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2019. aasta tegevuste kokkuvõte 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (edasi TVO) on sõlminud kliendilepingu 1009 
pakendiettevõtjaga täitmaks nende pakendi- ja pakendiaktsiisiseadusest tulenevaid 
kohustusi. Klientide nimekiri on leitav kodulehelt http://tvo.voog.com/info/kliendid. 
Üle võetud kohustuste maht tuleneb pakendiettevõtjate poolt esitatud pakendiaruannetest ja 
lähtub Pakendiseadusest tulenevast taaskasutusmäärast. Pakendiettevõtjad tasuvad 
teenustasu vastavalt Eesti turule lastud pakendite kogusele ja vastava pakendi materjali 
taaskasutusmäärale. 
Olulisi muudatusi seadusandluses vm regulatsioonides ei rakendunud ja seega ka koostöös 
klientidega muudatusi ei olnud. 
Kehtinud teenustasud on toodud tabelis 1. Teenustasude suurustes muudatusi ei olnud. 
 
Tabel 1. Teenustasud 2019. aastal 
Müügipakend              Veo- ja rühmapakend 

 
TVO saab oma tulud suuremalt jaolt taaskasutuse teenustasudest. Pakkematerjali või 
pakendijäätmete kokkuostuga me ei tegele ja seetõttu ei saanud me ka sellest tegevusest 
tulu. 

Teenustasudena saadud tuluga: 
1. teenindatakse üle-eestilist pakendijäätmete kogumisvõrgustikku,  
2. osutatakse kohtkogumise teenuseid nii pakendiettevõtjast klientidele, kontoritele kui 

ka era- ja kortermajadele  
3. panustatakse elanikkonna teadlikkuse kasvatamisse 
4. kantakse administratiivtegevusega seotud kulusid. 

Tegevuse tulemusena saadud kasumit omanikele ei jagata vaid suunatakse pakendijäätmete 
kogumise ja taaskasutuse süsteemi arendamisse. 

Pakendimaterjali liik 
Teenustasu, 

EUR/tonn 

Paber- ja kartong, sh 
joogikartong 

105,00 

Plast 409,00 

Klaas 102,00 

Metall 255,60 

Puit 40,90 

Pakendimaterjali liik 
Teenustasu, 

EUR/tonn 

Paber- ja kartong, sh 
joogikartong 

92,67 

Plast 108,60 

Klaas 102,00 

Metall 127,80 

Puit 40,90 

http://tvo.voog.com/info/kliendid
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Koostöö omavalitsustega ja pakendijäätmete kogumine 
Seoses haldusreformi tulemusena muutunud omavalitsuste territooriumi ja -nimedega ning 
pakendiseaduse tingimuste muutumisega on juba pikemat aega töös koostöölepingute 
uuendamine. See on aeganõudev protsess kuna uue lepingu sõlmimisega on omavalitsused 
aktiivselt ette võtnud kogu pakendijäätmete kogumissüsteemi ülevaatamise. 

Käesoleva aruande koostamise hetkeks on uued lepingud sõlmitud 56 omavalitsusega. 
Ülejäänutega on läbirääkimised pooleli või puudub tagasiside meie poolt saadetud 
koostööettepanekutele. 

TVO pakendijäätmete kogumisvõrgustik, mis on rajatud koostöös omavalitsustega, koosneb 
alljärgnevatest lahendustest ja konteinerite arvust: 

• Avalikud, kõigile kasutamiseks mõeldud konteinerid 
Konteinerid, mis asuvad avalikus ruumis ja on mõeldud kõigile kasutamiseks. 
Suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu) koosnevad pakendipunktid kolmest 
konteinerist: klaas-; papp- ja paber- ning plast-, metall- ja joogikartongpakendi 
konteiner. 
Mujal kogutakse pakendijäätmeid enamasti ühte konteinerisse kokku. 
Avalikuks kasutuseks mõeldud konteinereid on üle Eesti 1639 tükki (lisandunud 70 tk). 

• Kortermajadest tasuta pakendi vedu 
Kortermaja saab liituda tasuta pakendijäätmete veoga kokkulepitud sagedusel. 
Konteiner tuleb soetada või rentida kortermajal endal. 
Selle teenuse osutamine on kokku lepitud 38 omavalitsusega, 88 asulas. 
Teenust kasutab 1602 kortermaja (aastaga lisandunud 500 kortermaja) 

• Eramajadest tasuta pakendi vedu pakendikoti teenusega 
Eramajadele pakume võimalust liituda teenusega, mille käigus saab pakendijäätmeid 
tasuta ära anda 150L kollase kilekotiga. 
Selle teenuse osutamine on kokku lepitud 33 omavalitsusega, 104 asulas. 
Teenusega on liitunud 10 268 majapidamist (aastaga lisandunud 3649 eramaja) 
 

