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EESSÕNA / HEAKORD

Tallinna Keskkonnaamet on „Minu kodu rohelise raamatu” koostanud eesmärgiga abistada linnaelanikel keskkonnasäästlikku eluviisi omaks võtta. Tegelikult on paljud inimesed valmis loodussõbralikult tegutsema, kuid igapäevatoimetuste puhul jääb sageli väheseks
teadmisi, miks üks või teine tegevus on keskkonnale kahjulik ja
milline tegevus oleks siis õige. Linn on keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks loonud erinevaid võimalusi ja sellest raamatust leiabki infot nende võimaluste kohta. See raamatuke keskendub ainult
põhilisematele elanike igapäevaelu puudutavatele linnakeskkonna
teemadele. Täiendavatele küsimustele leiab vastuse Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee või helistades Tallinna abitelefonile 1345,
kes iga helistajat personaalselt juba edasi juhendab.

Heakorraeeskirja järgi kinnistu omanik:
44 hoiab korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia
44 teostab heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal
44 ei tohi raiuda ilma raieloata oma kinnistult puid ja põõsaid
(v.a viljapuud ja marjapõõsad)
Tallinna linna territooriumil on kulu ja jäätmete põletamine keelatud. Lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Keskkonnaameti eelneval kooskõlastusel, välja arvatud selleks linnavalitsuse
poolt avalikus kohas välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsil.
Vt lähemalt www.tallinn.ee/heakord

HALJASTUS

Väike lillesõbra meelespea
44 lillepeenarde kavandid tee varakult valmis;
44 noored taimed võid osta või kasvatada ise;
44 istutamiseks vali terved ja tugevakasvulised taimed;
44 ära osta ülekasvanud suure juurekavaga läbipõimunud taimi;
44 liiga pikad taimede võrsed näpista lühemaks, et aluselt saaksid
kasvama hakata uued võrsed;
44 enne istutamist kasta taimed korralikult läbi;
44 paiguta taimed istutusalale laiali ja kontrolli paigutuse õigsust;
44 istutamiseks võta taim kätte nii, et käelaba kataks mullapinda
ja taimevarred ulatuksid sõrmede vahelt läbi, keera pott tagurpidi ja löö taim potist välja;
44 alustades peenra servast istuta taimed kohtadele;
44 kaeva kühvliga auk ja istuta taim mulda, nii et juurepalli ülemine osa jääks mulla alla;
44 vajuta taimed ettevaatlikult kinni ja kasta;
44 pärast istutamist rehitse muld jalajälgedest siledaks;
44 juba juurdunud lilli kasta vastavalt vajadusele (20-25 l vett
ruutmeetrile, teeb seda vihm või inimene);
44 kasta hommikul või hilja õhtul;
44 kolm kuni neli korda suve jooksul anna pealtväetist, lisades
10 l kastmisvee hulka 30-40g mineraalväetist;
44 lillede õitseaega saab pikendada õitsenud õite kõrvaldamise ja
õitevarte kärpimisega;
44 peenar hoia umbrohupuhas;
44 sügisel korja närbunud taimed ära ja rehitse peenar üle.

LEMMIKLOOMAD
Tallinna linn soovib tagada kõigile linnakodanikele meeldiva elukeskkonna, nii loomasõpradele, kui ka neile, kes eelistaksid oma
linna loomadega mitte jagada. Negatiivse suhtumise ärahoidmiseks
peavad loomaomanikud oma lemmikuid ühises linnaruumis kontrolli all hoidma, neid ilma saatjata mitte välja lubama ja kõik oma
loomade tegevuse jäljed (väljaheited, karvatuustid pärast kammimist, kraapimisjäljed) koheselt ära koristama. Hea käitumisega lemmik võidab looma-armastajate armeele liitlasi.

