduteed leida. Loom on vaja identifitsee11
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rida ka näiteks piiriületusel, loomanäitusel
või omandivaidluse korral.
Mikrokiibi paigaldab veterinaararst. Kiibistatud loom tuleb registreerida kas lemmikloomaregistri e-teeninduses llr.ee/e-teenindus,
kus saab ka kontrollida ja täpsustada kontaktandmeid ning teatada lemmiku surmast,
või järgmistes kohtades:
Mustamäe linnaosa
• Veterinaardiagnostikakeskuse
loomakliinik
Sipelga 2, tel 673 3101,
vetdiagnostika@gmail.com,
vetdiagnostika.ee

•

•

Eliit loomakliinik
Sikupilli 3, tel 600 0194, 509 6471,
eliitloomakliinik@gmail.com,
eliitloomakliinik.ee

•

Dakmett loomakliinik
Pikri 3, tel 655 2648, dakmett.ee

•

Abivet loomakliinik
Virbi 4, tel 688 2085, 506 8530,
info@abivet.ee, abivet.eu

•
Pirita linnaosa
• Pirita Loomakliinik
Regati pst 1, tel 506 0284,
pirethints@hot.ee
Kesklinn
• Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet
Harju 13, tuba 310, tel 616 4004,
hellika.landsmann@tallinnlv.ee,
tallinn.ee/lemmikloom
•

•

Miki loomakliinik
J. Kunderi 37, tel 633 3398,
info@miki.ee, miki.ee
Tatari loomakliinik
Tatari 3, tel 646 7084,
tlk@tatari.ee, tatari.ee

Lasnamäe linnaosa
• Lasnamäe loomakliinik
P. Pinna 19, tel 632 6070,
lasnamaeloomakliinik.eu
•

Vetekspert loomakliinik
Linnamäe tee 91, tel 635 2455,
504 4866, info@vetekspert.ee,
vetekspert.ee

Nostrem Pet loomakliinik
Kivila 5, tel 634 0698,
kliinik@nostrem.ee, nostrem.ee

Mustakivi loomakliinik
Mahtra 1, tel 687 1131, 5551 0131,
info@mustakiviloomakliinik.eu,
mustakiviloomakliinik.eu

Kristiine linnaosa
• Kristiine linnaosa valitsus
Metalli 5, tuba 110, tel 645 7127,
kylliki.valma@tallinnlv.ee
Nõmme linnaosa
• Kase & Michelsoni loomakliinik
Laulu 6, tel 651 6407,
loomaarstid@gmail.com,
loomaarst.com
Põhja-Tallinn
• FIE Andrei Rusmanov
Telliskivi 39, tel 509 1254,
andrei@rusmanov.com, rusmanov.com
•

Aleksei Ušanovi loomakliinik OÜ
Lõime 19, tel 515 0602

•

Juri Karpenko loomakliinik
Paldiski mnt 42d, tel 672 1260,
513 6722, jkarpenko@alton.fie.ee,
alton.fie.ee

Steriliseerimine
Hulkuvate loomade arvu tänavatel aitab
kõige tõhusamalt vähendada koerte ja kasside steriliseerimine. Väga väheseid loomi
peetakse tõuaretuse eesmärgil, enamik
neist on lihtsalt inimeste seltsilised, kellel ei
ole mingit vajadust järglasi saada.
Steriliseeritud loomad ei märgista üldjuhul
kohti ega meelita ligi liigikaaslasi, hoiavad
kodu ning püsivad oma territooriumil. Tavaliselt saavad steriliseeritud loomad omavahel paremini läbi, sest nende agressiivsus
väheneb. Seega parandab steriliseerimine
nii looma, tema omaniku kui ka naabrite
elukvaliteeti, aitab hoida kodulinna head
väljanägemist ning säilitada linna looduslikku elurikkust.

Hulkuvad ja kodutud loomad
Iga päev satub tänavale hulkuma lemmikloomi, kellest osa oodatakse koju tagasi,
kuid osa on osutunud pererahvale ülearuseks. Eriti terav on probleem kodutute
kassidega. Keldris, kõrvalhoones ja mujal
metsikult elavad kassid tekitavad heakorraprobleeme, hävitavad linnaelustikku ja
soetavad arvukalt järglasi. Sageli kogunevad tänavakassid kortermajade ümbrusesse, kuna elanikud toidavad neid.

