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1. Üleriigilise kogumissüsteemi ulatus 

1.1 Tagatisrahata pakendijäätmete konteinerkogumine  

 

Vastavalt pakendiseaduse  § 17
1
 lg 3 on MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon sõlminud 

pakendiseaduse § 17
1
 nõuete täitmiseks kokkuleppe MTÜ´ga  Eesti Pakendiringlus.  

31.12.2008 seisuga on elanikkonna kasutuses 5318 pakendikonteinerit ning pakendikogumise 

võrgustikuga on kaetud kõik omavalitsused. Täpsem info üleriigisest konteinerkogumisest  

(pakendikonteineri asukoht, maht, kogus ja teenindaja) on toodud käesoleva aruande lisas (xls fail). 

Pakendijäätmete konteinerkogumine toimub valikkogumise põhimõttel. Konteinerid on valdavalt 

kolme erinevat tüüpi, vastavalt eelsorteeritud pakendijäätmete materjalide liikidele: 

 

 Segapakendi ehk plast-, klaas*-, joogikartong - ja metallpakendi kogumise konteinerid 

 Klaaspakendi kogumise konteinerid 

 Paber-papi kogumise konteinerid 

 

*klaaspakend kogutakse koos segapakendiga ainult juhul, kui segapakendikonteineri kõrval ei ole 

eraldi klaaspakendi kogumise konteinerit.  

1.2 Tagatisrahata pakendijäätmete kogumine tekkekohal 

 

Lisaks konteinerkogumisele kogutakse elanikkonnalt pakendijäätmeid liigiti tekkekohal ehk 

pakendikotiga (vastavalt pakendiseadusele § 17
1
 lg 4). Pakendikotiga kogutakse elanikkonnalt 

eelsorteeritud klaas-, plast-, joogikartong-, ja metallpakendijäätmed ning paber ja papp-

pakendijäätmed.  Pakendikoti teenus on rakendunud alljärgnevates asukohtades:  

Tallinn Nõmme, Harku vald, Pärnu linn, Jõhvi linn, Tartu 2. korraldatud jäätmeveo piirkond,  Audru 

vald, Halinga vald, Hanila vald, Lihula vald, Sauga vald, Sindi vald, Tori vald, Aegviidu vald, Tallinn 

(kesklinn), Pärnu linn, Piirissaare vald, Kihnu vald, Tapa vald, Aegviidu vald, Ambla vald, Albu vald. 

1.3 Pakendijäätmete kogumine tekkekohal ettevõtetest (veo- ja rühmapakend) 

 

Pakendijäätmeid kogutakse ETO´ga liitunud pakendiettevõtjate juures kohapeal (näiteks 

kaubandusettevõtted, tootmisettevõtted). 

2. Kogutud pakendijäätmete taaskasutuse korraldus 

2.1 Kogutud pakendijäätmete sorteerimine 

 

Pakendikonteineritega ja pakendikottidega kogutud materjal transporditakse järelsorteerimiseks 

sorteerimisjaamadesse, kus eraldatakse muud jäätmed, mis ei ole pakend (sealhulgas prügi). Prügi 

suunatakse ladestamisele ning taaskasutatav materjal suunatakse pärast sorteerimist ning eeltöötlemist 

(pressimine, pakendamine) taas- või korduvkasutusse.  

 

Pakendijäätmete sorteerijad 2008. aastal:  

 Ragn – Sells AS sorteerimisjaamad Tallinnas, Jõhvis, Rakveres ja Tartus; 

 Väätsa Prügila AS sorteerimisjaam Väätsa vallas Roovere külas; 

 OÜ Paikre sorteerimisjaam Pärnus; 

 AS Cleanaway sorteerimisjaam Tallinnas; 

 AS Uikala Prügila sorteerimisjaam Kohtla vallas. 
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2.2 Taaskasutamine 

 

Kokku taaskasutatud pakendijäätmeid aastal 2008 -  21 288,19 tonni 

 

3. Meediaplaani elluviimine 

3.1 Meediaplaani elluviimise tegevused  

 

 Laste ja noorte koolitamine  (aastaringselt koolitused või infopäevad koolides, lasteaedades). 

