2020
uus
jäätmekorraldus
Hiiumaal

Kogu segajäätmete
konteinerisse ja anna ära
kodust nagu seni
Vii ohtlike jäätmete
kogumispunkti, jäätmejaama
või anna ära ohtlike jäätmete
kogumisringiga. Ravimid ka
apteeki.

Uuest aastast hakkab Hiiumaal
toimima uus kinnistupõhine
jäätmete ära andmine.
Kohustuslik on ära anda
olmejäätmeid. Pakendi, biojäätmete

Vii vanapaberi
konteinerisse või
jäätmejaama

ja suurjäätmete ära andmine kodust

OLMEPRÜGI

andmise võimalus jääb samuti alles.
Igasse osavalda tuleb üks suurem

KUIDAS
SORTEERIDA?

Ajalehed, ajakirjad,
reklaammaterjalid,
kataloogid, kaustikud,
töövihikud

pakendipunkt, kuhu lisaks
segapakendi konteineritele tuleb ka
paber- ja kartongpakendi, klaasi,

KUHU
VIIA?

vanapaberi ning kasutuskõlbmatute
riiete konteiner. Korralikke,
terveid, puhtaid riideid hakkab uue
aasta kevadest kokku lepitud

Taaskasutavad riided
anna ära
Uuskasutuskeskuse
kogumisringil

TEKSTIIL
Taaskasutavad riided,
kasutuskõlbmatud
riided

aegadel kogumisringidel kokku
koguma Uuskasutuskeskuse kaubik.
Uue jäätmekorralduse järgi hakkab

EHITUSJÄÄTMED

jaanuarist Hiiumaal jäätmeid
vedama Eesti Keskkonnateenused,
kes vähemalt kuu aega enne

PAK

Kasutuskõlbmatud riided
vii selleks ette nähtud
konteinerisse

Värvirullid, plaadid,
tapeet, aknad, uksed,
kipsplaadid,
aknaklaasid, tellised,
lakitud ja värvitud
puit, ehitusvill

korraldatud jäätmeveo rakendamist
saadab inimestele uued
jäätmeveolepingud. Iga

END
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SUURJÄÄTMED

Mööbel, madratsid,
vaibad, uksed,
kardinapuud,
aknaraamid,
WC-potid,
kraanikausid,
vannid jms

asutus saab vedajaga sõlmida enda
lepingu, mis on kooskõlas Hiiumaa
jäätmehoodluseeskirjaga

Vii jäätmejaama

Vii poodide juures
asuvasse klaasi kogumise
konteinerisse või
pakendipunkti

Pandimärgistuseta
klaaspudelid ja -purgid

kinnistuomanik, korteriühistu või
vajadustest lähtuva ja sobiva

Kui kogud pappkastid
eraldi, siis saad need viia
pakendipunkti eraldi
konteinerisse

Kõik taaskasutamiseks
Tüh
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VANAPABER

on tasu eest. Pakendite tasuta ära

Sõlmi jäätmevedajaga
leping ja anna ära kodust
või vii pakendijäätmete
konteinerisse

Paku taaskasutusse või anna
ära ettetellimisel tasu eest
suurjäätmete kogumisringiga
või vii jäätmejaama

Komposti aias
või anna ära tasu eest
korraldatud jäätmeveoga