KOERTE JALUTAMINE
Heade loomapidamistavade edendamiseks on Tallinna linn rajanud
12 koerte jalutamiseks ja treenimiseks mõeldud aiaga piiratud jalutusväljakut. Need on ainsad avalikud kohad linnas, kus koera tohib jalutusrihmata liikuma lasta. Jalutusaias nagu kõikjal linna territooriumil tuleb pidada puhtust ja mitte lasta oma koeral teisi inimesi või loomi häirida.
Koerte jalutusväljakute asukohad:
44 Kesklinn: Tiigiveski pargis, Toompargis, Politseiaias
44 Põhja-Tallinn: Ehte tn 14
44 Kristiine: Dunteni pargis
44 Haabersti: Astangu tn ja Järveotsa tee ristmikul,
Õismäe tiigi pargis
44 Nõmme: Pärnu mnt 327
44 Lasnamäe: Liikuri 56
44 Mustamäe: Sõpruse pst 263, Tildri tn 35
44 Viljandi mnt 24d (Loomade Hoiupaiga territoorium)
Lisaks jalutusaedadele on ka 4 märgistatud koerte ujutuskohta:
Russalka juurest Pirita poole jääv rannariba, Merivälja muulist Viimsi poole jääv rannaäär ja Raku järve põhjakalda kirdenurk (juurdepääs Viljandi mnt ja Piibri tänava kaudu).
Tallinna Keskkonnaameti hoolduses on ka 43 eraldiseisvat
koerte väljaheidete prügikasti, mille asukohad leiate veebilehelt
www.tallinn.ee/lemmikloom.

KOERTE MÄRGISTAMINE
Tallinnas reguleerib koerte ja kasside pidamist Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri (eeskirja leiate veebilehelt
www.tallinn.ee/lemmikloom). Lemmikute vaktsineerimine, kiipimine (märgistamine) ja registrisse kandmine, soovimatute järglaste vältimine ning vajadusel looma ravimine on omaniku
kohustused. Mikrokiibi paigaldavad veterinaararstid. Koeraomanik
peab ise jälgima, et tema märgistatud koer(ad) on kantud Tallinna
linna koerte keskregistrisse. Tavaelus on mikrokiibist kasu eelkõige selleks, et leitud lemmikloom leiaks võimalikult kiiresti kodutee,
samuti on looma kindel identifitseerimine nõutav piiriületusel, loomanäitustel, isikutevahelistel omandivaidlustel jms juhtudel.
Tallinna elanike koerad peavad olema märgistatud ja registreeritud
Tallinna linna koerte keskregistris. Soovitame kiibistada ka kassid.

LEMMIKLOOMAD

2009. aasta Kiipimiskampaania
Et kiibistatud saaksid ka need koerad-kassid, kes kunagi loomakliinikusse ei jõua, viiakse ka 2009. aastal läbi kiipimise väli-aktsioone.
Lemmiklooma kiibistamise hind on linnakodanikule 200 krooni. Koerte registrisse kandmine on Tallinna linna kodanikule tasuta. Kaasa võtta looma vaktsineerimispass, koerale suukorv, kaela- ja jalutusrihm. Eelregistreerimine: loomaarst Jaak Jõks telefonil
58325248; e-post: jaak@antnet.ee
Alates 2009 aastast töötab linnas ka spetsiaalselt loomadega tegelev Munitsipaalpolitsei patrull, kes kontrollib muuhulgas kiibi olemasolu. Lisaks kiipimisele on kohustuslik loomade iga-aastane marutaudi vastu vaktsineerimine.
Kiipimise väliaktsioonid 2009. aastal kevadel ja suvel
44 11. ja 12. aprillil Lasnamäel Priisle turu parklas (Linnamäe tee 61)
44 1. mail Kristiine Kevadlaadal Dunteni pargis (Nõmme tee 107)
44 6. ja 7. juunil Nõmme turu parklas (Turu plats 8)
kell 11:00–14:00
44 4. ja 5. juulil Pirital Mähe Vaba Aja Keskuse parklas
(Aianduse tee 64a) kell 11:00–14:00
Jälgi ajakava www.tallinn.ee/lemmikloom Infot annab ka
Tallinna Abitelefon 1345. Linna lepingupartneri Eesti Väikeloomaarstide Seltsi poolt on tagatud koera registrisse kandmise võimalus
igas Tallinna linnaosas järgmistes loomakliinikutes:
Pirita linnaosa
Pirita Loomakliinik