Koolituse teemad: keskkonnasäästlik tarbimine, jäätmete liigiti sorteeriminejms. 

Eelkooliealiste laste õpetamisel on kaasatud Rohelise Punkti maskott, kes viib lastega läbi 

pakendite sortimise mängu, tutvustab erinevaid tooteid, mida on võimalik valmistada 

pakendijäätmetest ja õpetab läbi mängulise koolituse keskkonnahoidlikult käituma;  

 Osalemine ettekannetega kohalike omavalitsuste poolt korraldatud teabepäevadel ja üritustel 

(näiteks Tallinnas Prügihunt, üle-eestliselt korraldatavad Ökokrati üritused, Uuskasutuskeskuse 

jäätmelava) ettekannetaga; 

 ETO avaliku kogumispargi esteetilis – informatiivse kuvandi parendamine. Kõik 

pakendikonteinerid, mis kannavad Rohelise Punkti märki, on infokleebistega varustatud ja 

korrektse väljanägemisega;  

 Jäätmekäitlusalaste artikite avaldamine aastaringselt kohalikes ja maakonna ajalehtedes 

vastavalt konkreetse valla või maakonna pakendikogumise alast spetsiifikat järgides (info 

kogumis- ja sorteerimistingimuste, pakendikonteinerite asukohtade jm kohta). Teavitamine 

uutest lisandunud konteineritest ja olemasolevate konteinerite asukohtade muutmisest kohaliku 

infokandja kaudu;  

 Tarbijate teavitamine jaemüügikohale lähima pakendite äraandmise võimalusest – kõikides 

jaemüügikohtades on teave müügikohale lähima pakendikonteineri asukoha kohta;   

 Avalikkuse ja tarbijate teavitamine pakendi ja pakendijäätmete tagastamise korrast ja nõuetest 

ETO veebilehe kaudu;  

 Uue tarkvaralahenduse rakendamine pakendiettevõtjatele; 

 Uuringu”Pakendijäätmetega ümberkäimine elanikkonnas” läbiviimine.  

 

 
Toimumise 

aeg Sihtgrupp Tegevus Kanal 

Koostöö-

partnerid 

9.01.2008 
Omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

elanikkond 

Pressiteade "Avalike 

pakendikonteinerite arv tõuseb 

tänavu üle 5000" 

Eesti suuremate 

ajalehtede online 

kanalid 

Eesti 

Pakendiringlus 

9.01.2008 Võrumaa, Põlvamaa 

elanikud 

Artikkel pakendite sorteerimise 

nõuetest jms 

Ajaleht "Võrumaa 

Teataja" 

Võru 

linnavalitsus 

10.01.2008 Loksa linna elanikud Infopäeval pakendijäätmete 

sortimise alase infomaterjali 

jagamine 

Loksa linnas elanikele 

jäätmetemaline 

infopäev 

Loksa 

linnavalitsus, 

Ragn - Sells AS 

10.01.2008 Rakvere valla 

elanikud 

1000 pakendijäätmete 

sorteerimisjuhendi jagamine 

vallaelanikele 

trükised - infomaterjalid 

sorteerimisjuhendid 

Rakvere 

vallavalitsus 

11.01.2008 Rapla valla elanikud Artikkel ajalehes Rapla valla leht Rapla 

vallavalitsus 

17.01.2008 Jõelähtme valla 

elanikud 

Infopäeval ettekanne Loo 

alevikus 

Esitlus Jõelähtme 

vallavalitsus 

18.01.2008 Võrumaa elanikud Infomaterjali (pakendijäätmete 

sorteerimise juhend) 

avaldamine 

Ajaleht "Võrumaa 

Teataja" 
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18.01.2008 Lääne - Virumaa 

omavalitsused, 

elanikkond 

ETO seisukohtade esindamine 

ümarlaual Väike - Maarja 

vallavalitsuses 

Ümarlaud MTÜ "Roheline 

Paik" 

