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1. 2009. aasta tegevuste kokkuvõte 

Vaatamata rasketele majandusoludele ja karmile konkurentsile turul võib 

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (edasi TVO) esimest tegevusaastat pidada edukaks. TVOd 

on usaldanud ja oma kohustused üle andnud hetke seisuga 96 pakendiettevõtjat. 

Läbirääkimised kohalike omavalitsustega konteinerpargi väljapanekuks on lõpusirgel ja 

pakendijäätmete kogumisvõrgustik on enam-vähem välja kujunenud. Pakendiettevõtjatelt 

üle võetud kohustused pakendijäätmeid koguda ja taaskasutada vastavalt seadusega 

etteantud sihtarvudele on täidetud ja enamike  pakendimaterjali liikide lõikes ka ületanud. 

Alljärgnevalt on esitatud meie tegevuse detailsemad kirjeldused ja tulemuste kokkuvõtted 

2. Koostöö omavalitsustega 

Tänase seisuga oleme sõlminud koostöölepingu 193 omavalitsusega. 12 omavalitsust on 

meile teatanud, et ei soovi, et me nende territooriumil pakendijäätmeid koguksime (Tabel 1).  

 

Maakond Omavalitsus 

IDA-VIRU MAAKOND Alajõe 

IDA-VIRU MAAKOND Avinurme 

JÄRVA MAAKOND Väätsa 

LÄÄNE MAAKOND Martna 

PÕLVA MAAKOND Ahja 

TARTU MAAKOND Alatskivi 

TARTU MAAKOND Tartu v 

TARTU MAAKOND Võnnu 

VALGA MAAKOND Karula 

VALGA MAAKOND Põdrala 

VILJANDI MAAKOND Abja 

VÕRU MAAKOND Urvaste 

Tabel 1. Omavalitsused, kes ei soovi TVO kogumisparki oma territooriumile 

 

Läbirääkimised on pooleli Valgamaa omavalitsuste esindajaga. 6 omavalitsust ei ole 

reageerinud meie kõnedele ja kirjadele, kuid jätkame tegevusi, et ka nendega kokkuleppele 

jõuda. 

 

Käesoleva dokumendi lisas 1 on toodud TVO kogumisvõrgustik omavalitsuste kaupa. 

 

3. Pakendijäätmete kogumise korraldamine 

Oleme Eesti jaganud 25 teeninduspiirkonnaks ja leidnud nendele piirkondadele teenindajad 

konkursi korras. TVO koostööpartnerid pakendijäätmete kogumise ja taaskasutusteenuse 

osas on: Ragn-Sells AS, Veolia Kaskkonnateenused AS, Väätsa Prügila AS, Prügimees OÜ ja 

Hiiu Autotrans OÜ. 

Koostöö jäätmekäitlejatega hõlmab pakendijäätmete kogumist, sorteerimist ja taaskasutusse 

suunamist. TVOl eraldi lepinguid pakendijäätmete taaskasutajatega ei ole.  
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TVO pakendijäätmete kogumine toimub kolme tüüpi lahendusega: 

1. Avalikud, kõigile kasutamiseks mõeldud konteinerid, millega kogutakse enamasti 

kõiki pakendijäätmeid koos. 

Selliseid kogumisvahendeid on üle Eesti 1146 tükki. 

2. Korteriühistute vahetus läheduses asuvad konteinerid, mis on mõeldud korteriühistu 

elanikele ning kokkuleppel korteriühistuga ka teistele. 

Selliseid kogumisvahendeid on üle Eesti 930 tükki 

3. Pakendikotiga kogumine eramajadest. Kogumine toimub kahe kotiga: rohelisse kotti 

kogutakse klaas ja kollasesse segapakendid. 

Selline kogumisüsteem on kokku lepitud 32 omavalitsusega. Teenusega on liitunud 

5445 majapidamist. Lisaks on teenuse kasutamist võimaldatud suurematele 

vanglatele. 

 

4. Pakendijäätmete taaskasutus 

Tabelis 2 on toodud TVO klientide poolt turule lastus pakendite mass ning TVO poolt 

kogutud pakendijäätmete mass ning taaskasutusmäärad. 

 

  
Kokku 
2009 

Turule lastud pakendi mass, 
tonn 4784,92 

Taaskasutatud 5497,31 

Taaskasutusmäär 115% 

Kohustus 60% 

Tabel 2. Kokkuvõte pakendijäätmete turule laskmisest ja taaskasutusest 2009. aastal 

 

5. Tarbijate teavitamine ja selle kulud 

Kuna organisatsiooni käivitamisele ja omavalitsustega läbirääkimisele on kulunud väga 

palju aega ja energiat, siis väga aktiivset tegevust tarbijate teavitamiseks ei ole saanud teha. 

2010. aastal plaanime oma tegevusi aktiivselt ka selle kohustuse osas laiendada.  

 

 Sorteerimisjuhendid konteineritele (kleebised)  17 550 

 Kodulehe kujundus ja haldus       2 940 

 Sorteerimisjuhendid      34 290 

 Osalemine Tallinna linna kampaanias „Prügihunt“    8 333 

(infotunnid linnaosades, kampaania kott) 

 Pakendikotiga liitumise kampaania      6 924 

 Osalemine Narva linna jäätmetekke             - 

vähendamise nädala lõpuüritusel (infopunkt) 

 Artiklid omavalitsuste lehtedes            - 

                   70 037 