Regati pst 1, tel 6 398 737

Viimsi Loomakliinik

Ranna tee 5,Viimsi, 6 006 675

Kesklinn
Tartu mnt Loomakliinik

Tartu mnt 68A,
tel 6010329, 6816847

Tatari Loomakliinik

Tatari 3, tel 6 46 70 84

Tamara Kon FIE loomaarst

Kentmanni 32a-12,
tel 50 88 039
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Lasnamäe linnaosa
Lasnamäe Loomakliinik

P. Pinna 19, tel 6 326 070

Veiko Meus-Salk FIE
loomaarst

Kalevipoja 17-35,
tel 56 62 91 00

Igor Koltsun FIE loomaarst

Arbu 12-101,
Tallinn, tel 55 92 75 39

Ivan Popovskihh FIE loomaarst Punane 21-237 Tallinn,
tel 52 89 057
Vetekspert

Linnamäe tee 91, tel 63 52
455, 50 44 866

Viktoria Titova FIE loomaarst

Koorti 10-25, tel 5547662

Nostrem Pet OÜ

Kivila 5, tel 6 340 698

Igor Zabrodski FIE
Paasiku Loomakliinik

Paasiku 28 Tallinn,
tel 633 8875, 55606296

Kristiine linnaosa
Västriku Loomakliinik

Västriku 2A,
tel 6 553 366, 50 23 191

Loomade Kiirabi OÜ

Algi põik 10, tel 5023191

Mustamäe linnaosa
Endel Pendin FIE loomaarst

tel 56 56 55 54

OÜ Caveo Vet

Tammsaare tee 88,
tel 673 3101

Julia Knut FIE loomaarst

Kadaka tee 157-58,
tel 53 42 41 48

Billy loomakliinik

Ehitajate tee 103a, tel 65 70 310

Haabersti linnaosa
Haabersti Zoovetkeskus

Õismäe tee 109, tel 659 3160

Nõmme linnaosa
Valdeku Väikeloomakliinik

Valdeku 62, tel 6 700 792

Ivan Maksimov FIE loomaarst

tel 55 99 99 15

Nõmme Loomakliinik

Pärnu mnt 434, tel 652 2722

Maxi Loomakliinik

Pärnu mnt 463A, tel 6 709 004

Jannseni Loomakliinik

Laulu 6, tel 6 516 407

MTÜ Loomade Hoiupaik

Viljandi mnt 24d,
tel 53439332, 53496370,
58325248
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Põhja-Tallinna linnaosa
Andrei Rusmanov FIE

Telliskivi 39 Tallinn, tel 50 91 254

Dr Aleksei Ulsanovi loomakliinik

Lõime 19

Karpenko Eraloomakliinik

Paldiski mnt 42D,
tel 6 721 260, 51 36 722

Tiina Seier FIE loomaarst

Paldiski mnt 50 10614 Tallinn,
tel 50 89 057

Tiina Toometi kliinik

Sõle 3, tel 6 413 111, 6 413 110

Aamisepp OÜ Tallinn

tel 551 0623

Sven Müürsepp FIE

tel 53439332

KODUTUD LOOMAD
Lisaks märgistamisele tuleb kindlustada, et Teie lemmik ei saaks
soovimatuid järglasi. Järglastest hoidumiseks on parim viis loomad
veterinaarkliinikus steriliseerida lasta.
Vastutustundetut loomapidajat, kes rikub Tallinna linna koerte ja
kasside pidamise eeskirja, saab korrale kutsuda Munitsipaalpolitsei
abiga, kes jälgib Tallinnas kehtestatud eeskirjade täitmist ning vajadusel rakendab ka sanktsioonid vastavalt rikkumise astmele. Täpsem info Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee/lemmikloom
ning Tallinna Abitelefonilt 1345.

