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1. Sissejuhatus 

MTÜ Eesti Pakendiringlus on Eesti suurima pakendijäätmete kogumismahu ja kliendibaasiga 

pakendijäätmete taaskasutusorganisatsioon. Läbi kogu tegevusperioodi alates 2005. aastast 

on praeguseks pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise kohustused üle võetud 3549 

erinevate kaupade tootjalt või maaletoojalt ning 2015. aasta müügikäive ulatus 6,17 mln 

euroni.  

Erinevatel põhjustel (tegevuse peatumine, ettevõtte sulgemine, deklareerimiskohustusest 

vabanemine vmt) ei ole suur hulk nendest ettevõtetest möödunud aastal deklareerinud 

pakendijäätmete turuletoomist. Kokku esitas pakendideklaratsioone 2015. aastal turule 

pandud pakendite kohta MTÜ-le Eesti Pakendiringlus 1778 ettevõtet.  

 

 

2. Tekkekohal ning avaliku konteinerivõrgustiku kaudu 

kogutud pakendijäätmed 

2015. aastal deklareeriti MTÜ-le Eesti Pakendiringlus kokku 67 443 tonni pakendijäätmete 

teket. Samas tuleb arvestada sellega, et kuna kõik ettevõtted pole lõpetanud veel 

pakendiauditeid, siis võivad audiitorite soovituste kohaselt nii mõnegi ettevõtte lõplikud 

pakendiandmed muutuda. Olgu siinkohal võrdluseks toodud, et aastal 2014 deklareeriti 

suurusjärgus 54 900 tonni ning 2013. aastal 56 000 tonni pakendijäätmeid. MTÜ Eesti 

Pakendiringlus kogus ja taaskasutas 2015. aastal 43 330 tonni pakendijäätmeid, tagades 

taaskasutusmäära 64% ning ületades seega pakendiseaduse paragrahvis 36 sätestatud 

sihtarve.  

Täpsemalt on deklareeritud pakendimaterjalid ning nende taaskasutamine ära toodud 

järgmisel joonisel. 

 

 Joonis 1. Deklareeritud ja taaskasutatud pakendikogused, kg 
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Pakendiseaduse § 174 lg 2 p 1 näeb ette, et taaskasutusorganisatsioon peab andma ülevaate 

tekkekohal kogutud ning avaliku konteinerivõrgustiku kaudu kogutud ja taaskasutatud 

pakendijäätmete kohta jäätmekäitlejate kaupa. Reaalsuses on raske taoliselt andmeid 

koguda, kuna üks ja sama jäätmekäitleja tühjendab oma kogumisringil erinevate 

taaskasutusorganisatsioonide ning ka kolmandate isikute konteinereid. Samuti juhtub tihti, 

et sama kogumisringiga kogutakse nii tekkekohalt kui ka konteinerivõrgustikust pärinevaid 

pakendijäätmeid.  

Sellegipoolest esitame tabelis 1 hinnangulised andmed tekkekohal ning avalikust 

konteinerivõrgustikust pärinevate jäätmete kohta.  

Tabel 1. Tekkekohal ning avalikust konteinerivõrgust kogutud pakendijäätmed 

Pakendimaterjal Tekkekohal  Avalik 

kogumisvõrk 

Jäätmekäitlejad 

Klaas  11972,89 AS Eesti Keskkonnateenused, OÜ 

Nelitäht 

Plast 3875 2275,586 OÜ Gektor-Grupp. OÜ Jäätmete 

Sorteerimiskeskus, AS Eesti 

Keskkonnateenused, AS Green 

Marine, OÜ Nelitäht, OÜ Eesti Plast  

Metall 682 820,23 OÜ Jäätmete Sorteerimiskeskus, OÜ 

BAO Ohtlikud Jäätmed, AS Green 

Marine, OÜ Baltfer Recycling, AS Eesti 

Keskkonnateenused, AS Epler & 

Lorenz, OÜ Refonda 

Paber ja 

kartong 

1524,71 14284,882 OÜ Gektor-Grupp, OÜ Jäätmete 

Sorteerimiskeskus, AS Green Marine, 

AS Väätsa Prügila, AS Eesti 

Keskkonnateenused, OÜ Vallesburg, 

OÜ Nelitäht 

Puit 7824,756  OÜ Gektor-Grupp, OÜ Jäätmete 

Sorteerimiskeskus, AS Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskus, OÜ 

