
  

Hinnad sisaldavad käibemaksu. AVATUD  K,N,R: 14.00-19.00 L,P: 10.00-15.00 Riigipühadel suletud 

 

JÄÄTMELIIK  HIND TÄIENDAV INFO  

Töötlemata puit (saematerjal) Tasuta  
Tasuta ei võeta vastu värvitud, immutatud jm viisil töödeldud puidujäätmeid  

Sorteeritud ehitusjäätmed.  

(betoon, tellised, plaadid, keraamikatooted, kipsplaadid ja 

isolatsioonimaterjalid)  

Tasuta  Peavad olema eraldi muudest jäätmetest ja ei tohi olla pakendatud  

Sortimata ehitusjäätmed  

(va asbesti sisaldavad materjalid (eterniit)  
25,00 €/m3  Mahu hindab jäätmejaama töötaja  

Vanametall  Tasuta  Vanametall  

Lehtklaas  Tasuta  Ei tohi olla segunenud muu klaasi vm materjaliga  

Asbesti sisaldavad materjalid (eterniit)  
40,00 €/m3  Mahu hindab jäätmejaama töötaja  

Papp- ja paberpakendid, vanapaber  Tasuta  
Materjalid peavad olema puhtad ja välja sorteeritud muudest  

materjalidest  

Pakendijäätmed  Tasuta  
Materjalid peavad olema puhtad ja välja sorteeritud muudest  

materjalidest  

Plastijäätmed, ka penoplast  Tasuta  
Ei tohi sisaldada komposiitmaterjale nt. tekstiil, puit, klaas, metall, vahtplast, 

poroloon jne  



Aia – ja pargijäätmed  Tasuta  kuni 0,6 m3 inimese kohta.  

Aia – ja pargijäätmed  20,00 €/m3  Üle 0,6 m3 inimese kohta. Ei tohi sisaldada mittelagunevaid jäätmeid  

Puuoksad, puutüved, jõulupuud Tasuta  kuni 0,6 m3 inimese kohta.  

Puuoksad, puutüved, jõulupuud 20,00 €/m3  Üle 0,6 m3 inimese kohta. Ei tohi sisaldada mittelagunevaid jäätmeid  

Elektri- ja elektroonikaseadmed  Tasuta  

Peavad olema komplektsed  

Tasuta ei võeta vastu elektroonikaseadmete lammutusjääke.  

Mittekomplektsete elektroonikaseadmete käitlus – 0,12 €/kg  

 
 

Kasutuskõlblik mööbel  Tasuta  
Siia alla kuulub mööbel, mis on terve, millel on väärtus ja mida on võimalik 

realiseerida taaskasutuskeskuse kauplustes  

Suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu pehme mööbel 10,00 €/m3  
Vastu võetakse ka kasutuskõlbmatut pehmet ja lahtivõetud kõva mööblit. Mahu 

hindab jäätmejaama töötaja.   

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

Tasuta ei võeta vastu koos velgedega rehve  

Kasutuskõlblikud rõivad  Tasuta  kuni 0,6 m3 inimese kohta.  

Kasutuskõlbmatud rõivad  10,00 €/m3    

  

     

 

OHTLIKUD JÄÄTMED HIND  TÄIENDAV INFO  

Ravimid  Tasuta  Kuni 2 kg inimese kohta  



Patareid ja akud  Tasuta    

Päevavalguslambid  Tasuta  Peavad olema terved. Kuni 10 tk inimese kohta  

Õli- ja rasvajäätmed  Tasuta  
Peavad olema pakendatud hermeetiliselt suletavasse anumasse. Kuni 20L inimese 

kohta  

Värvid, liimid ja vaigud  Tasuta  
Peavad olema pakendatud hermeetiliselt suletavasse anumasse. Kuni 10L inimese 

kohta  

Kemikaalid  Tasuta  Kuni 10L inimese kohta  

Elavhõbedajäätmed  Tasuta  
Peavad olema pakendatud hermeetiliselt suletavasse anumasse. Kuni 2kg inimese 

kohta  

  
NB! Vastu ei võeta segaolmejäätmeid, jalanõusid, autoklaase, autode plastdetaile (va. pamperid), autode istmeid jm taaskasutuseks kõlbmatuid jäätmeid      

  

Jäätmejaam on avatud:  

K,N,R: 14.00-19.00 L,P: 10.00-15.00  

NB! Jäätmejaam on suletud riigipühadel.   

  

 


