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SISSEJ UHATUS 

Ma  t egi n selle t öö,  sest  me  sorteeri me kodus  pr ügi  eri nevalt  j a mi nd huvi tas,  kui  palj u eri  lii ki 

pr ügi mei e peres teki b.  

Me  pea me  pr ügi  sorteerima  selleks,  et  pr ügi hoi dlat esse ei  sat uks  t aaskasutat avai d j äät mei d. 

Ohtli kud j äät med – näiteks  kasut at ud aut oakud või  t ühj ad pat arei d – on i ni mest el e j a 

keskkonnal e kahj uli kud, kui need sat uvad veekogudesse, mul da või siis õhku.  

Köögijäät met est  j a ai ajäät met est  saab ko mposti.  Ko mpostist  saab väga head mul da,  et  t ai mi 

väet ada.  Ko mpost mul d on väga väärt uslik.  Kui  kasutada vanapaberit  mit u kor da,  sääst aks  see 

palj u r ohke m l oodust.  Palj usi d asj u,  mi da või ks ära vi sat a,  saab uuesti kasut ada või  neist 

mi dagi teha, kui nad on ümber t öödel dud.  

Ma  uuri n o ma  t öös,  kui das  pr ügi  uuesti  kasut ada saab,  kui das  mei e peres  see on korral dat ud 

ja kuhu on või mali k kodus tekki v prügi panna.  

1. MI S ON PRÜGI ? 

Jäät med ehk pr ügi  on i ni mt egevuse t agaj ärjel  t ekki nud kasut uselt  kõr val dat ud ai ned,  ese med 

või  nende j äägi d.  Pr ügiliike on eri nevai d.  On olmepr ügi,  bi ol agunev pr ügi,  t aara,  ko mpost, 

ohtli kud j äät med,  vanaraud,  pl ast pakendi d j a põl et usprügi.  ( Ragn- Sells 2012)  Et  suur  osa 

jäät met est jõuaks taaskasut usse, peavad i ni mesed pr ügi sorteeri ma.  



 

Jäät met e sorteeri mi se ees mär k on,  et  või mali kult  väi ke osa neist  sat uks  prügi mäel e j a kõi k, 

mi s  või mali k,  saaks  ü mber  t öödel dud või  uuesti  kasut usel e võet ud.  Pr ügi mäele vii dud pr ügi  ei 

saa ena m rohke m t öödelda, palj u asj u seal ei kõdune ja nii teki vad l õpuks suured prügi mäed.  

Pr ügi lagune mi ne l ooduses võtab väga kaua aega. Näit eks:  

 mähk med 500 aastat 

 paber 2, 5 kuud 

 pii mapakk 5 aastat 

 apelsi ni koor 6 kuud 

 si garetikoni 10–12 aastat 

 pl ast pudel 50–80 aastat 

 kilekott 10–20 aastat 

 õllepurk 200–500 aastat (Ragn- Sells 2012) 

Kui  pr ügi  val esti  sorteerida,  siis  kaasneb sellest  prügi vedajatele r ohke m t ööd j a me  maksa me 

pr ügi veo eest rohke m raha.  

2. PRÜGI LII GI TAMI NE 

2. 1. BI OLAGUNEVAD J ÄÄT MED 

Jäät med või vad osut uda mi ngis  t eises  kohas  kasulikeks,  näiteks  or gaanilisi  ol mej äät mei d saab 

edukalt kasut ada komposti mi sel.  

Ai a-  j a haljast usjäätme d on oksad,  nii detud mur u,  puu-  j a köögi viljad ni ng 

kal mi st uj äät med.  Need sobi vad hästi  ko mposti t oot mi seks.  Ai a-  j a haljast usjäät med t ul eb 

eral di  koguda ni ng nei d on keel at ud panna ol meprügi  kont ei neritesse.  Kui  bi ol oogilised ai a-  j a 

haljast usjäät med vi sata ol mepr ügi ga sa masse kont ei nerisse,  siis  ei  ol e nei d hilje m või mali k 

taaskasut usse suunat a.  ( Ragn- Sells 2012)  Antslasse hakat akse t ege ma j äät mej aa ma  t aha 

ko mposti mi sväljakut, kuhu li nnai ni mesed saavad viia enda puul ehti ja puuoksi. 