MIDA TEHA KODUTUTE KASSIDEGA?
Kodutute kasside probleem on Tallinnas üsna terav, sest vastutustundetu loomapidamise tõttu satub iga päev tänavatele endisi kodukasse,
kes on mingil põhjusel pererahvale ülearuseks osutunud. Paljud kassipojad sünnivadki juba tänaval.Tänavakassi elu pole aga meelakkumine:
tihti kimbutavad loomakesi nälg, haigused ja hirm vägivalla ees. Samuti tekitavad keldrites, kõrvalhoonetes ja mujal metsikult elavad kassid
mitmeid heakorraprobleeme. Et kodutud kassid ei koguneks
korteriühistu territooriumile, tuleb parandada keldriaknad,
sulgeda sissepääsud keldritesse, soojasõlmedesse, kõrvalhoonetesse;
jälgida, et prügikonteinerid oleksid suletud ja nende ümbrus puhas;
Vestelda „kassitädidega“ ja üritada neid veenda - ehk on läheduses
mõni selline paik, kus kasside toitmine ei häiri ühistu elanikke. Kodututute kasside toimetamiseks Loomade Hoiupaika tuleks ühistu juhtkonda kuuluval isikul saata vastavasisuline e-kiri
info@loomadehoiupaik.ee. Kassipüüdjale tuleb vajadusel
kindlustada ligipääs keldritele, soojasõlmedele jms, vajadusel tuleb
talle anda ka lukustatud ruumide võti (kassipüüdja tegutseb tihti hilisõhtul või varahommikul – kassid on ööloomad). „Kassitädidega“
tuleks jõuda kokkuleppele, et nad päev-paar enne püüdmist kasse ei
toidaks – täissöödetud loomad lõkspuuri ei lähe. Kui ühistus elab inimesi, kes oma koduloomi vabalt õues joosta lasevad, tuleks ka neid
püügiaktsioonist teavitada, et nad oma loomad toas hoiaksid.

LEMMIKLOOMAD
KUI LEMMIKLOOM ON KADUNUD
VÕI LEITUD
Hulkuvate ja omanikuta koerte ja
kasside püüdmist ja hoiuteenuse
osutamist korraldab Tallinnas MTÜ
Loomade Hoiupaik, Viljandi mnt
24D, Tallinn
www.loomadehoiupaik.ee;
info@loomadehoiupaik.ee;
Teated hulkuvatest loomadest Tallinna linnas (24h telefon):
621 77 46 Info Hoiupaigas olevate loomade kohta (kell 10.0017.00): 53 494 045 Loomade Hoiupaik tegeleb hulkuvate loomade
püüdmise, neile peavarju pakkumise, vajadusel ravimise ja omanike leidmisega. Spetsiaalselt peremeheta loomadele varjupaiga pakkumiseks ehitatud majas leiab igapäevast peavarju 200 koera-kassi.
6. märtsil 2009 avati Hoiupaigas annetuste toel suur kassisaal, Kuigi kodu ootavaid kasse on majas pidevalt saja ringis, sai seni inimestele valimiseks välja panna vaid 25 looma, nüüd aga kuni poolsada.
Värskeim info Loomade Hoiupaiga tegemistest ja üritustest veebilehelt www.loomadehoiupaik.ee.