21.01.2008 Omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

elanikkond 

Artikkel ajalehes "Ärme põleta 

pakendiettevõtjate raha" Ahto 

Hunt, ETO Ajaleht "Äripäev" 

  

22.01.2008 Järvakandi valla 

elanikud 

Infomaterjali (pakendijäätmete 

sorteerimise juhend) 

avaldamine 

Järvakandi valla leht Järvakandi 

vallavalitsus 

23.01.2008 Kuusalu valla 

elanikud 

Ettekanne infopäeval 

pakendijäätmete sortimise 

teemal 

Kuusalu vallavalitsuses 

esitlus 

Kuusalu 

vallavalitsus 

24.01.2008 Pärnu maakonna 

elanikkond 

Kommentaar ajalehes Ajaleht “Pärnu 

Postimees” 

  

30.01.2008 Lõuna - Eesti 

venekeelne 

elanikkond 

Infomaterjali (pakendijäätmete 

sorteerimise juhend) 

avaldamine vene keeles 

Ajaleht "WALK"   

1.02.2008 Jõelähtme valla 

elanikud 

Infomaterjali (pakendijäätmete 

sortimise alane artikkel) 

avaldamine 

Jõelähtme valla 

veebileht, ajaleht 

Jõelähtme 

vallavalitsus 

6.02.2008 Eesti elanikkond Artiklid ajalehe "Eesti 

Päevaleht" eriväljaandes 

http://www.epl.ee/artik

kel/421198 

Ajaleht "Eesti 

Päevaleht" 

1.03.2008 Lapsed - noored üle 

Eesti (üle 200 lapse) 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

osalemine tantsufestivalil, 

infomaterjalide  jagamine 

lastele 

Tantsufestival Kuusalu 

Keskkoolis 

MTÜ Ökokratt, 

Priit Adler 

4.03.2008 

Parksepa valla 

koolinoored 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

poolt läbi viidud koolitus 

algklassilastele. Siret Kivilo 

loeng põhikooli lastele 

Parksepa Keskkool 

Võrumaal 

Võru 

vallavalitsus, 

Parksepa 

Keskkool 

4.03.2008 

Osula Põhikool 

Pakendimaterjalide ning 

ümbertöödeldud 

pakendimaterjalide näidiste 

eksponeerimine kooli näitusel 

Osula Põhikool 

Võru 

vallavalitsus, 

Osula Põhikool 

10.03.2008 

Võrumaa elanikud 

Artikkel ”Pakendijäätmete 

sorteerimine ja tagastamine 

muutub järjest populaarsemaks” 

 

Võrumaa 

Keskkonnateenistuse 

poolt väljaantav 

"Keskkonnaleht"   

Võrumaa 

Keskkonnateenist

us 

11.03.2008 Valgamaa elanikkond Artikkel ajalehes 

"Valgamaalane" 

http://www.valgamaala

ne.ee/110308/esileht/va

lgamaa/25013117.php 

  

13.03.2008 

Saaremaa 

omavalitsuste 

esindajad 

ETO osalemine ettekandega 

ümarlaual - omavalitsuste ja 

TKO vaheline koostöö - 

võimalused ja probleemid 

Kuressaare 

Keskkonnateenistuses 

ümarlaud 

Saaremaa 

Omavalitsuste 

Liit 

18.03.2008 Lõuna - Eesti 

elanikkond 

Artikkel ja sorteerimisjuhendi 

avaldamine 

Ajaleht "Lõunaleht" 

  

1.04.2008 Saue valla elanikud Saue valla ajalehes artikkel Saue valla leht Saue vallavalitsus 

23.04.2008 Tallinna 

Tehnikakõrgkooli 

üliõpilased 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

osalemine TTÜ Kevadpiknikul, 

infomaterjalide jagamine 

TTÜ üritus 

  

29.04.2008 

Valgamaa 

omavalitsuste 

esindajad  

Esitlus Valgas teemal: uus 

pakendiseadus, pakendijäätmete 

kogumine - koostöö TVO ja OV 

vahel 

  