Bi ol agunevad j äät med.  Kui  bi ol agunevad j äätmed viiakse pr ügilasse, siis  l agune mi sel 

eral dub õhku met aan,  mis põhj ustab kasvuhooneefekti.  Sellepärast  ol eks vaj a bi ol agunevat e 

jäät met e kogust  ol mepr ügis  vähendada.  Sellega väheneb ol mej äät met e hulk j a siis  saab vali da 

väi kse ma pr ügi kont ei neri  või  t elli da pr ügi aut ot  harve mi ni.  Tänu sellele kul ub siis  prügi veol e 

vähe m raha. ( Ragn- Sells 2012)  

Kuna Ant sl as  on ena mi kul  maj adel  o ma  aed,  siis i ni mesed saavad oma  bi ol agunevad 

jäät med ko mposti da o ma õues  või  ai as.  Li nnas  peavad i ni mesed j äl gi ma,  et  ko mposti kast  ol eks 

ki nni ne,  et  si nna ei  pääseks  li gi  l oomad ega li nnud.  Varesed j a tuvi d või vad oll a 



 

linnai ni mest ele väga t ülitekitavad j a kõi ge r ohkem t eevad nad o ma  pesasid j ust  si nna,  kust  on 

või mali k endal e t oitu hanki da.  

Bi ol agunevate jäät mete kontei nerisse sobi vad: 

 Li ha- ja kal ajäät med 

 Köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koori mi sjäägi d 

 Pii mat oodet e jäägi d (või, margarii n, juust) 

 Lei b, sai, poolfabri kaadid, pagaritoot ed ja kondiitrit oot ed 

 Maj api da mi spaber, määrdunud paber, kohvi paks, paberfiltri d, teepaki d 

 Toat ai med ja l õi kelilled 

Bi ol agunevate jäät mete kontei nerisse ei sobi: 

 Toi duõli, supi d, kast med ja muud vedelad t oi dud ja t oi duai ned 

 Pii m, hapupii m ja kõi k muud vedeli kud 

 Kil e, met all, klaas, vahatat ud ja kiletat ud papp 

 Kasut at ud ühekordsed pabernõud ( mitte bi ol agunevad)  

 Suitsukoni d, tuhk, täis tol mui mej akoti d ja muud biol oogiliselt mittelagunevad jäät med 

 Ohtli kud jäät med ( Ragn-Sells 2012) 

2. 2. VANAPABER J A PAPP 

Igasugused paberi-  j a papijäät med moodust avad suure osa pr ügist.  Sellepärast  on kasuli k kõi k 

puht ad paberi d j a pappkarbi d suunat a t aaskasut usse.  Selleks  pannakse need vanapaberi 

kogu mi se kont ei neritesse,  mi s  peaksi d ol e ma  suure mat e kort er maj ade juures.  Paberit  või b 

põl etada kodust es küttekolletes. 

Ameeri ka Ühendriiki des t ehakse i ga nädal  500–1000 puud paberi ks.  Ühe tonni  vanapaberi 

ü mbert öötle mi ne aitab pääst a 17 puud ni ng hoida kokku 1400 liitrit  küt ust,  4000 kil ovatti 

el ektrienergi at ni ng ül e 26 000 liitri vee. ( Taaskasut uskeskus 2012) 

Kasut at ud paberist  uue tege mi se käi gus  kul ub 50 % vähe m vett  j a eraldub 74 % vähe m 

õhusaast et võrrel des pui dust paberi toot mi sega ( Ragn- Sells 2012). 

Vanapaberi kontei nerisse sobi vad: 

 Aj al ehed, ajakirjad, kataloogi d 

 Raa mat ud, t öövi hi kud, kausti kud 

 Pappkasti d, karbi d, paberkoti d 

 Ümbri kud, kirja- ja j oonist uspaber 

 Puhas paberi pakend, jõupaber 



 

Vanapaberi kontei nerisse ei sobi: 

 Paber ja papp, mi s sisal dab mui d mat erjale (nt kummi , fooli umi jt) 

 Määr dunud ja vetti nud paber ja papp 

 Kil e 

 Kasut at ud ühekordsed pabernõud ja maj api da mi spaber  

 Fooli um- ja kopeerpaber ( Ragn- Sells 2012) 

2. 3. SUURJ ÄÄT MED 

Suurj äät med on suure mõõt melised j äät med,  mi s ei  mahu o ma  mõõt mete t õtt u ol mej äät met e 

kont ei nerisse: 

 Vana mööbel – dii vani d, lauad, kapi d, riiulid, toolid, voodi d, madratsi d 

 Sanitaartehni ka – vanni d, kraani kausi d, WC- poti d, kraani d, segisti d 

 El ektriseadmed – la mbi d, elektriradi aat ori d, elektrikilbi d jt 

 Ma huti d ja taara – eri nevad pl astikust ja met allist mahuti d, tünni d ja kont eineri d 

Suurj äät mei d ( mööbel, el ektriseadmed j ne) võt avad vast u ka jäät mej aa mad ( Eesti 

Keskkonnat eenused)  ning t öökorras  seadmei d j a korralikku mööblit  t aas-  j a 

uuskasut uskeskused ( Uuskasut uskeskus).  