Kodutute kasside varjupaika toimetamiseks tuleks ühistul saata olukorda kirjeldav e-kiri aadressil tallinn@varjupaik.ee.
Kassipüüdja teeb tööd eeskätt hilisõhtul
või varahommikul, sest kassid on ööloomad.
Talle tuleb vajaduse korral tagada ligipääs
ühiskasutatavatele ruumidele, nt keldrile ja
kütteruumidele. Kasse toitvate inimestega
tuleks jõuda kokkuleppele, et nad päevpaar enne püüdmist kasse ei toidaks, kuna
täis kõhuga loomad lõkspuuri ei lähe.
Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist ja
hoidmist korraldab Tallinna uues loomade
varjupaigas (Paljassaare tee 85) Varjupaikade MTÜ. Hulkuvatest või surnud loomadest Tallinnas saab teatada ööpäev läbi
töötaval telefonil 514 1431.
Leitud loomade kohta saab teavet Tallinna loomade varjupaiga veebilehelt:
varjupaik.ee/varjupaigad/tallinna-loomadevarjupaik telefonil 514 1431 ja e-posti teel
tallinn@varjupaik.ee. Tallinna loomade varjupaik Paljassaare teel on külastajatele avatud iga päev kell 14–18.
Looma väärkohtlemisest ja loomade
tervisega seotud probleemidest tuleb
teavitada Harjumaa veterinaarkeskust
telefonil 658 0420 või e-posti teel
info.harju@vet.agri.ee.

Lisateave veebilehelt tallinn.ee/lemmikloom
ja Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist
tel 616 4004 (tööajal).
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Lindud ja nende toitmine

Metsloomad ja linnud
Metsloomad linnas
Tallinnas on palju suuri rohealasid, mis on
ühendatud linnapiiritaguste metsade ja loodusmaastikega. Seepärast võime Tallinna
rohealadel kokku puutuda paljude metsloomadega pisihiirest põdrani. Üldjuhul ei
kujuta metsloomad ohtu ei linnaelanikele
ega endale, sest nende tegevusraadius
piirneb rohealaga. Terve loom on enamasti
piisavalt ettevaatlik, et vältida kokkupuudet inimesega. Sekeldusi tekib peamiselt
noorloomadel, kes hakkavad suve lõpus ja
sügisel iseseisvalt ringi liikuma. Liiklusõnnetustesse satuvad sagedamini oravad, siilid
ja metskitsed. Tänavatele, kus siile sagedamini kohtab, on paigaldatud siili pildiga
liiklusmärke ning tihedama oravaliiklusega
tänavate kohale on paigaldatud kaableid
ehk oravasildasid.
Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 tuleb
helistada, kui:
• metsloom on haiglase välimuse
või kahtlase käitumisega, näiteks
püüab ise inimesele läheneda;
• metsloom on sattunud abitusse
olukorda või viga saanud, näiteks
jäänud lõksu aeda või linnaruumi;
• linna on sattunud suurem metsloom (nt
metssiga, metskits, põder), kes võib
viga saada või õnnetuse põhjustada.

14

Autojuht saab metsloomale otsasõitu vältida, kui:
• peab kinni kiiruspiirangutest ja
• sõidab aeglasemalt aedlinnas
ja metsi läbivatel tänavatel,
eriti hämaras ja pimedas.
Rotte, rebaseid ja kährikuid meelitavad
aeda ja hoovi toidujäätmed ja muu lihtsasti
kättesaadav söögipoolis. Vältimaks ebameeldivaid kohtumisi:
• ära püüa metslooma meelitada
ega kodustada;
• ära toida metsloomi – hoia
jäätmemahuti kaas kinni, tee
komposti kinnises kastis ning ära jäta
lemmiklooma toitu õue järelevalveta;
• selgita ka naabrile, et asulas
ei tohi metsloomi toita.
Püüa närilised mürgitamise asemel lõksu
ja tigusid tõrju teograanulite asemel käsitsi
noppides. Mürgitatud närilised ja teod on
kerge saak nende looduslikele vaenlastele,
kes võivad saada surmava mürgiannuse.