Valga Piirkonna 

Keskkonnakeskus 

3.05.2008 

Haapsalu linna 

elanikud 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

osalemine Haapsalu 

Heakorrapäeval - 

infomaterjalide jagamine, 

sorteerimismängu läbiviimine 

Heakorrapäev MTÜ Ökokratt, 

Priit Adler 
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5.05.2008 

Luunja kooli õpilased 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

esinemine - pakendijäätmete 

sortimise koolitus  

Luunja kool Peipsi Koostöö 

Keskus, Luunja 

kool 

14.05.2008 

Võsu koolis (1 - 

6.klassi lapsed)  

ETO Rohelise Punkti maskoti 

esinemine - pakendijäätmete 

sortimise koolitus  

Võsu kool 

Võsu kool 

15.05.2008 

Laagri Veskitammi 

lasteaia lapsed 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

esinemine - pakendijäätmete 

sortimise koolitus  

Laagri Veskitammi 

lasteaed 

Saue valavalitsus 

23.05.2008 

Viimsi valla elanikud 

Ajaleheartikkel pakendikastide 

väärkasutamisest 

Ajaleht "Viimsi 

Teataja" 

Viimsi 

vallavalitsus 

1.06.2008 

Kernu valla elanikud 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

osalemine Kernus  - 

infomaterjalide jagamine, 

sorteerimismängu läbiviimine 

Kernu rahvamaja 

Kernu 

vallavalitsus 

11; 18; 25; 

30.06.2008; 

14; 

24.07.2008; 

6; 

11.08.2008 

Lapsed - noored üle 

Eesti (üle 200 lapse) 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

esitlus - pakendijäätmete 

sortimismäng, pakendikoolitus 

Lastelaager Laulasmaal 

Ragn - Sells AS 

20.07.2008 

Eesti elanikud 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

osalemine Illuka mõisa 

päevadel, infomaterjalide 

jagamine 

Illuka mõisa päevad 

MTÜ Ökokratt, 

Priit Adler 

31.07.2008 

Keila linna elanikud 

Artikkel  Keila linna leht Keila 

linnavalitsus 

1. - 3. juuli 

2008 

Eesti elanikud 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

etteaste Kuressaare 

merepäevadel - infomaterjalide 

jagamine, elanikkonna 

koolitamine pakendite 

sorteerimise teemal 

Kuresaare merepäevad 

MTÜ Ökokratt, 

Priit Adler 

13.08.2008 

Haljala valla elanikud 

Ajaleheartikkel „Pakend ei ole 

prügi“ 

 

Haljala valla leht 

Haljala 

vallavalitsus 

19.08.2008 

Saaremaa elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" ajalehes 

"Meie Maa" 

http://www.meiemaa.ee

/index.php?content=arti

klid&sub=5&artid=256

36   

19.08.2008 

Harjumaa elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" 

Ajaleht "Sõnumitooja" 

  

21.08.2008 

Järvamaa elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" 

Ajaleht "Järvamaa 

Teataja"   

22.08.2008 

Harjumaa elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" 

Ajaleht "Harju 

Ekspress"   

22.08.2008 

Virumaa elanikkond 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" ajalehes 

"Virumaa Teataja" 

http://www.virumaateat

aja.ee/220808/esileht/1

5048530.php   

23.08.2008 

Põlvamaa elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" 

Ajaleht "Koit" 

  

28.08.2008 

Lõuna - Eesti elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" 

"Lõunaleht" 

  

6.09.2008 

Lõuna - Eesti 

elanikkond 

Ajaleheartikkel, kommentaar Ajaleht "Elva 

Postipoiss"  

http://monitooring.ee/cl

ients/mty/article&sf=13

.07.2008&id=12210758

10&button=Submit&sc

=&body=kivilo   

9.09.2008 

Harjumaa elanikud 

Ajaleheartikkel "Prügist ja 

pakendijäätmetest" 

Ajaleht "Nädaline" 
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26.09.2008 