AITA HULKUVAID LOOMI
Võta lemmikloom varjupaigast! Nii aitad leevendada kodutute loomade probleemi ning saad endale truu ja tänuliku sõbra. Lisaks
MTÜ Loomade Hoiupaigale (www.loomadehoiupaik.ee) tegelevad kodututele koertele ja kassidele uute omanike otsimisega
veel järgmised mittetulundusühingud:
Eesti Loomakaitse Selts
www.loomakaitse.ee
tel 52 67 117, e-post info@loomakaitse.ee
Kasside Turvakodu
www.kassideturvakodu.ee
tel 58 503 528,
e-post info@kassideturvakodu.ee
Kassiabi
www.kassiabi.ee
tel 555 71 625,
e-post info@kassiabi.ee
Kassivari
www.kassivari.ee
tel 555 14 871 ja 51 70 272,
e-post info@kassivari.ee

JÄÄTMED

VANAPABER
Vanapaber tuleb koguda eraldi, et võimaldada selle ümbertöötlemine. Konteiner vanapaberi jaoks peab olema kinnistul, kus on vähemalt 5 korterit.Vanapaberi konteinerisse tuleb panna:
44 ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid
44 töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja
44 ning joonistuspaber
44 ümbrikud, kaanteta raamatud
44 pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberikotid jms puhtad paberpakendid
Vanapaberit saab viia ka jäätmejaama!
Kas teadsid, et...
Paber ja papp on biolagunevad materjalid. See tähendab, et prügilasse
sattudes tekitavad nad metaani, mis on 23 korda tugevam kasvuhoonegaas kui CO². Iga tonn ümbertöödeldud paberit säästab 17 metsas kasvavat puud ning energiasääst teisese toorme kasutamisel on 28-70%.

PAKENDIJÄÄTMED
Pakendite kogumist korraldavad MTÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ
Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO). Tänaseks on linnas ca 400
avalikku pakendikonteinerit, kuhu pakendeid ja pakendijäätmeid tasuta viia saab.
Paberpakendi konteinerisse tuleb panna:
pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberkotid jm. puhtad paberpakendid.

JÄÄTMED
Segapakendi konteinerisse tuleb panna:
Plastpakend: jogurti- ja võitopsid; õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid;
kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid; plastnõud ja karbid jm.
puhtad plastpakendid.
Metallpakend: toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja –korgid; konservkarbid ja –purgid.
Joogikartong jm kihilisest papist pakend: kartongist piima- ja mahlapakendid; kartongist kondiitritoodete karbid jm. puhtad kartongpakendid.
Klaaspakendi konteinerisse tuleb panna:
värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid jm. puhtad klaaspakendid. Kui eraldi klaaspakendi konteinerit pole, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse.
Lisainfo: www.pakendiringlus.ee, www.eto.ee. Lähima pakendikonteineri asukoha leiad Tallinna kaardilt www.tallinn.ee,
www.tallinn.ee/prygihunt või küsi Tallinna abitelefonilt 1345.
Kas teadsid, et...
Ostes pakendatud kaupa, maksad ka pakendi eest. Visates pakendi
prügikasti, maksad selle eest jälle – nüüd juba prügivedajale.

PANDIPAKENDID
Pandipakendid on tagatisraha märgistusega metallist joogipurgid
ning klaas- ja plastpudelid. Eesti Pandipakendi süsteemi kuuluv joogipakend on tagastatav igal pool, kus müüakse jooke, või müügikoha
vahetus läheduses olevas vastuvõtukohas, millele müüja on kohustatud viitama. Pandipakendit saab tagastada suurematesse kaubanduskeskustesse paigaldatud taaraautomaatidesse või taarapunktidesse.
Kas teadsid, et...
Uuringute järgi on plastmaterjalide kasutamine viimase 50 aastaga kasvanud ligi 2000 protsenti. Plastpudel on järjest enam klaaspudeleid turult välja tõrjumas. Klaasi peetakse seevastu kõige loodussõbralikumaks
materjaliks, mille toormeks on liiv ning mida toodetakse ka meil Eestis.
Samuti on klaaspudeleid võimalik korduvkasutada. Pakendite taaskasutusse suunamisega on võimalik loodusressursse olulisel määral kokku
hoida. Näiteks ühe alumiiniumpurgi valmistamiseks kulub sama palju
energiat kui 20 purgi valmistamiseks taaskasutatavast materjalist.
Lisainfo: www.eestipandipakend.ee

