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TeemadTeemad

• Seadusest tulenevad kohustused ja 
muudatused seaduses

• Kogumine avalikust konteinerpargist 
ning tekkekohal

• Pakendijäätmete liikumine 
taaskasutusse 

• Miks me sorteerime jäätmeid

• Kokkuvõte



Pakendiettevõtja kohustusedPakendiettevõtja kohustused

• Pakendiseaduse § 16 kirjeldab pakendiettevõtja 
kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ja 
taaskasutamisel – tootja vastutab!
– Pakendiettevõtja peab turule lastud pakendatud kauba pakendi ja 

sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama

• taaskasutuse sihtarvud täidetud, 
• Kulud kaetud.

– kohustused võib üle anda taaskasutusorganisatsioonile (TKO)
• kohustuste täitmise eest vastutab TKO

– kohustusi võib ka mitte üle anda, siis tuleb:
• Koguda oma kauba pakendijäätmed igas oma kauba 

müügikohas, 
• tarbijaid informeerida võimalusest tagastada pakendijäätmed 

müügikohta, 
• arvestust pidada, aruanne esitada



… kohustused… kohustused

• Mida peab TKO või pakendiettevõtja koguma ja mida tarbija peab 
üle andma?
– Pakendiseadus: § 20. Pakendi tagasivõtmine
– (42)Lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed 

tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või 
taaskasutusorganisatsiooni nõutele.

Vastus: taaskasutuseks sobivaid puhtaid pakendijäätmeid

• Kui palju peab koguma?
– § 20. Pakendi tagasivõtmine (2) Pakendiettevõtja on kohustatud 

lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba 
müügipakendi ja –pakendijäätmed

Vastus: kõik nõuetekohaselt sorteeritud pakendijäätmed tuleb vastu 
võtta



Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadeleNõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele

• TKO peab tagama, et kogumiskohtade tihedus 
oleks järgmine:
– tiheasustuses asustustihedus <1000 elanikku ühel km2

– vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 
meetri raadiuses;

– tiheasustuses asustustihedus <500 elanikku ühel km2 –
vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 
meetri raadiuses;

– alla 500 elaniku ühel km2 – kohaliku omavalitsuse 
territooriumil paiknevates asulates, arvestusega üks 
kogumiskoht 500 elaniku kohta. 



Nõuded pakendijäätmete kogumiskohtadeleNõuded pakendijäätmete kogumiskohtadele

• TKO-d võivad omavahel või pakendiettevõtjaga 
sõlmida kokkuleppeid, kuid igas kogumiskohas 
peab olema tagatud kõigi pakendimaterjali 
liikide kogumine. 

• KOV organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete 
kogumist korraldada ka nende tekkekohal 
kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse 
nõusolekul vähendada kogumiskohtade tihedust 
ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja 
mahtu.



Muudatused seadusesMuudatused seaduses

• Taaskasutamise sihtarvude muutus 2009. aasta 
1. jaanuarist
– Pakendimaterjalide taaskasutamine:

• Klaas 15% 70 % (2009)
• paberi- ja kartongijäätmetest 15% 70 % (2009)
• metallijäätmetest 15% 60 % (2009)
• Plastijäätmetest 15% 55 % (2009)*
*kusjuures 45 % plastijäätmete kogumassist ringlussevõetuna ja 22,5 %

plastijäätmete kogumassist uuesti plastiks töödelduna;
• Puidujäätmetest 15% 45 % (2009)

pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60% kalendriaastas senise 
50% asemel

• Aktsiis: kui sihtarvusid ei täideta, siis kogu 
taaskasutamata pakendimassi pealt tuleb tasuda 
aktsiisi 



TKO ülesandedTKO ülesanded

• Taaskasutuse sihtarvude täitmine 
– Kogumise ja taaskasutuse korraldamine

• Seadusega ettenähtud mahus avalik 
kogumisvõrk
– tarbijad saavad kõik oma nõuetele vastavad 

pakendijäätmete kogused üle anda (liigiti kogutud 
pakendijäätmed tuleb taaskasutada)

• Teavitustöö
– Tarbijad teavad oma kohustusi ja õiguseid



KOV ülesandedKOV ülesanded

• pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse 
korraldamisel määrab KOV organ kindlaks oma 
haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete 
kogumisviisid ning sätestab need jäätmehooldus-eeskirjas

– Kogumisvahendite/süsteemide  sobitamine piirkonniti
– Konteinerite asukohad 
– Piisavalt kogumisvahendeid mahtude katmiseks ja 

mõistlikud tühjendussagedused
– Heakord kogumispunktide ümber – kelle vastutus?