Võru lasteaialapsed 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

pakendikoolitus, 

sorteerimismäng lasteaialastele 

koolitus lasteaias 

Võru 

linnavalitsus 

29.09.2008 

Pärnu- ja Läänemaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele Pärnus 

Pärnu 

linnavalitsus 

30.09.2008 

Lääne-Virumaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele 

Rakveres 

Rakvere 

linnavalitsus 

1.10.2008 

Järvamaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad ja 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele Paides 

Järvamaa 

Omavalitsuste 

Liit 

2.10.2008 

Valgamaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele Valgas 

Valga Piirkonna 

Keskkonnakeskus 

3.10.2008 

Tartumaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele Tartus 

Tartu 

linnavalitsus, 

Tartumaa 

Keskkonnateenist

us 

4.10.2008 

Hiiumaa kooliõpilased 

Käina Noortekeskuse 

jäätmeskulptuuride 

valmistamise ürituse 

"Elumüstika" sponsoreerimine 

  

Käina 

noortekeskus 

7.10.2008 

Tallinna ja Harjumaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele 

Tallinnas 

Tallinna 

Keskkonnaamet 

8.10.2008 

Tallinna ja Harjumaa 

omavalitsused, 

pakendiettevõtjad, 

tarbijad 

Loengud teemal: Pakendi- ja 

Pakendiaktsiisiseaduse nõuete 

tutvustus ja 2009. aastal 

jõustuvad muutused.   

Tarbija õigused ja kohustused 

pakendiseaduse täitmisel.  

Infopäev ettevõtjatele, 

tarbijatele ja 

omavalitsustele 

Tallinnas 

Tallinna 

Keskkonnaamet 

17.10.2008 

Tallinna koolinoored 

Tallinna 

jäätmekäitluskampaania 

"Prügihunt" raames ETO esitlus 

teemal "Pakendite ajalugu" 

Esitlus 

Rahvusraamatukogus 

Tallinna 

Keskkonnaamet 

29.10.2008 

Eesti elanikkond 

Artikkel "Pooled Eesti pered 

sorteerivad prügi" 

Ajaleht "Eesti 

Päevaleht"      

4.11.2008 

Eesti elanikkond 

Artikkel "Pooled Eesti pered 

sorteerivad prügi" 

Ajaleht "Postimees" 

  

20.11.2008 

Haljala lasteaialapsed 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

pakendikoolitus, 

sorteerimismäng lasteaialastele 

Haljala lasteaed 

Haljala lasteaed 
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20.11.2008 

Tallinna 

linnavolikogu 

Tarbijakaitsekomisjon 

Ettekanne teemal: 

Pakendijäätmete taaskasutuse 

süsteemi organiseeritus ja selle 

laiendamise võimalused  

Ettekanne 

  

21.11.2008 

Võru lasteaed 

"Okasroosike" lapsed 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

pakendikoolitus, 

sorteerimismäng lasteaialastele 

Võru lasteaed 

"Okasroosike" 

Võru lasteaed 

"Okasroosike" 

28.11.2008 

Kaiu Põhikooli 

õpilased 

ETO Rohelise Punkti maskoti 

pakendikoolitus, 

sorteerimismäng lasteaialastele 

Kaiu Põhikool 

Kaiu Põhikool 

11.12.2008 

Saaremaa elanikkond 

Loeng infopäeval teemal "TVO 

ja OV koostöö, 

seadusemuudatused, 

probleemid" 

Kuressaare TTÜ 

Kolledzi saalis 

Consultare OÜ 

11.12.2008 

Eesti elanikkond, 

pakendiettevõtjad, 

omavalitsused 

Pressiteade 2009 jõustuvate 

taaskasutuse sihtarvude 

suurenemisest, lisanduvad 

pakendikonteinerid, 

tarbijauuringu tulemuste 

tutvustamine 

Online väljaanded: 

Postimees, 

Roheline värav, 

Maaleht, 

Delfi, LH Concept Aive 

Levandi 

 

3.2 PR ja teavitustöö kulud  

 

 

PR ja teavitustöö kulud aastal 2008 olid 574655.-  EEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahto Hunt 

Tegevdirektor 

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon  

 

 

 

 

 

 

Siret Kivilo 

Arendusjuht 

Tel: 6403245 