Suurj äät mei d ei  t ohi  aj ada sega mi ni  pr obl ee mt oodet ega – need on t oot ed,  mille j äät med 

või vad põhj ustada t ervise-  või  keskkonnaoht u.  Pr obl ee mt oodet e hul ka kuul uvad el ektri-  j a 

el ektrooni kaseadmed,  nagu kül mkapi d,  konditsioneeri d,  t eleviisori d,  pesumasi nad jt.  Nei d 

peavad tagasi võt ma sellisei d t ootei d müüvad kaupl used. ( Ragn- Sells 2012) 

2. 4 PAKENDI D 

Igasugused pakendi d saab suunat a ü mbert öötlemi seks,  kui  need viia pakendi kont ei nerisse. 

Pl ast massi  ü mbert öötlemi ne võt ab li gi  70 % vähe m energiat  kui  uue val mi sta mi ne.  Kl aasi 

ü mbert öötle mi sel  t eki b 20 % vähe m õhu-  ni ng 50 % vähe m veesaastet  kui  sell e uuena 

val mi sta mi sel. ( Taaskasutuskeskus 2012) 

Ameeri ka Ühendrii ki des  äravisat ud pl asti kpudelitest  val mi stat ud kett  ul at uks  4 kor da ü mber 

maakera ( Ragn- Sells 2012). 

Pakendi kontei nerisse tul eb panna:  

Pl ast pakendi d:  j ogurti- j a võit opsi d;  õli-,  ketšupi-  j a maj oneesi pudelid;  kos meeti ka j a 

hool dust oodet e pakendi d ( nt  kree mi pur gi d,  ša mpooni pudeli d);  pl ast nõud j a kar bi d;  kilekoti d j a 

pakkekile; muud puht ad pl ast pakendi d.  

Kl aaspakendi d: pandi märgita klaasist pudeli d, klaaspurgi d, muud puht ad kl aaspakendi d.  



 

Met all pakend:  konservikarbi d,  t oi du-  j a j oogi pakendite met all kaaned j a kor gi d,  muud puht ad 

met all pakendi d.  

Joogi kartong: Puht ad kartongist pii ma-, mahl a- ja jogurti pakendi d.  

Pakendi kont ei nerisse ei t ohi  panna t oi duga määrdunud ni ng pool el di t äi det ud pakendei d, 

pl astist  mänguasj u,  ohtlike ai net e pakendei d ( nt  kodukee mi a),  aerosool pakendei d ( nt 

juuksel akk), akna- ja lehtkl aasi, val gust uspirne. (prügi vedu. ee 2012)  

2. 5. PANDI MÄRGI GA PAKENDI D 

Sii a kuul uvad kõi k met all-,  pl ast-  j a kl aaspakendid,  millel  on pandi mär k.  Need pakendi d t ul eb 

viia t aara vast uvõt upunkti.  Kl aas  on peaaegu l õput ult  t aaskasutatav mat erjal.  Ühest 

kont ei neritäiest  (600 l )  kl aast aarast  (ca 110 kg) saab val mi stada ül e 200 uue kl aaspudeli. 

( Ragn- Sells 2012) 

2. 6. OLMEJ ÄÄT MED 

Kõi k pr ügi,  mi s  on sorteeri mat a või  sorteerimi sest  ül e j äänud,  l äheb ol mej äät met e alla. 

Ol mej äät met est toodet akse jäät meküt ust või ladestatakse prügi mäkke.  

