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Rohetiiger on valdkondade ülene koostööplatvorm, 
mille eesmärk on luua

tasakaalus majandusmudel Eestile.





KORISTAMISEST ÜKSI EI PIISA
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Kuidas parandada 
pakendiringlust Eestis 

läbi vabatahtliku kokkuleppe 
väärtusahela osapoolte vahel?







Ekspertide sisend

Fookuse
täpsustamine

Protsess

Projekti algus

Eeltööd ja 
ettevalmistus

Kohtumised ja
intervjuud

Rohetiigri töötoad 

Disainijuhendi
mustand valmis

Arutelud/töötoad

Disainijuhendi
kinnitamine

Edasised tegevused

OKTOOBER
2021

JAANUAR
2022

VEEBRUAR
2022

Disainijuhendi
viimistlemine

Arutelud/töötoad



Olulisemad suunanäitajad

10



Olulisemad disainijuhendid



~30 intervjuud
Eesti osapooltega

Plastiliit
Pakendiliit

Toiduliit
Disainerid

Jäätme-
käitlejad

ETO, TVO,
Pakendiringlus,
Pandipakend

Kaupmeeste
Liit

Materjali
ümbertöötlejad



“Kõik osapooled on teadlikud, et ring saab toimida. 
Tuleb kokku leppida.



“Oluline on luua ühtne süsteem pakendite ringlussevõtul. 
Teadlikkuse tõstmine on samu8 oluline.



DISAIN
Pakendid on disainitud 

korduskasutatavatena, ringlusse 
võetavatena või 

komposteeritavatena

Pakendite ringsüsteem



DISAIN KOGUMINE
Pakendid on disainitud 

korduskasutatavatena, ringlusse 
võetavatena või komposteeritavatena

Pakendid on liigitI ja puhastena
kokku kogutavad

Pakendite ringsüsteem



DISAIN KOGUMINE KÄITLEMINE
Pakendid on disainitud 

korduskasutatavatena, ringlusse 
võetavatena või komposteeritavatena

Pakendid on liigitI ja puhastena
kokku kogutavad

Pakendid on materjalide kaupa 
tõhusalt sorteeritavad ning ringlusse 

suunatavad

Pakendite ringsüsteem



MATERIALI VALIK

PAKENDI DISAIN

ÄRIMUDEL

TOOTMINE

LOGISTIKA

KASUTAMISE
VIIS

KOGUMINE SORTEERIMINE

MATERIALI RINGLUSSEVÕTU
TEHNOLOOGIAD

KASUTUJA



toote keskkonnamõjudest 
otsustakse disainifaasis

80%



Pakendite disainijuhend 
kui vabatahtlik kokkulepe



Miks on disainijuhendit vaja?

Tõstab teadlikkust 
pakendiringlusest



Miks on disainijuhendit vaja?

Tõstab teadlikkust 
pakendiringlusest

Aitab kaasa kvaliteetsete 
materjalivoogude tekkele



Miks on disainijuhendit vaja?

Tõstab teadlikkust 
pakendiringlusest

Aitab kaasa kvaliteetsete 
materjalivoogude tekkele

Soodustab eesmärgi nimel 
koostööd teha
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Ettevõtte tasand

Koostöömudelid 

Süsteemi muutus

1

2

3

Ettevõte +
Jäätmekäitlusettevõtted/

Materjali töötlejad

Erinevate liitude esindajad
Ülikoolide teadustöö
Valitsuse asutused



Disainijuhendi sisu



FOOKUS:
kodumajapidamistega 

seotud pakendid



Kellele?
Pakendiettevõtjad

● Turundusjuht/Brändijuht

● Pakendi arenduse 
projektijuht

● Ostuspetsialist

● Müügijuht

● Disainijuht

Pakendidisainerid



Teoreetiline
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Praktiline



TEOREETILINE 
OSA
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PAKENDI ROLL JA LIIGID

MIS ON RINGMAJANDUS?

MIS ON JÄÄTMEHIERARHIA?