Paljud linnuliigid on linnas leidnud endale
meelepärase elupaiga. Linnalindude arvukus kasvab peamiselt rikkaliku toidu ning
turvaliste pesitsustingimustega seoses.
Linnas on hõlpsasti kättesaadavad biojäätmed, millel on lindude toidus suur osakaal, ja
katused on turvaline pesitsuskoht – sinna ei
pääse röövloomad ega inimesed. Selle tulemusena õnnestub lindudel linnas rohkem
poegi üles kasvatada kui looduses.
Kui kevadine kajakakisa muutub elumaja
ümbruses liiga häirivaks, tuleb vähendada
lindudele kättesaadavate toidujäätmete
hulka – selleks tuleb majaümbrus puhas
hoida ja sulgeda prügikastide kaaned korralikult. Samuti ei tohi majaelanikud linde toita.
Vältimaks kajakate pesitsemist katusel,
tuleks varakevadel enne pesitsusperioodi
algust puhastada katus samblast ja oksaraagudest. Seejärel tuleks kontrollida iga
5–7 päeva tagant, kas kajakas on loobunud
ehitamisest, ja vajaduse korral eemaldada
pesa. Pesi võib eemaldada ainult senikaua,
kuni neis pole mune.

Veelindude toitmisest tuleb hoiduda igal
ajal. Kühmnokk-luikede, sinikael-partide ja
teiste veelindude looduslikku toidubaasi
kuuluvad peamiselt vee-selgrootud, taimerisoomid ja kalad. Inimese pakutavast
saiast ei saa linnud vajalikke toitaineid: see
põhjustab ainevahetushäireid, mis pikema
aja jooksul pärsib nende lennuvõimekust
ja sigimisedukust. Temperatuurilangus ja
toidunappus käivitavad enamikul veelindudel rändeinstinkti, mis on evolutsiooniliselt
välja kujunenud ning ellujäämiseks vajalik
kohastumus. Lisatoitmisega seab inimene
veelindudele ökoloogilise lõksu, muutes
nad lisatoidust sõltuvaks, ja eksitab lindude
instinkte. Nõrgestatud ja kolooniatesse
kogunenud lindude hulgas kasvab nakkushaiguste oht. Haiged linnud võivad lähedase
kontakti korral ohustada ka inimesi. Seega
tuleb veelindude enda heaolu nimel võimaldada neil looduslikke instinkte järgida.

Pesitsusajal kaitsevad varesed ja kajakad
oma poegi, mistõttu ei tohi linnupoegadele
liiga lähedale minna – vanalinnud võivad
reageerida sellele kisamise ja pikeerimisega. See lindudele loomulik käitumine ei
kujuta inimesele ohtu, küll aga võib korralikult ehmatada.
Karmil talvel võib toita väikelinde, kellest
tavaliselt tüli ei ole, kuid seejuures peab
olema järjepidev ja pakkuma mitmekesist
toitu.
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Heakorra ABC

Kinnistuomanikule
Tallinna linna heakorra eeskirja järgi peab kinnistu
omanik hoidma korras oma kinnistu ja selle piirdeaia ning
kinnistuga külgneva ala. Kinnistul kasvavate puude (v.a
viljapuud) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba.

18

19

Heakorra ABC

Talvised hooldustööd

Puude hooldus ja raie
Puude head seisundit saab hoida õigel ajal
tehtud korrektse hoolduslõikusega. Kui
puu on olnud kaua hooldamata ja oksad on
kasvanud vastu aknaid või majaseina, tuleb
Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist
taotleda hoolduslõikusluba.
Hea lehtpuude hoolduslõikuse aeg on varakevadel, kui puul ei ole veel lehti. Järgmine
soovituslik aeg okste lõikuseks on kesksuvi.
Puid ei või lõigata intensiivse mahlajooksu,
pungade puhkemise ega lehtede moodustumise ajal. Samuti ei ole hea teha hoolduslõikust sügisel, mil puu valmistub jääma
talvepuhkusele, ega talvel, kui temperatuur
on langenud alla –10 kraadi. Puude hoolduslõikust teevad puuhooldusspetsialistid
ehk arboristid. Asjatundmatult või valel ajal
tehtud lõikus võib puud kahjustada, mille
tagajärjel puu haigestub, kuivab või murdub
ootamatult.
Ohtlikuks muutunud puu raieks on vaja
raieluba. Eksperdihinnangu saamiseks võib
pöörduda pädeva spetsialisti poole või taotleda Tallinna keskkonna- ja kommunaala-

