
 

Hinnad sisaldavad käibemaksu 

 

Jäätmeliik Hind Täiendav info 

 

Papp- ja paberpakendid, 

vanapaber 
Tasuta 

Materjalid peavad olema puhtad ja välja sorteeritud 

muudest materjalides 

Segapakendid Tasuta 
Materjalid peavad olema puhtad ja välja sorteeritud 

muudest materjalides 

Klaaspakendid Tasuta 
Materjalid peavad olema puhtad ja välja sorteeritud 

muudest materjalidest nt purgid, pudelid 

Plastid, sh PP, PVC, PE, PS ja 

vahtplast 
Tasuta Peavad olema eraldi muudest jäätmetest ja puhtad 

 

Töötlemata puit Tasuta 
Tasuta ei võeta vastu värtitud, immutatud jm viisil 

töödeldud puidujäätmeid 

Vanametall Tasuta  

Betoon, kivid, keraamilised 

plaadid, tellised 
Tasuta 

Peavad olema eraldi muudest jäätmetest ja ei tohi olla 

pakendatud 

Kipsplaadid Tasuta Peavad olema eraldi muudest jäätmetest 

Soojusisolatsioon sh. penoplast ja 

villad 
Tasuta Peavad olema puhtad ja eraldi teistest jäätmetest 

Lehtklaas Tasuta Ei tohi olla segunenud muu klaasi vm materjaliga 

Sortimata ehitusjäätmed ja 

töödeldud puit 
20,00 / m3 

Vastu ei võeta asbesti sisaldavaid materjale, näiteks 

eterniiti. Mahtu hindab jäätmejaama töötaja. 

Asbesti sisaldavad jäätmed (sh 

eterniit) 
30,00 / m3 Mahtu hindab jäätmejaama töötaja 

Aia- ja pargijäätmed (oksad, lehed, 

muru) 
Tasuta 

Kuni 0,6 m3 inimese kohta. Ei tohi sisaldada 

mittelagunevaid jäätmeid. 

 



 

Sõiduautirehvid Tasuta 
8 rehvi korraga (alates 9-st rehvist hind 3,6 €/tk), 

Tasuta ei võeta vastu koos velgedega rehve 

Veoauto- ja väiketraktori rehvid, 

velgedega rehvid 
5,00 / tk  

Elektri- ja elektroonikaseadmed Tasuta 

Peavad olema komplektsed 

Tasuta ei võeta vastu elektroonikaseadmete 

lammutusjääke 

Mittekomplektsed elektri- ja 

elektroonikaseadmed 
10,00 / tk  

Kasutuskõlblik mööbel Tasuta  

Suurjäätmete, sh kasutuskõlbmatu 

vana mööbel 
10,00 / m3 

Vastu võetakse kasutuskõlbmatut pehmet ja lahti 

võetud kõva mööblit. Mahu hindab jäätmejaama töötaja 

Kasutuskõlbmatud riided Tasuta Kuni 0,6 m3. Mahu hindab jäätmejaama töötaja 

Kasutuskõlbmatud riided 3,00 / kg 
Üle 0,6 m3 inimese kohta. Mahu hindab jäätmejaama 

töötaja 

Päevavalguslambid Tasuta Peavad olema terved, kuni 10 tk 

Õli- ja rasvajäätmed Tasuta 
Peavad olema pakendatud hermeetiliselt 

suletavasse anumasse kuni 20L 

Patareid ja akud Tasuta  

Värvijäätmed Tasuta Kuni 10L 

Kemikaalid Tasuta Kuni 10L 

Õlifiltrid Tasuta  

Ohtlike ainete pakendid Tasuta  

Elavhõbe Tasuta 
Peab olema pakendatud hermeetiliselt 

klaasanumasse, kuni 2 kg 

Ravimid Tasuta Kuni 2 kg 

Taimekaitsevahendid Tasuta  

Saastunud pühkmed, kalts Tasuta  

 
Jäätmejaam on avatud: E, R 14.00-19.00 K 8.00- 13.00L, P10.00-1500 Riigipühad suletud 

 

Lisainfo: www.ragnsells.ee või telefoni teel 6060439 

Tellija: Tallinna Keskkonnaamet 

http://www.ragnsells.ee/