Talli nna Jäät met e Taaskasut uskeskuses  on käivitat ud segaol mej äät metest  j äät meküt use 

toot mi se lii n,  millega saab t öödel da  kuni  120 000 t onni  pr ügi  aast as.  Jäätmeküt ust  t oodet akse 

segaol mej äät met est,  mi s  saabuvad pr ügilasse pressaut odega.  Pr ügi  seest  ee mal dat akse 

näht avad ohtli kud j äätmed.  Siis t õst etakse j äät med front aallaaduri ga eel purustisse,  mi s 

pur ust ab kõi k j äät med ( k.a kotti desse pakit ud j äätmed).  Pärast  pur ust a mi st sõel ut akse j äät med 

trummel sõelaga,  mille käi gus  eral dat akse or gaanilised j äät med,  mi s  suunat akse l adest a mi sel e 

või  ko mposti mi sel e.  Sõel a peal e j ääv pr ügi  ( näiteks  paber,  pl ast,  kumm,  puit,  kil e j ne)  on 

jäät meküt us,  mi da t öödel dakse t äiendavalt  metalli  eral da mi se j a pur usta mi sega vast avalt 

vaj adusel e.  Val mi s  küt us  l adust atakse kogu mi spunkrisse.  Jäät meküt use toot mi ne või mal dab 

vähendada ladestatavat e jäät met e hul ka. ( Taaskasutuskeskus 2012) 

Talli nna Jäät met e Taaskasut uskeskus  kogub kokku ol mej äät met e l adest usal al  t ekki nud 

pr ügilagaasi  ni ng t arni b seda OÜ-l e Talli nna Pr ügilagaas,  kes  t oodab sellest  el ektrit  j a vähesel 

määral  sooj ust.  Bi ogaasi  kogu mi seks  kasut atakse verti kaalsei d gaasi kogu mi skaeve,  mi s  on 

pl asti kt oruga ühendat ud ko mpressorjaa maga.  Koost oot mi sjaa m val mi s  2010.  aast a veebruaris 

ni ng selle el ektriline võims us  on 1, 9 MW.  ( Taaskasut uskeskus  2012)  Ragn- Sells avas  2011. 

aast a l õpus jäät meküt use tehase ( Ragn- Sells 2012). 

2. 7. METALL 

Suure mat es kogust es metalli on või mali k viia metalli kokkuost upunkti desse, nt Kuusakoskisse. 



 

2. 8. OHTLI KUD J ÄÄTMED 

Ohtli kud j äät med on õlifiltri d,  värvi-  j a l ahustijäägi d,  aerosooli de pudelid,  ke mi kaali de-  j a 

tai mekaitsevahendite-,  fot ograafiajäät med j a nende pakendi d (t aara)  j a el ektrooni kaj äät med. 

Ant sla vallas  saab ohtli kke j äät mei d ära anda Lusti  kül as  asuvas  j äät mej aa mas.  Jäät mej aa ma 

teenused on eraisi kut ele tasut a.  

El ektri-  j a el ektrooni kaj äät med saab sa muti  ül e anda  Lusti  kül as  asuvas  jäät mej aa mas.  Kui 

vast avat  lii ki  kaupu müüv kaupl us  on nõus  nei d vast u võt ma,  saab j äät med t asut a ül e anda ka 

nendes  kaupl ust es.  Mit messe kaupl usse on pai gutat ud vanade pat arei de ning ar vutielektrooni ka 

jäät met e kogu mi se kastid. 

Ant sla vallas  ol ev j äät mejaa m asub Ant sla li nna j a Lusti  kül a piiril  Lusti  lasteaeda vii va t ee 

ääres.  Jäät mej aa m avati  26.  aprillil  2007.  aast al.  Jäät mej aa mas  võet akse  t asut a vast u j ärgmi si 

jäät mei d:  

- papp ja paber (kui vad) 

- pakendijäät med (kl aas-, pl ast-, met all-, tetrapakend) (puht ad) 

- vanarehvi d (8 t k aastas aut o koht a) 

- el ektrooni karomud + (pakki mi sel kasutatav vaht pol üst erool) 

- suure mõõt melised jäät med ( mööbel j m)  

- ohtli kud j äät med ( õli d,  õlifiltri d,  päevaval gust uslambi d,  aegunud ravi mi d,  värvi -  j a 

lakijäät med, ol meke mi kaali d, vanad akud) ( Antsla val d 2012) 

3. PRÜGI SORTEERI MI NE MI NU KODUS 

Mei e peres  on pr ügi  äraviska mi seks  köögis  kolm pr ügi kasti.  Punasesse pr ügi kasti  vi ska me 

kõi k j äät med,  mi da saab katlas  ära põl etada.  Sii a l ähevad i gasugused papist  j a paberist 

pakendi d.  Katlasse l ähevad veel  kilekoti d,  mi da on l ubat ud põl etada.  Paberi d vi ska me  me 

plii di  alla,  et  t ul d al ust ada.  Plii di  alla ei  t ohi  vi sat a kilekotte,  sest  t uha me  pane me  ko mposti. 