metilt raieluba, kui puul ilmneb üks või mitu
allnimetatud tunnust:
• puu võrasse on tekkinud palju
kuivi oksi või on latv kuivanud;
• puu tüvele või tüükaosale on
kasvanud seente viljakehad;
• puu kalle on kiiresti suurenenud
ja vastassuunast on mullapall
maast üles kerkinud;
• puu tüvele või harude vahele
on tekkinud lõhed.
Raieluba tuleb taotleda ka ehitustööl ettejääva vähemalt rahuldavas seisundis puu
raieks. Sellisel juhul määratakse raieloa
taotlejale asendusistutuskohustus, st ta on
kohustatud kompenseerima elujõulise puu
langetamise uute puude istutamisega ning
tagama nende hoolduse kahe aasta jooksul.
Lisateave
raieja
hoolduslõikuslubade
taotlemise
kohta
veebilehelt
tallinn.ee/Teenus-Raieluba ja Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti haljastuse osakonna telefonilt 640 4274 (tööajal).

Ehitise omanik peab hoolt kandma oma kinnistuga külgnevate kõnniteede libedustõrje
eest ning varuma selleks vajalikud töövahendid ja puistematerjali. Libedustõrjeks
kasutatava puistematerjali tera läbimõõt
peab olema 2–6 mm. Lund võib paigutada
kõnniteele juhul, kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,2 m liikumisruumi.
Samuti tuleb regulaarselt kontrollida katust
ja fassaadi ning hoolitseda katusele kogunenud lume ja tekkinud purikate õigeaegse
eemaldamise eest. Purikate teket aitab vältida vihmaveerennidesse ja -torudesse paigaldatud soojenduskaabel.

•

Katuselt jääpurikate ja lume eemaldamisel
tuleb:
• teavitada avariitöö ajast
aegsasti majaelanikke;
• teavitada avariitööst Tallinna
abitelefonil 14410;
• teavitada avariitöö ajast ja kohast
Tallinna transpordiametit, kui sellega
kaasneb liikluse ümberkorraldamine
või tänava sulgemine;

•

•

•

•
•

korraldada läheduses parkivate
sõidukite ümberpaigutamine;
paigaldada nähtavale kohale infotahvel,
millele on märgitud ohu liik, ohu
likvideerimise eest vastutava isiku nimi
ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg;
tagada jalakäijatele ja sõidukitele
ohutu läbipääs või korraldada
avariitöö ajal nende ümbersuunamine,
vajaduse korral piirata ohuala ajutise
piirdeaiaga ja tagada ala tähistamine
liikluskorraldusvahenditega
majandus- ja taristuministri
määruse „Liikluskorralduse
nõuded teetöödel” kohaselt;
tagada vajaduse korral turvavarustuse
ja muude tööohutuse tagamiseks
vajalike vahendite olemasolu;
vältida lume ja purikate langemist
madalamatele hoonetele;
vedada ära kõnni- või sõiduteele
kukkunud või lükatud purikad ja lumi.

Puude istutamine
Puude istutamisel tuleb arvestada, et sageli
jäävad need oma kohale aastakümneteks.
Seetõttu tuleb puuistikutele leida selline
kasvukoht, kus neil oleks ruumi kasvatada
tugev juurestik ja ilus võra. Puid ei tohi istutada maapealsete ega maa-aluste tehnovõrkude kaitsevööndisse, lisaks tasuks istutuskoha valikul arvestada naabritega. Hoovi
suuremahulisel haljastamisel tuleks küsida
nõu maastikuarhitektilt või piisava kogemusega aednikult.
20

Puu ümberistutamine tuleb kooskõlastada
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti
haljastuse osakonnaga juhul, kui puu rinnasläbimõõt on suurem kui 8 cm (v.a erakinnistul kasvavad viljapuud).
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Toetus „Hoovid korda”
Toetust „Hoovid korda” antakse korterelamute hoovide ilme ja turvalisuse parandamiseks. Toetatakse näiteks parkimisplatside, puhkealade, mängu- ja spordiväljakute
ja abihoonete rajamist, samuti sademevee,
veevärgi ja kanalisatsiooniga seotud probleemide lahendamist. Taotlus esitatakse
elukohajärgsele linnaosavalitsusele.