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED
Iga 10 ja enama korteriga elamu juures peab olema eraldi konteiner
biolagunevate jäätmete jaoks. Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna:
44 liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritoo-
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ted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed;
44 majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid;
44 toataimed ja lõikelilled.
Kas teadsid, et...
Biolagunevate jäätmete lagunemisel prügilas tekib metaan, mis on üks
suurema mõjuga kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise ja kompostimisega tagatakse nende keskkonnasõbralik käitlemine, taastatakse ainete looduslik ringkäik ning väheneb prügilate ohtlik mõju keskkonnale.

OHTLIKUD JÄÄTMED
Ohtlikke jäätmeid saab ära anda tasuta. OÜ Kesto võtab ohtlikke
jäätmeid vastu 15 statsionaarses kogumispunktis ja 5 Lukoili tanklas. Ohtlikke jäätmeid saab tasuta ära anda ka jäätmejaamades.
Ohtlike jäätmete kogumispunkti saab viia:
44 jääkõlisid ja õlifiltreid, õliseid pühkmematerjale (kuni 20 liitrit)
44 värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmeid jaepakendis (kuni 10 liitrit)
44 elavhõbedalampe (kuni 10 tükki)
44 aegunud ja kasutuskõlbmatuid ravimeid ja muid meditsiinilisi
jäätmeid (kuni 2 kg korraga)
44 kemikaale ja pestitsiidide jäätmeid (kuni 10 liitrit)
44 elavhõbekraadiklaase ja muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid
(kuni 2 kg korraga)
44 patareisid ja akusid (piiramatus koguses)
Kasutatud patareisid ja akusid saab tagastada kõikidesse patareisid
ja akusid müüvatesse kauplustesse.
Ohtlike jäätmete kogumispunktides ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt ega ettevõtetelt.
Lisainfo: ohtlike jäätmete vastuvõtupunktide asukohad ja lahtiolekuajad saate teada netiaadressilt www.tallinn.ee ja
www.tallinn.ee/prygihunt või küsida Tallinna abitelefonilt
1345.
Kas teadsid, et...
Tallinlane tekitab aastas keskmiselt 1,6 kg ohtlikke jäätmeid. Rohkem
kui 1 kg neist satub muu olmeprügi hulgas prügilasse ja sealt edasi
keskkonda: nii pinnasesse, põhjavette kui ka õhku. Ja õhu ja vee kaudu satuvad need jäätmed... meie toidulauale. Sellepärast on ohtlike jäätmete eraldi kogumine nii tähtis. Igaühel meist on oluline roll keskkonna
hoidmisel – nii hoiame ka iseendid.

VANAD VÕI KASUTUSKÕLBMATUD
KODUMASINAD
Olmeelektroonika ja kodutehnika (näiteks: elektripliit, külmkapp,
televiisor, raadio, föön, pardel, pesumasin, tolmuimeja, mikser, triik-
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raud jne) kogumist korraldavad MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti
Elektroonikaromu.Vanu kodumasinaid (e-romusid) saab tasuta ära
anda vastuvõtupunktides ja jäätmejaamades. Tasub teada, et uue
seadme ostmisel saab vana sama liiki seadme jätta ka kauplusesse.
Lisainfo: vanade kodumasinate vastuvõtupunktide asukohad ja
lahtiolekuajad saate teada netiaadressilt www.tallinn.ee ja
www.tallinn.ee/prygihunt või küsida Tallinna abitelefonilt
1345.
Kas teadsid, et...
Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmetest eraldatakse ohtlikud ained ja
komponendid, metall läheb materjaliringlusesse ning ülejäänud materjalid nagu plast, puit, papp jms sobivad põletamiseks. Umbes kolmveerand igast kodumasinast ja elektroonikaseadmest on materjalina taaskasutatav.