SEADUSLIK RAAMISTIK 
NING STANDARDID

MÄRGISTUS

KUIDAS SÜSTEEM TÖÖTAB



Pakendimaterjalide ringlus



Jäätmehierarhia

Vältimine / vähendamine

Korduskasutamine

Materjalide ringlus

Energia-
tootmine

Lades-
tamine







RESSURSSIDE 
VARUMINE

Kaevandamine
töötlemine

Oluline on arvestada
pakendite kogu olelusringi

RESSURSSIDE 
VARUMINE

kaevandamine
töötlemine

TOOTMINE

kokkupanek
pakendamine

JAOTAMINE

ladustamine
käitlemine
transport

RINGLUSSEVÕTT

kogumine
ümbertöötlemine

KASUTAMINE

tooteinfo
kasutusmugavus
tühjendamine

korduskasutamine

LADESTAMINE

OHUTUS
KAITSE



MÄRGISTUS















MÄRGISTUS
● näitab pakendi teoreetilist ringlussevõetavust (mis on praktiliselt ka 

teostatav Eestis, kuid puudub võimekus seda tõendada)

● on suunatud eelkõige tarbija teadlikkuse tõstmiseks

● annab tootjatele võimaluse oma pakendialaseid uuendusi ja 
parendusi ka esile tõsta

● Annab võimaluse ökomodulatsiooni tasustamissüsteemis arvesse võtta
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PRAKTILINE  
OSA

RINGDISAINI
STRATEEGIAD

RINGLUSSEVÕTU
EELDUSED

SOOVITUSED



RINGDISAINI STRATEEGIAD



Pakendi minimaalne 
kasutamine

Carlsberg asendas plastikust
rühmapakendi keskkonnasõbraliku
liimiga, mis suudab koos hoida
kuni kaheksat metallpurki, kuid ei
takista nende ringlussevõtmist. 
Tulemuseks plastikjäätmete
vähendamine 76%.

https://plastics.ellenmacarthurfoundation.org/upstream



Pakendi minimaalne 
kasutamine

Kalevi kommikauplustes müüakse
vähem pakendatud tooteid
ning kasutatakse võimalusel
kestlikke pakkematerjale.Näiteks
müüakse dražeed
pabertopsidesse, mille
sulgemiseks ei ole vaja plastkaasi.



Pakendi vältimine läbi 
tooteinnovatsiooni

Lush muutis šampooni tahkeks ning 
minimeeris sellega pakendi vajaduse.

h5ps://plas6cs.ellenmacarthurfounda6on.org/upstream



Pakendi kasutusaja 
pikendamine

Pakendid kuuluvad kasutajale:

Kasutaja täidab pakendi uue 
sisuga kodus, tellides uue sisu 
tootjalt koju.
Näiteks, DAZZ

https://plastics.ellenmacarthurfoundation.org/upstream



Pakendi kasutusaja
pikendamine

Pakendid kuuluvad kasutajale:

Kasutaja täidab pakendi uues 
sisuga kaupluses vastavate 
dosaatorite juures
Näiteks, MIWA

h5ps://plas6cs.ellenmacarthurfounda6on.org/upstream



Pakendi kasutusaja
pikendamine

Pakendid kuuluvad teenuse
pakkujale:

Teenuse pakkuja korraldab
pakendite kokkukogumise
kasutajate kodudest/äridest.
Näiteks, Ringo



Pakendi kasutusaja
pikendamine

Pakendid kuuluvad teenuse
pakkujale:

Teenuse pakkuja korraldab
pakendite kokkukogumise
kasutajate kodudest/äridest.
Näiteks, Bepco



Pakendi kasutusaja
pikendamine

Pakendid kuuluvad teenuse 
pakkujale:

Kasutaja viib pakendid ise tagasi 
teenuse pakkuja juurde 
(deposiidisüsteemi abil, näiteks)
Näiteks, Ringkarp



Pakendi kasutusaja
pikendamine

Pakendid kuuluvad teenuse
pakkujale:

Kasutaja viib pakendid ise tagasi
teenuse pakkuja juurde
Näiteks, Tilk.bio



Keskkonnahoidlike ja 
ringsete
pakendimaterjalide valik

Orkla hoidised ja valmistoidud
on klaaspurkides, millest suurem
osa on toodetud Eestis. Klaaspurkide
tootmise tehase lähedus
vähendab transpordiga seotud
süsinikujalajälge.



