
 Papp ja paber klaaspakend segapakend 

klaasist moosipurk   X  

ümbrik X   

moosipurgi plekist kaas    X 

vanad saapad    

kihilisest kartongist mahla-

pakend  

  X 

Ilma kaanteta raamat X   

Plastist jogurtitops   X 

banaanikoored    

Metallist konservikarp   X 

Värvilisest klaasist pandi-

märgita siirupipudel  

 X  

aknaklaas    

Klaas ei lagune looduses, aga seda loetakse kesk-

konnasõbralikuks materjaliks. Miks?  Pane kirja vähe-

malt 2 põhjust 

1. klaasist ei satu keskkonda kahjulikke ühendeid  

2. Klaasi saab ümber töödelda lõpmatu arv kordi, ilma, et tema oma-

dused muutuks  

Millised jäätmed ei sobinud pakendikonteinerisse? 

Vanad saapad,       banaanikoored,              aknaklaas  

5. Pakend ja pakendijäätmed kogutakse valdavalt konteinerko-

gumissüsteemi kaudu. Tarbija saab pakendijäätmed ära anda 

tasuta. Pakendid peavad olema tühjad, puhtad ja kokkupressi-

tud.  Aita kaasa pakendijäätmete taaskasutamisele ja sorteeri 

pakendid sobivasse konteinerisse ! Märgi õigesse lahtrisse x. Jäätmeteemaline rändnäitus 

 Tööleht II-III kooliaste 
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kuupäev 

1. Mida tähendab tootjavastutus? 

tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest ja turule 

laskmisest kuni selle jäätmeteks muutumiseni. Tootja peab 

teadma, mis tema tema toodetest tekkivatest jäätmetest saab  

2. Probleemtoode on toode, mille jäätmed  

Vali õige variant 

 viiakse prügimäele 

 on 100% lõputult ringlusse-

võetavad 

 põhjustavad või võivad 

põhjustada tervise- või 

keskkonnaohtu, keskkon-

nahäiringuid ja risustamist 

Mitu kg jäätmeid tekitab ühe 

mobiiltelefoni tootmine? 

Vastus:  

75 kg  

X 



 3. Pane kirja kauba transportimiseks mõeldud  

pakendite liigid  ja too iga liigi kohta 2 näidet 

JOGURTITOPS 

KILEKOTT 

PAPPKAST 

PAKKEKILE 

KAUBAALUS 

PUIDUST RAAMID 

1. MÜÜGIPAKEND 

2. RÜHMAPAKEND 

3. VEOPAKEND 

Taaskasutuskordade järgi on pakendi liigid 

a) KORDUSKASUTUSPAKEND   b) ÜHEKORRAPAKEND 

Pakendimaterjali liigid on: 

   4. METALL 

5. PUIT 

6. MUU MA-

TERJAL 

3. PABER JA 

KARTONG 2. PLASTIK 

1. KLAAS 

 

Uus klaaspudel  

Supipurk  

 

Uus plastpudel  

Tekstiil  

Kinnituslint  

 

Uus plekkpurk  

Autoosa  

Ehitusdetail  

Plekkpurgist saab uus 

4. Pandimärgiga joogipakendi saab tagastada 

kui ... 

 Pakend on tühi 

 Pakend on kokku pressitud 

 Pandimärk ja ribakood on loetav 

 Pakend ei ole pestud 

 Klaaspakendil on kork 

 Plastpakendil on kork 

Klaaspudelist saab uus 

Plastpudelist saab uus 

+ 

+ 

+ 

+ 

- - 

Joogipakendite uus elu  

Kirjuta 2 uut toodet, mida saab toota joogipakenditest  