Lisateave veebilehelt
tallinn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus,
linnaosavalitsustest või Tallinna
linnavaraametist.

Toetus „Roheline õu“

22

Tallinna linnas tegutseval korteriühistul
on võimalik taotleda linnalt toetust korterelamu õue haljastuseks, et muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks.

Toetuse suurus korteriühistu kohta on kuni
60% toetatavate tööde maksumusest, kuid
maksimaalselt 600 eurot aastas.

Toetuse taotlus tuleb esitada kahe kuu
jooksul pärast toetatavate tööde tegemist.

Lisateave veebilehelt
tallinn.ee/Teenus-Projekt-Roheline-ou.
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Jäätmed
Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et säästa loodust ning anda
jäätmetele materjali või energiaallikana uus otstarve.
Pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest
eraldi ja viia tühjalt selleks ette nähtud avalikesse
jäätmemahutitesse või jäätmejaama. Kodumajapidamises
tekkinud ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed,
vanad rehvid ja suurjäätmed on võimalik viia
jäätmejaama. Kõik sortimisest üle jäänud jäätmed on
segaolmejäätmed, mis tuleb koguda segaolmejäätmete
mahutisse ja lasta ära vedada jäätmeloaga jäätmevedajal.
Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus aitab parandada meie
elukeskkonda ning vähendada jäätmekäitluskulusid.

Lisateave veebilehelt tallinn.ee/keskkond/jaatmed. Avalikud jäätmemahutid ja jäätmejaamad on veebikaardil kaart.tallinn.ee/Tallinn.
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Heakorra ABC

Korraldatud jäätmevedu

Pakendid

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete
kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja
poolt. Tallinnas on korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud biolagunevate jäätmete, paberi
ja kartongi, suurjäätmete ja segaolmejäätmete vedu.

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud
toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks tema olelusringi vältel – toormest kuni valmiskaubani
ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni.
Pakendijäätmeid on nii pandimärgisega (nn
pandipakend) kui ka pandimärgiseta.

Korraldatud jäätmeveo teenust osutab Tallinna keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Jäätmekeskus järgmistes linnaosades:
Haabersti, Mustamäe, Kristiine, Põhja-Tallinn ja Pirita ning Lasnamäel Laagna-Tondiraba ning Priisle- Mustakivi piirkond. Kesklinna, Nõmme ja Lasnamäe Pae-Ülemiste
piirkonnas Tallinna Jäätmekeskus korraldatud jäätmeveo teenust ei paku ja seal kehtib
vabaturu olukord.

Lisaks osutab Tallinna Jäätmekeskus järgmisi teenuseid:
• jäätmemahutite rent;
• jäätmemahutite pesu;
• aia- ja pargijäätmete äravedu
(puulehed, õunad, oksad jms).
Lisateave veebilehelt tallinn.ee/jaatmed,
prugi.ee, tel 616 4012 või Tallinna
Jäätmekeskuse infotelefonilt 616 4000.

Pandipakendid on metallist, klaasist või
plastist joogipakendid, millel on pandimärk
ning mida ostes tarbija maksab tagatisraha.
Pandipakendeid peab saama tagastada
müügikohta või selle vahetus läheduses
asuvasse vastuvõtukohta, millele on müügikohas viidatud. Pant tagastatakse müügikohas (nt taarapunktis) pärast tühjade pakendite üleandmist. Pandipakendite kogumist
korraldab taaskasutusorganisatsioon Eesti
Pandipakend.
Pandimärgiseta (tagatisrahata) pakendid on võimalik viia avalikku pakendipunkti
või jäätmejaama või tellida pakendijäätmete
äraveo teenus (nt pakendikotiteenus või
segapakendimahuti).
Pakendijäätmed
olema tühjad!

