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Eesti Pakendiringluse 
hetkeolukord

� Eesti Pakendiringlusega on 
liitunud 895 tootjat ja maaletoojat

� Eesti Pakendiringlusega on 
liitunud 2150 kauplust

� Eesti Pakendiringlusel on ca 1800 
avalikku kogumiskonteinerit

� Eesti Pakendiringlus teeb 
koostööd kokku 12 vedajaga



Uue loomine või kulude 
ümberjagamine?

� Eesti Pakendiringlus on paigaldanud 
790 uut konteinerit ning üle võtnud 
1042 olemasolevat konteinerit 

� Eesti Pakendiringlus on juurutanud 
uusi lahendusi pakendite 
taaskasutamisel 



Uued vs vanad konteinerid
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Konteinerite täituvus

� Keskeltläbi 40-50% on 
taaskasutatavat materjali

� Sõltub elanikkonna teadlikkusest 
(mõnel pool põletatakse konteiner 
maha, mõnel pool tuleb konteiner viia 
otse lõppladestusse, mõnel pool on 
konteiner täiuslikku materjali täis).



Elanikkonna teavitus

� Pakendiseadusest tulenevalt peaks ligi 2200 
müügikohas väljas olema informeeriv kiri – 
EPR-i jaoks tasuta teavituskanal.

� Ca. 4000 töötajat poodides ja ettevõttetes on 
töökohustuste raames motiveeritud jäätmeid 
liigiti sorteerima.

� Probleem- ja arvamusartiklid (ka     
kohalikus) ajakirjanduses.



Elanikkonna teavitus

� Vastavalt strateegiale laiem teavitus siis kui 
kaetud kõik KOV-id.

� Poleks olnud mõtet kulutada riigi ja 
pakendiettevõtjate raha telereklaamile, kui 
reaalne konteinerpark küündis vaid180 
ühikuni.

� Reaalsed materjalide taaskasutamise näited – 
küttepuud,plastiktorud, silokotid jne.

� Kas puidust kaablipoolid sobiksid 
energiatoormena omavalitsustele       
jaanitule materjaliks?



Sorteerimiskohtade vähesus paneb 
taaskasutusorganisatsiooni valiku 
ette:

� Kas maksta kohutav summa 
transpordile

� Või viia materjal lõppladestusse

→ vaja on avaliku sektori 
suuremat panust sorteerimis-
võimaluste loomiseks



Valulikud tühjendusringid

Taaskasutusorganisatsioon leiab 
end aeg-ajalt olukorrast, kus ta 
on lubanud teatud kohtadesse 
konteinerid paigaldada ja siis 
selgub, et ükski vedaja ei ole 
valmis sinna konteinereid 
panema. 



Materjalide taaskasutamine

� Veel puuduvad Eestis 
kasutusvõimalused rohelisele klaasile,  
kehva kvaliteediga plastile ja paberile.

� Uued rakendused materjalina.
� Põletusdirektiivile vastava koospõletus 

või masspõletusjaama loomine.    
Viimane on vähem tõenäolisem. 



Korraldatud olmeveole ülemineku 
venimine takistab pakendikogumise 
süsteemi arendamist

� Sest vedajad tahavad enne 
pakendikonteinerite paigaldamist 
teada olmejäätmete olukorda

� Omavalitsustel puudub selge ja ühtne 
arusaam kas pakendijäätmed 
kuuluvad korraldatud vedude alla või 
mitte.



Probleem- vanapaber 

� Paberikonteinereid täidetakse lisaks 
paberpakenditele ka vanapaberiga, 
mida me antud hetkel veame ära 
pakendiettevõtjate raha eest. 

� Maksma peaks jäätmevaldaja ehk 
tarbija.



Soovitused KOV-idele

� Selgemate nägemuste loomine 
jäätmekava ja korraldatud vedude 
tingimuste suhtes.

� Rohkem kollektiivseid lahendusi (hea 
näide on Väätsa Prügila)

� Rohkem teavitamist olemasolevatest 
võimalustest

� KOV asutuste eeskuju elanikele



www.pakendiringlus.ee

Tänan tähelepanu eest!