MEtrosystem, OÜ Woodexpo, AS Eesti 

Keskkonnateenused, OÜ Absolut 

Ehitus, AS Epler & Lorenz, OÜ Evales 

Eesti, OÜ Nelitäht  

Muu 70  OÜ Nelitäht 
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3. Kogumiskohtade tihedus 

MTÜ Eesti Pakendiringluse avalike pakendikonteinerite kogumisvõrk ulatus kõikidesse 

omavalitsustesse juba aastal 2006. Kokku oli 2015. aasta lõpus üle Eesti paigaldatud 2173 

kogumiskonteinerit, mida teenindavad kokku 8 erinevat jäätmekäitlusettevõtet.  

Suuremahulisematest arengutest tuleb mainida, et 2015. aastal paigaldasime 

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toel käivitunud projekti „Pakendite kogumissüsteemi 

arendamine Tartus ja Narvas“ raames Tartusse ja Narva 90 uut pakendikonteinerit. 

Kogumiskonteinerite jaotus maakondade ja omavalitsuste kaupa on toodud aruande lisas. 

Juhime tähelepanu, et käsitleme avaliku pakendijäätmete kogumisvõrguna vaid neid 

konteinereid, mis on kõigile kättesaadavad.  

Kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingute ülevaade on toodud aruande lisas.  

 

 

4. Pakendi taaskasutuse teenustasud ja pakendimaterjali 

kokkuostuhinna muutused 

Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise teenustasud on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 2. MTÜ Eesti Pakendiringlus teenustasud aastal 2015 

müügipakendid hind 

Klaas ja keraamika  102 eur/t 

Paber ja kartong  105 eur/t 

Plast  409 eur/ 

Metall  255.6 eur/t 

Puit  40.9 eur/t 

Muu materjal  409 eur/t 

Joogikatong  105 eur/t 

Veo- ja rühmapakendid  

Paber ja kartong  92.67 eur/t 

Plast  108.6 eur/t 

Metall 127.8  eur/t 

Puit  40.9 eur/t 

 



6 

 

MTÜ Eesti Pakendiringlus ise ei osta ega müü taaskasutatavaid pakendijäätmeid. MTÜ Eesti 

Pakendiringluse kogumisvõrgu kaudu kogutud ja taaskasutusse suunatud pakendimaterjali 

müüb edasi vastav jäätmekäitleja ning seega puudub MTÜ-l Eesti Pakendiringlus ülevaade 

hindadest, millega jäätmekäitlejad seda materjali kodumaistele või välismaistele 

ümbertöötlejatele edasi müüvad.  

 

 

5. Teavitustegevus ja selle maksumus 

MTÜ Eesti Pakendiringlus on kohustatud vastavalt pakendiseaduse § 174 lõikele 5 tegema 

kulutusi teavitustegevuseks minimaalselt mahus 1% kalendriaasta käibest. Et 2015. aasta 

müügikäive oli 6,177 mln eurot, siis oleksid pidanud 2015. aasta teavituskulud ületama 

vähema 0,06177 mln eurot. Tegelikkuses oli ilma MTÜ Eesti Pakendiringluse personalikulusid 

arvesse võtmata teavituskulude kogusumma 95 391 eurot, mis seega ületas 

pakendiseaduses nõutud määra pooleteisekordselt.  

MTÜ Eesti Pakendiringluse teavitustegevust võiks 2015. aastal jagada kolme tegevussuuna 

vahel. Need on kampaaniaüritused, suhtekorraldus ja trükised. Kulutused tegevussuundade 

lõikes on ära toodud järgmises tabelis. 