Keskkonnahoidlike ja 
ringsete
pakendimaterjalide valik

A le Coq võttis 2021. aasta kevadel
kasutusele 100% ringlussevõetud
plastist (rPET) valmistatud Aura veepudelid.



Pakendimaterjalide 
optimaalne arv ja 
kujundus

Norra firma OlssønBarbieri
minimalistlik šokolaadikarbi disain, 
mille abil on plastikmaterjalid
asendatud ringlussevõetava
papp-karbiga. 

h5ps://olssonbarbieri.com/studio



Pakendimaterjalide 
optimaalne arv ja 
kujundus

Londoni stuudio Blond minimalistlik 
deodorandi pakend, mis on 
toodetud taaskasutatud plastist 
ning on korduskasutatav. Sisu saab 
(püsi)tellimusega endale 
postiümbrikuga koju tellida.

h5ps://www.dezeen.com/2021/06/03/fussy-deodorant-blond-sustainable-refillable/



Pakendimaterjalide 
optimaalne arv ja 
kujundus

Tere uued jogurtipakid on innovaatilisest
monomaterjalist (PP), mis on 
ringlussevõetavad. Ringlussevõetava
graanuli kvaliteedi parandamiseks on 
vähendatud tumedate toonide kasutamist
pakendil. Samuti on selle pakendi
tühjendamine lihtsam, mis aitab kaasa toidu
raiskamise vähendamisele ning ringlussevõtu
parandamisele.



Mis on materjalide 
ringlussevõtu eeldused



MATERJALI 
VALIK

Mono vs 
komposiit

SILDID,

TRÜKIVÄRVID

LIIMID

KORGID/

SULGURID

ERINEVAD 
MATERIALID 
ON 
ÜKSTEISEST 
ERALDATAVAD

MÄRGISTUSVÄRVUS

Värvitu, 
toonitud,

värvitud

Ringlussevõtu eeldused



Mida on kõige lihtsam ringlusesse võtta?

KLAAS METALL PABER



Mida on kõige raskem ringlusesse võtta?

PLAST



Ringlussevõetavad plastiliigid



Keskkonnahoidliku pakendi hindamismudel



Keskkonnahoidliku pakendi hindamismudel



Keskkonnahoidliku pakendi hindamismudel



KOKKUVÕTE



“Be impatient for action
but patient for outcomes.

Maureen Bisognano



Järgmise paari aasta jooksul langetatud otsustel plastpakendite 
ringsemaks muutmisel on kriitiline tähtsus. 

See määrab ära selle, kas Euroopa suudab plastpakendite süsteemi 
ringmajanduse mudelile üle viia aastaks 2030.





71

Ettevõtte tasand

Koostöömudelid 

Süsteemi muutus

1

2

3

Ettevõte +
Jäätmekäitlusettevõtted/

Materjali töötlejad

Erinevate liitude esindajad
Ülikoolide teadustöö
Valitsuse asutused



Panustajad
Harri Moora, SEI

Peeter Eek, Earthcare

Andres Krumme, TalTech

Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

Külli Suurvarik, Maaeluministeerium

Anneli Ohvril, Let’s Do It Foundation

Kristiina Dreimann, TVO

Alder Harkmann, Eesti Pakendiringlus

Meelis Mikker, pakendidisainer, EKA õppejõud



Pakendite disainijuhend on leitav

● Keskkonnaministeeriumi kodulehel:

https://ringmajandus.envir.ee/index.php/et/abimaterjalid/pakendite-
disainijuhend

● Rohe3igri kodulehel:

https://rohetiiger.ee/rohetiiger-ja-keskkonnaministeerium-koostasid-
tootjatele-jatkusuutlike-pakendite-disainijuhendi/

● Toiduteave, ETO, Bestmarke3ng, Inkubaator, EDK/Ringdisain

https://ringmajandus.envir.ee/index.php/et/abimaterjalid/pakendite-disainijuhend
https://rohetiiger.ee/rohetiiger-ja-keskkonnaministeerium-koostasid-tootjatele-jatkusuutlike-pakendite-disainijuhendi/


Ettepanekud on teretulnud:
Külliki Kesa

kulliki.kesa@rohetiiger.ee

mailto:kulliki.kesa@rohetiiger.ee