peavad

üleandmisel

Pandimärgiseta pakendeid kogutakse jäätmejaamades ja avalikes pakendipunktides
kolme mahutisse.
• Paber- ja kartongpakendimahutisse
(sinine) võib visata pappkaste ja
-karpe, jõupaberit, paberkotte
jm puhtaid paberpakendeid.
• Klaaspakendimahutisse (roheline
võib visata värvitust ja värvilisest
klaasist pudeleid, purke ja muid
puhtaid klaaspakendeid.
• Segapakendimahutisse (kollane)
võib visata plastpakendeid (nt
jogurtitopse ja võikarpe, õli-, ketšupija majoneesipudeleid, kosmeetika- ja
hooldustoodete pakendeid ning puhtaid
plastnõusid ja -karpe), metallpakendeid
(nt toidu- ja joogipakendite metallkaasi
ja -korke ning konservikarpe) või
joogikartongist või muust kihilisest
papist pakendeid (nt kartongist
piima-, mahla- ja jogurtipakendeid,
kondiitritoodete kartongkarpe ja
muid puhtaid kartongpakendeid).
Klaaspakendimahuti ning paber- ja kartongpakendimahuti puudumise korral
võib klaas- ning paber- ja kartongpakendid visata segapakendimahutisse.
Pandimärgiseta pakendite tagasikogumist
korraldavad taaskasutusorganisatsioonid
OÜ Eesti Pakendiringlus, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon.
Lisateave
tallinn.ee/keskkond/jaatmed,
eestipandipakend.ee, eto.ee, tvo.ee ja
pakendiringlus.ee. Lähima pakendikonteineri asukoha leiab Tallinna linna veebikaardilt kaart.tallinn.ee (kaardikiht „Jäätmed ja
lemmikloomad”).
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Ohtlikud jäätmed

Paber ja kartong
Paberit ja kartongi tuleb koguda eraldi, et
seda oleks võimalik taaskasutada.
Vähemalt viie korteriga elamul peab olema
paberi- ja kartongimahuti. Eramute ja alla
viie korteriga elamute elanikud saavad
eraldi kogutud paberi- ja kartongijäätmed
viia jäätmejaama.

Paberi- ja kartongimahutisse võib visata:
• töövihikud, paberist ja kartongist
kaustikud, trükiga ja puhta
kirja- ning joonistuspaberi;
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid
ja reklaammaterjalid;
• ümbrikud, kaanteta raamatud.

Biolagunevad jäätmed
Biolagunevate jäätmete mahuti peab olema:
• vähemalt kümne korteriga elamul;
• alla kümne korteriga elamul,
kui sealset segaolmejäätmete
mahutit tühjendatakse harvemini
kui üks kord nädalas.
Üksikelamu juures ei pea olema biolagunevate jäätmete mahutit juhul, kui biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed kogutakse liigiti
ning kompostitakse samal kinnistul.
Biolagunevate jäätmete mahutisse tuleb
panna:

•

•
•

liha- ja kalajäätmed, köögi- ja
puuviljajäätmed, poolfabrikaadid,
pagari- ja kondiitritooted, juust,
või ja margariin ning muud
tahked toidujäätmed;
majapidamispaber, pabersalvrätid
ja -filtrid, kohvipaks ja teepakid
(kui on 100% biolagunev);
toataimed ja lõikelilled.

Biolagunevad jäätmed tuleb enne mahutisse viimist panna biolagunevasse kile- või
paberkotti. Kindlasti ei tohi biolagunevaid
jäätmeid panna tavalisse kile- või prügikotti.

Ohtlikud on jäätmed, mis võivad kahjuliku
toime tõttu olla ohtlikud tervisele, varale
või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed tuleb
koguda muudest jäätmetest eraldi!

Vanad ravimid võib viia lähimasse apteeki.
Muid kodumajapidamisest pärit ohtlikke
jäätmeid saab tasuta ära anda jäätmejaamades (vt jaotist „Jäätmejaamad”)

Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:
• patareid ja akud;
• päevavalguslambid, säästupirnid;
• vanaõli, õlifiltrid, õlised kaltsud;
• värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid;
• kemikaalid ja puhastusvahendid;
• kraadiklaasid ja muud elavhõbedat
sisaldavad jäätmed;
• väetised ja pestitsiidid
(taimekaitsevahendid);
• vanad ravimid;
• ohtlike ainete pakendid.