VANAD AUTOREHVID
Vanu autorehve saavad eraisikud tasuta ära anda jäätmejaamadesse, vastu võetakse 8 vanarehvi korraga.
MTÜ Eesti Rehviliit võtab eraisikutelt vanarehve (8tk korraga) vastu ka Tallinna Prügila (Jõelähtme vald, Rebala küla, Loovälja) kogumispunktis tööpäevadel kell 06-22, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell 08-18. Ettevõtted peavad vanarehvide utiliseerimise eest
tasuma.
Lisainfo: www.rehviliit.ee
Kas teadsid, et...
Vanarehve on võimalik taaskasutada mitmel moel. Purustatud rehve
võib kasutada prügilates vahekihtidena, aga ka prügila aluse ehitamisel.
Peen kummipuru on taaskasutatav asfaldisegudes, ülipeen kummipuru
aga uute rehvide tootmisel.

KASUTATUD MÖÖBEL, KODUTEHNIKA,
RIIDED, RAAMATUD JNE
MTÜ Uuskasutuskeskus võtab tasuta vastu mööblit, kodutehnikat, riideid, raamatuid, köögi- ja muid tarbeesemeid, mänguasju ja
muud, mis on veel kasutuskõlblik. Uuskasutuskeskuse kauplused
asuvad aadressidel Paide tn 7 ja Tööstuse tn 83, tel 655 6607, avatud tööpäeviti kell 11-19, laupäeviti kell 11-16.
Lisainfo: www.uuskasutus.ee

JÄÄTMED
JÄÄTMEJAAMAD
Jäätmejaamades võetakse eraisikutelt tasuta vastu:
44 elektri- ja elektroonikajäätmeid (nt külmik, teler, raadio, arvuti jne)
44 autorehve (kuni 8 rehvi korraga)
44 koduseid ohtlikke jäätmeid (vanad värvid, lakid, õlid, ravimid jne)
44 lehtklaasi
44 plaste, kilet
44 paberit ja pappi
44 pakendeid
44 töötlemata puitu
44 vanametalli
44 suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (kivid, betoon, etc) – sorditult
Tasu eest:
44 kasutatud riideid
44 mittekomplektseid külmikuid
44 sortimata ehitusjäätmeid
44 kasutuskõlbmatut mööblit
Jäätmejaamad asuvad:
44 Artelli 15, avatud K, N ja R 14:00-19:00
44 Paljassaare põik 9A, avatud K, N ja R 14:00-19:00
44 Suur-Sõjamäe 31A, avatud K, N ja R 14:00-19:00
44 Raba 20 (Pääsküla prügila territoorium), avatud E, T, R 14:0019:00; K, N, L 10:00-15:00; P 10:00-15:00
NB! Olmejäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!
Lisainfo: netiaadressilt www.tallinn.ee ja
www.tallinn.ee/prygihunt või küsida Tallinna abitelefonilt
1345.

JÄÄTMED, MILLE ÄRAANDMISE EEST
TULEB TASUDA
Aia- ja pargijäätmed
Aia- ja pargijäätmed on lehed, oksad, rohi jms. Aia- ja pargijäätmeid võetakse vastu:
44 Loovälja Rebala küla Jõelähtme vald, Tallinna Prügila AS (avatud tööpäevadel kell 6-22, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kell 8-18)
44 Eesti Jäätmeringluse OÜ (info tel 55 26 439)
Haljastujäätmete hulgas ei tohi olla olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid, autorehve ega ehitusprahti!
Ehitus- ja lammutusjäätmed
ATI Grupp OÜ, Peterburi tee 94, tel 622 4250, www.atigrupp.ee
OÜ Slops, Maleva 4, tel 666 3060, www.slops.ee
Transport
Kolatakso viib tasu eest Teie kodust või firmast ära üleliigsed asjad,
lisainfo: www.kolatakso.ee