Koll asesse pr ügi kasti  pane me  me  kõi k kõdunevad j äät med,  millest  saab t eha ko mposti.  Must a 

pr ügi kasti pane me prügi, mi ll e prügi aut o ära viib. Must a prügi kasti teki b prügi väga vähe.  

Üht e kilekotti  pane me  me  pl asti kpakendi d,  need vii me me  Hauka kaupluse t aga ol evasse 

pr ügi kont ei nerisse.  Teise kil ekotti  pane me pandimär gi ga t aara,  selle vii n mi na t aarapunkti  j a 

saan selle eest raha.  

Pat arei d vii me me poodides ol evat esse vanade patarei de ja akude kogu mi skarpi desse.  

Vanadest  riietest  l ase me me  t eha kaltsuvai pu,  aga selle mat erjali,  mi s  vai padesse ei  sobi, 

viska me must a prügi kasti ül dprügi hul ka.  



 

Jäät mej aa ma  vii me me vanad kodu masi nad,  näiteks  kül mkapi,  tel eka,  pesumasi na. 

Jäät mej aa ma ol e me vii nud ka suured kl aasitüki d.  

Vanaraua vii me me vanaraua kokkuost u.  

Kl aaspurke ja plastt opse hoi a me me alles moosi de ja muude hoi diste jaoks.  

Mä nguasj ad vii me me mi nu väi kest ele sugul astele.  

Ma  kandsi n t abelisse ülevaat e,  kui das  me  kodus pr ügi  sorteeri me.  Selleks  ma  uurisi n,  mi da 

mei e pr ügi kasti d sisal davad j a küsisi n e malt  eri nevat e asj ade koht a,  mi s  me  nendega t ee me,  kui 

need lähevad kat ki või kul uvad (vt tabel 1). 

Tabel 1. Prügi sorteeri mi ne mi nu kodus liiki de kaupa 

ko mpost  

taara 

(pandi pakend)  pakendi d 

ohtli kud 

jäät med ol meprügi  

juurviljade ja 

puuviljade 

koored pl ast pudeli d pl astt opsi d 

kasut at ud 

pat arei d vanad ha mbaharjad 

hal vaks läi nud 

toit kl aaspudelid 

taara märgita 

pudeli d vanad aut oakud 

tühj ad ša mpooni- ja 

duši geeli pudeli d 

märj ad paberi d joogi purgi d maj oneesi pudeli d vanad telekad joogi kõrred 

  koogi karbi d 

tühj ad 

bensii ni paki d kat kiste nõude kill ud 

  

pl asti kust 

munakarbi d 

vanad 

sääst upirni d  

    

vanaraud kasutat ud kodutehni ka põl eta mi seks taaskasut us 

vana elektri pliit vana pesumasi n paber kl aaspurgi d 

  papp sügavkül mi kukarbi d  

  

õhuke 

kilepakend riided 

   mänguasj ad 

    

KOKKUVÕTE 

Seda uuri must ööd t ehes  sai n t eada,  kui das  üldse on või mali k pr ügi sort eeri da nii,  et 

või mali kult  vähe sellest  sat uks  pr ügi mäel e.  Sai n teada,  kuhu i ni mesed saavad j a peaksi d o ma 

sorteerit ud prügi vii ma.  

Mei e peres  sorteeritakse j äät med väga palj udesse eri  lii ki desse,  et  t eki ks või mali kult  vähe 

ol mej äät mei d j a kõi k mi s  või mali k,  suunat akse taaskasut usse.  Aga i kkagi ar vab mei e pere,  et 

kõi ge t ähtsa m on ost a mõi stli kult,  et  ol eks  vähe m asj u j a pr ügi  nii palju ei  t eki kski.  Kui  me 

poest  t oit u ost a me,  paneme  või mal usel  selle pappkarpi,  mille saa me kodus  ära põl etada.  Kui 

me  pea me  poes  pane ma  toi du kilekotti,  siis  kasuta me  sell e kilekoti  hiljem ära,  et  si nna pr ügi 

sisse panna. Kunagi ei osta me poest eral di prügi kotte prügi jaoks.  



 

Kui gi  ma  ol en al ati  prügi  sorteeri nud,  oli  huvitav seda t ööd t ehes  näha,  missugust  pr ügi  j a 

kui palj u mei e peres tekib.  
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