Pakendijäätmete tekkekohadPakendijäätmete tekkekohad

• Taaskasutuseks sobivate jäätmete põhilised 
kogumiskohad:
– Pakendiettevõtted - kauplused, laod, tootmisettevõtted 

jms.
• Hinnanguliselt 65-75% kogutavatest pakendijäätmetest  (Ragn-

Sells 2008)

– Muud – ehitus, laevad, taarapunktid, turud …
– Avalik kogumisvõrk - klaasi-, segapakendi-, 

paberpakendi konteinerid; KOV-de 
jäätmejaamad/punktid; sh. elanikelt tekkekohas 
kogumine (roheline kott, KÜ-de konteinerid)

• täna hinnanguliselt 20-25% (Ragn-Sells 2008)



Avalik konteinerpark Avalik konteinerpark 

– Kas konteinerite arv on piisav?
• Seni seaduse nõuded kogumispargile …täidetud!?
• Elanike vajadused kaetud? 

– Kas see täidab taaskasutuskohustusi?
• Konteinerites väga suur osakaal nn. valedel jäätmetel
• Materjalid määrdunud - sorteerimine ja taaskasutusse 

suunamine kulukas
• Klaaspakendid koos muude pakenditega - sorteerimine ja 

taaskasutusse suunamine kulukas
• Taaskasutuseks sobivate materjalide kogused väikesed

– Teavitustöö ebapiisav?



Avalik konteinerpark - mida ja kuidas kogutakse?Avalik konteinerpark - mida ja kuidas kogutakse?

• Arvestades kogumismahtusid, vahemaid ja 
sorteerimiskulusid -

mõistlik kasutada eraldi kogumisvahendid 3-le 
erinevale kategooriale pakendijäätmetele: 

• Papp/paberpakend koos trükistega (kõige 
levinum ja elanikule arusaadavaim)



Avalik konteinerpark - mida ja kuidas kogutakse?Avalik konteinerpark - mida ja kuidas kogutakse?

• Klaaspakend (mõistlik eraldi koguda ka kotiga 
kogumissüsteemis ) – täna segapakendis u 50%

• Segapakend (metallpakendid, joogikartong ja 
…palju erinevaid plaste – kõige rohkem 
probleeme arusaamisega, et tegemist ei ole 
lihtsalt prügiga)



Tekkekohal kogumineTekkekohal kogumine

• Vastutajaga konteinerpark (KÜ-de, ühiskondlike 
asutuste jt. konteinerid)
– sisu oluliselt parem võrreldes avalike konteineritega, 

vähem määrdunud ja “valesid” materjale

– Konteineri täitmise koolituses oluline mõjutusvahend –
lisatasu mittevastavate jäätmete eest

– TKO-del puudub vajadus taaskasutuse järgi (50% 
täidetud) ning sellest soovimatus võtta kanda 
lisakulusid – mugavusteenus?



Tekkekohal kogumineTekkekohal kogumine

• Kilekotiga kogumine (Rohelise kilekoti teenus)

– suunatud tiheasustusaladel eramajapidamistele

– Hoolimata laiast lubatud valikust erinevatest 
pakendijäätmetest on materjalid puhtad ja kvaliteet 
parim = personaalne vastutus

– Teenus on klientidele tasuta –

kokkuleppel TKO-ga



Optimaalne kogumissüsteemOptimaalne kogumissüsteem



KOGUMINE

TRANSPORT 
SORTEERIMISSE
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TRANSPORT 
TAASKASUTUSSE

Mis saab liigiti kogutud materjalidestMis saab liigiti kogutud materjalidest



Mis saab liigiti kogutud materjalidest
KLAASPAKENDID

Klaasijäätmed sulatatakse ja nendest toodetakse uusi                     
klaasist pudeleid ja purke. Kasutatakse ka klaasvilla           
tootmiseks 

PUHTAD PLASTPAKENDID  

Plastijäätmed purustatakse, granuleeritakse vms. 
Toodetakse uusi plastesemeid nt prügikaste,
ehitusmaterjale, kasutatakse ka tekstiilitööstuses.