 

Tabel 3. MTÜ Eesti Pakendiringlus teavituskulud 2015. aastal 

tegevussuund kokku 

trükised 1324 

kampaaniad 50440 

suhtekorraldus 44951 

KOKKU 95391 

 

2015. aastal jätkus koostöös Viljandis tegutseva MTÜ-ga Töötoad kangajäätmetest 

poekottide tootmise ja levitamise kampaania. Poekottide tootjateks on vähenenud 

töövõimega inimesed ning kottide müügist saadud tulu läks täies mahus õmblejatele. 2015. 

aastal toodeti kokku üle 8400 poekoti (vt foto 1) ning neid müüdi Stockmanni, Tallinna 

Kaubamaja ja Selveri ning Maxima kauplustes.  
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Foto 1. Tekstiilijäätmetest valmistatud poekotid 

Elektroonilisi infolehti taaskasutusteemaliste uudistega saatsime välja kokku viiel korral ligi 

2000 adressaadile, kellede seas olid eelkõige pakendiettevõtjad aga ka omavalitsused ja 

keskkonnaorganisatsioonid.  

Juba traditsiooniliselt olime esindatud oma teavitustelgiga ning pakendijäätmete kogumist 

korraldamas Viljandi Folgil, Maamessil, Jazzkaarel, Viru Folgil, Roheliste rattaretkel, Pärnus 

gildipäevadel, Kalamaja päevadel, Käsmu kontserditel ja TTÜ Kultuuriklubi üritustel. Lisaks 

korraldasime jäätmeturuga seonduvate teemade käsitlemiseks Koduomanike liiduga 

infopäeva. 2015. aasta augustis rajasime Telliskivi Loomelinnakus pakendijäätmete 

taaskasutamist tutvustava installatsiooni (vt foto 2). Oma teavitusüritustel jagasime 

infomaterjale, korraldasime lastele sorteerimisvõistlusi ning õpitubasid täiskasvanutele.  

  

Foto 2. Pakendijäätmete taaskasutamist tutvustav installatsioon Telliskivi Loomelinnakus 
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6. TKO-de võrdne kohtlemine ja avalikud 

pakendikonteinerid 

Juhime tähelepanu, et probleemiks on olukord, kus sama pakendiseaduse alusel 

tegutsevatele TKO-le esitakse märkimisväärselt erinevaid nõudmisi avalike konteinerite osasi 

eelkõige KOV-de poolt. 2015. aastal jätkus kahjuks kõigile Eesti elanikele ja Eestimaa 

külastajatele eelnevate aastate olukord kättesaadavate avalike pakendikonteinerite 

esindatuse osas organisatsiooniti, kuid seda kahe olulise muutusega:  

1) keskkonnaministeerium (ning mõned KOV-d) on võrreldes varasemaga võtnud selge 

seisukoha, et suhteliselt halva ligipääsetavusega, tihti taaramajades ja luku taga asuvad  

korteriühistute kasutuses olevad pakendikonteinerid ei vasta pakendiseaduses sätestatud 

avaliku pakendikonteineri nõudele; 

2) võrreldes varasemate aastatega on Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) asunud 

korteriühistute pakendikonteinereid deklareerima samaaegselt nii avalike kui ka ühistute 

kasutuse olevatena. 

Viimane on võimaldanud TVO-l näiteks Tallinnas täita pakendiseaduses sätestatud 

miinimumnorme vähem kui 10% ulatuses ning Tartus alla 20%.  Eesti elanike heaolu (avaliku 

konteinerpargi kättesaadavus) arvelt on 2015. aastal jõudsalt kasvanud TVO kasum, ca 680 

tuhat eurot. Pakendikott (TVO), kui mugavusteenus, katab alla 2% Eesti leibkondade 

üldarvust. Pakendiringlus ei ole mugavusteenusena toiminud pakendikogumist 

tegevusaruannetes välja toonud, nagu ei too me ka välja seda, kui keegi Kolatakso teenuse 

raames suurema koguse jäätmeid ära annab. Eelpool toodud olukorras puudub TKO-l kindlus 

ja ka võimalus avaliku kogumisvõrgustiku laiendamiseks, isegi kui seda nõuab 

pakendiseadus. Sarnaselt varasemate aastatega on pakendiseaduse täitmise üle kontrolli 

teostavate ametnike tegevused jäänud parimal juhul retoorilisele tasemele. 

Eelnevast hoolimata jätkab Pakendiringlus ka 2016. aastal uute avalike pakendikonteinerite 

väljapanemist ning loodab, et juba seitsmendat aastat kestev olukord muutub siiski enne 

käesoleva sajandi keskpaika. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Aivo Kangus 

juhatuse liige 

 