Patareisid ja akusid saab lisaks jäätmejaamadele üle anda kõigisse patareide ja akude
müügikohtadesse.
Lisaks toimuvad igal kevadel (aprilli lõpust
mai alguseni) kõigis linnaosades ohtlike
jäätmete kogumisringid. Kogumisringist
teavitatakse linnaosalehes ning ajakava ja
kogumiskohad leiab veebiaadressilt
tallinn.ee/Ohtlike-jaatmetekogumispunktid.

Kasutuskõlbmatu kodutehnika
Olmeelektroonikat ja kodutehnikat (nt
elektripliit, külmkapp, televiisor, raadio,
föön, pardel, pesumasin, tolmuimeja, mikser,
triikraud) saab tasuta ära anda jäätmejaamades (vt jaotist „Jäätmejaamad”).

Kauplus on kohustatud väikese elektroonikaseadme vastu võtma isegi siis, kui uut
asemele ei osteta.

Uue seadme ostmisel saab vana sama liiki
seadme jätta kauplusesse. Väikeseid elektroonikaseadmeid (küljepikkus kuni 25 cm)
peavad tasuta vastu võtma kõik enam kui
400 m² suurused poed, kes müüvad mis
tahes elektroonikaseadmeid.

28

29

Heakorra ABC

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Vanad autorehvid
Rehve saab eraisik tasuta ära anda:
• jäätmejaamades (vt jaotist
„Jäätmejaamad”), kus võetakse
korraga vastu kuni kaheksa rehvi;
• MTÜ Rehviringlus kogumispunktides,
vt rehviringlus.ee.

Ettevõte peab rehvide üleandmiseks
pöörduma MTÜ Rehviringlus poole
(rehviringlus.ee).

Ehitus- ja lammutusjäätmed (betooni- ja telliskivitükid, puit, kipsplaadid, värvi- ja liimijäägid jm) tuleb koguda liigiti, et neid oleks
võimalik taaskasutada. Need tuleb viia jäätmejaama (vt jaotist „Jäätmejaamad”) või
isikule, kellel on kehtiv jäätmeluba ehitusja lammutusjäätmete taaskasutamiseks vt
tallinn.ee/ehitusjaatmete-kaitluskohad.
Ohtlikud ehitusjäätmed (lahusti-, värvi-,
laki-, liimi- ja hermeetikujäägid, immutatud
puit) tuleb üle anda muudest jäätmetest

eraldi jäätmejaama või asjaomase jäätmeloaga ettevõttele, nagu Epler & Lorenz AS,
EcoPro AS või Ragn-Sells AS.
NB! Asbesti sisaldavad jäätmed, nt eterniit,
on keskkonnale ja inimeste tervisele ohtlikud. Seetõttu tuleb need muudest jäätmetest eraldi üle anda jäätmejaama või viia
prügilasse.
Lisainfo veebilehelt
tallinn.ee/ehitusjaatmed.

Kasutuskõlblikud riided, raamatud,
mööbel ja kodutehnika
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MTÜ Uuskasutuskeskus ja Sõbralt Sõbrale
kauplustes võetakse tasuta vastu mööblit,
kodutehnikat, riideid, raamatuid, köögi- ja
muid tarbeesemeid, mänguasju ning muud,
mis on veel korralik ja kasutuskõlblik.

kaubanduskeskuste juurde. Kogutud esemed suunatakse kordus- ja taaskasutusse.
Konteinerite asukohad leiate veebikaardi
kaart.tallinn.ee kaardikihilt „Jäätmed ja lemmikloomad“.

Riideid, jalanõusid ja mänguasju saab
panna ka punastesse ja rohelistesse riidekonteineritesse, mis on paigutatud paljude

Lisateave veebilehtedel uuskasutus.ee ja
tallinn.ee/kasutatud-riided-2.
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AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
Jõelähtme vallas asuv Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus (endine Tallinna prügila) teenindab hinnakirja alusel kõiki erakliente ja ettevõtteid. Tegemist on tavajäätmete käitluskohaga. Võimalik on tasuda
sularahas ja kaardimaksega ning lepingu
olemasolul arvega. Arveldamine toimub
kaalu alusel. Tagatud on kõigi jäätmeliikide,
v.a ohtlike jäätmete üleandmine. Ohtlikest
jäätmetest võetakse vastu üksnes asbesti.