METALLPAKENDID

Metalltaara jäätmed eksporditakse, nendest toodetakse                        
uusi metallesemeid, nt metalltorusid, mootoriosi, jne.



Mis saab liigiti kogutud materjalidestMis saab liigiti kogutud materjalidest

PABER JA PAPP                                                   
Pappi ja paberit töödeldakse ning sellest toodetakse                   
ajalehepaberit, pehmepaberit, lainepappi, soojusvilla

SEGAPAKEND

Segapakendid (paber, plast) põletatakse ning 
nendest toodetakse energiat

JOOGIKARTONG 

(Piima-, jogurti- ja mahlapakendid)

Eraldatakse tselluloosikiud ja muu materjal ning sellest 
toodetakse erinevaid paberitooteid



Eeldused sorteerimiseks?Eeldused sorteerimiseks?

• Kas korraldatud olmejäätmete veol odavaim hind 
on parim …ja keskkonnasõbralikuim?

• Pakendijäätmete kogumise seisukohast … ei ole, 
sest kaob motivatsioon liigiti sorteerimiseks

• SEI olmejäätmete koostise uuringu (2007-2008 
sügis/talv) põhjal sisaldus elanikkonna poolt 
üleantavates olmejäätmetes keskmiselt 30-40% 
pakendijäätmeid ning veel ka 10 – 20% 
paberijäätmeid



Mis paneb tavalise eesti inimese jäätmeid sorteerima?Mis paneb tavalise eesti inimese jäätmeid sorteerima?

• Täna - hirm seaduse ees?
Selgitustöö = mõtteviisi muutus (teisiti ei saa)
Homme - keskkonnateadlikkus

• Oluline rahaline kokkuhoid - liigiti odavam, kui 
segamini

• Mugavad tingimused:
– Lihtne – kõik seonduv on lahti seletatud ja kui ikka ei 

tea, siis infoliinilt saab blondiin ka abi?
– Jäätmete äraandmine mugav – kogumiskohad lähedal, 

igapäevasel marsruudil või saab ära anda nö ukselt 



Kogumissüsteem toetamaks muutuseidKogumissüsteem toetamaks muutuseid

• Tegevused olukorra parandamiseks:
– Pakendijäätmete kogused 

• (tuletame olmejäätmete kogustest – KKM-ist andmed)

– Piirkonnale sobiv kogumissüsteem
• Avalikud konteinerid + vastutajaga konteinerid + kotiga 

kogumine

– Kokkulepped pakendiettevõtjatega st. üldjuhul TKO-
dega 

– Elanike teavitamine ja õpetamine

– Järelvalve ning korrigeerivad tegevused



KokkuvõteKokkuvõte

• Nõuded ja võimalused kogumise jm kohustuste osas 
selgemad
– Kogumispark
– Aktsiisid kogu pakendimassil

• Pakendiettevõtjate kohustused materjalide 
taaskasutuskoguste osas kasvavad – huvi suurenemine 
elanikelt kogutud pakendijäätmete vastu

• Teavituse nõue seaduses – mõju kvaliteedile ja kogustele

• Kodune ülesanne - leida vastus küsimusele:
• Kas pakendiettevõtjate rahasid kasutatakse 

mõistlikult ja sihipäraselt  “tootja vastutab”
põhimõttest lähtuvalt ka avalikkuse huvides ja kas 
igaüks meist teeb selleks kõik vajaliku?



Tänan tähelepanu eest!Tänan tähelepanu eest!