Jäätmete vastuvõtt
Esmaspäevast reedeni 6.00–22.00
Laupäeval, pühapäeval ja
riigipühadel 8.00–18.00
Kontor
Esmaspäevast reedeni 8.00–16.30
Lisateave teenuste kohta veebilehelt
tjt.ee või tel 609 6018.

Jäätmejaamades võetakse
eraisikutelt tasuta vastu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäätmejaamad

•
1. november – 31. märts

1. aprill – 31. oktoober

•

Pääsküla jäätmejaam
Raba 40

E, T, K, R 14–19
L, P 10–15

E, T, K, R 12–20
L, P 10–18

•

Rahumäe jäätmejaam
Rahumäe tee 5a

E, T, K, N 14–19
L, P 10–15

E, T, K, N 12–20
L, P 10–18

Pärnamäe jäätmejaam
Pärnamäe tee 36

E, T, K, N 14–19
L, P 10–15

E, T, K, N 12–20
L, P 10–18

Paljassaare jäätmejaam
Paljassaare põik 5

E, K, N, R 14–19
L, P 10–15

E, K, N, R 12–20
L, P 10–18

paberit ja kartongi;
pakendeid;
vanametalli;
toiduõli ja -rasva;
töötlemata puitu (kuni 1 m3);
plaste (kuni 1 m3);
klaasijäätmeid, lehtklaasi (kuni 1m3);
betooni, telliseid, plaate ja
keraamikatooteid (kuni 1 m3);
telliseid (kuni 1 m3);
kasutuskõlblikku vanamööblit*;
biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid
(ühelt toojalt päevas tasuta kuni
kuus 100-liitrist kotitäit);
kasutatud riideid (ühelt toojalt päevas
tasuta kuni kuus 100-liitrist kotitäit);
sõiduautode rehve (tasuta
kuni 8 rehvi korraga);
elektri- ja elektroonikajäätmeid
(külmikud, telerid jms)**;
koduseid ohtlikke jäätmeid
(piiratud koguses).

Muid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid, eterniiti,
kasutuskõlbmatut vana mööblit ja riideid,
pinnast ja kive võetakse vastu jäätmejaama
hinnakirja alusel. Segaolmejäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!
Aegna saare jäätmete kogumispunkt töötab 1. maist 30. septembrini.
Lisateave jäätmejaamade ja seal vastuvõetavate jäätmete kohta veebilehtedel
tallinn.ee/keskkond/jaatmejaamadtallinnas ja jaatmejaam.ee.

Riigipühadel on jäätmejaamad suletud!

* Kasutatud mööbli seisukorda hindab jäätmejaama klienditeenindaja. Kasutuskõlblikuks
tunnistatakse mööbel, mis on väga heas korras ja mida on võimalik suunata taaskasutusse.
** Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed, st kõik olulised osad (nt
kompressorid ja trumlid) peavad alles olema. Voolujuhtmed, nupud, puldid jms ei kuulu oluliste
osade hulka. Mittekomplektseid elektroonikajäätmeid võetakse vastu ainult tasu eest.
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Üldteave
Lisateavet Tallinna heakorra kohta
leiate veebilehelt tallinn.ee/heakord.
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet
645 7191
kommunaal@tallinnlv.ee

Haabersti
640 4800
haabersti@tallinnlv.ee

Tallinna ettevõtlusameti
jäätmehoolduse osakond
jaatmed@tallinnlv.ee

Kesklinn
645 7200
kesklinn@tallinnlv.ee

Tallinna linnavaraamet
640 4500
linnavaraamet@tallinnlv.ee

Kristiine
645 7100
kristiine@tallinnlv.ee

Tallinna jäätmekeskus
616 4000
info@prygi.ee

Lasnamäe
645 7700
lasnamae@tallinnlv.ee

Linna abitelefon 14410

Mustamäe
645 7500
mustamae@tallinnlv.ee
Nõmme
645 7305
nomme@tallinnlv.ee
Pirita
645 7600
pirita@tallinnlv.ee
Põhja-Tallinn
645 7040
pohja@tallinnlv.ee
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+372 645 7191
kommunaal@tallinnlv.ee
Mündi tn 2, 15197 Tallinn
tallinn.ee
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