Avaliku konteinerpargi väljapanekul vajalike pakendipunktide arvu leidmisel lähtub TVO 
Pakendiseaduse § 171 asustustiheduse nõuetest. Pakendipunktide asukohad aga määrab 
kohalik omavalitsus. Kindlasti ei ole tagatud pakendipunkti kauguse nõuded igast KOV 
elanikust kuna pargi rajamisel KOV seda alati silmas pole pidanud ja sageli ei ole see ka 
võimalik.  
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2020. aasta jooksul toimub koostöös KOV, Keskkonnainspektsioon ja TVO avaliku pargi 
korrigeerimine, et saavutada parim võimalik seaduse nõuete täitmine. 
Avaliku konteinerpargi detailne info ja tekkekohal teenuste piirkonnad omavalitsuste ja 
asulate kaupa on aruande Lisas 2. 

TVO klientide kohustused ja kohustuste täitmine 

Käesoleva aruande koostamise hetkel TVO klientide poolt esitatud aruannete kohaselt turule 
lastud pakendijäätmete kogused ja TVO taaskasutusse suunatud pakendijäätmete kogused 
on toodud Tabelis 2. 
 
Tabel 2. TVO klientide poolt 2019. aastal Eesti turule lastud pakendijäätmete kogused ja TVO 
poolt taaskasutusse suunatud pakendijäätmete kogused. 
 

Pakendi 
materjal 

Turule lastud, 
tonni 

Taaskasutusse 
suunatud, tonni 

Klaas 3726 3000 
Plast 7114 5967 
Paber- ja 
kartong 

14297 10530 

Metall 1774 1070 
Puit 13739 8172 
Muu 58 0 
KOKKU 40708 28739 
 
Taaskasutusmäär 71%  
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Teavitustegevuste kulud 
 
Vastavalt Pakendiseaduse § 174 lõikele 5 peavad teavitustegevusele tehtavad kulutused 
moodustama vähemalt ühe protsendi taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest.  
TVO 2019. aasta käive oli 3 064 343 EUR. Teavitusele tehtud kulutused olid summas 57 341 
EUR. 
 

Lasteetendused 51 606.00 
Kuhuviia.ee 2500.00 
TVO veebiarendus 500.00 
Kontoritele suunatud teavitustöö 1735.71 
Kujundused ja tarvikud esitlusmaterjalide 
jaoks (telk, fotograaf, helkurid) 

1000 

Kokku 57341 
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Teavitustegevuste ülevaade 
 
2019. aastal sõlmiti TKOde, KOVide esindajate ja Keskkonnaministeeriumi esindaja vahel 
kokkulepe pakendikonteineritel kasutatavate ühtsete siltide, värvide ja ikoonide 
kasutamiseks. 
 
Konteineritel kasutatakse edaspidi alljärgneva kujundusega silte: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lisaks lepiti kokku ka ühtse pakendijäätmete sorteerimisjuhendi sisus. TVO juhend nii eesti-, 
vene- kui ka inglise keeles on leitav kodulehelt. 

 
 

https://tvo.ee/info/sorteerimisjuhendid
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TVO teavitustegevused lasteaedadele 
Projekti eesmärk: õpetada jäätmete sorteerimist lasteaiaealistele lastele läbi lõbusate 
tegelaste korraldatud mängu 
Kulu: 51 606€ 
 
TVO eesmärgiks on kasvatada tulevastes põlvkondades jäätmete õige sorteerimise 
harjumust. Seejuures on ettevõte saanud noortele suunatud hariduslike programmide 
käigus tagasisidet noorte positiivses mõjus oma vanemate uute käitumisharjumuste 
juurutamisel. Lasteetendusi viivad läbi selleks spetsiaalselt loodud meeskonnad, keda TVO 
koolitab pakendijäätmete sorteerimisega seotud teemadel. Lasteetendused selgitavad 
prügi ja sorteerimist puhta looduse kontekstis ning pakuvad interaktiivsete lahenduste 
kaudu mängulisi ülesandeid erinevate kodumajapidamises tekkivate jäätmete 
sorteerimiseks. 
TVO korraldatud laste etendused toimusid lasteaedades üle Eesti. Kokku toimus 2019. 
aastal 471 etendust, millega jõuti 8180 lapseni.  
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Kontoritele suunatud teavitustöö 
Projekti eesmärk: propageerida sorteerimist ja säästlikke lahendusi ka tööruumides  
Kulu: 1735.71€ 
 
Pea kolmandiku päevast veedab enamik tööealistest inimestest kontorites või muudes 
tööruumides. Seetõttu otsustasime panustada ka kontoritöötajate teadlikkuse kasvatamisse 
ning aidata kontoritesse luua jäätmete sorteerimise võimalused.   
Meie abiga on jäätmeid sorteerima hakanud juba 38 asutuse kontorid. 
 
Kuhuviia.ee koostöö 
Projekti eesmärk: lihtsustada avalike pakendikonteinerite leidmist 
Kulu: 2500 € 
 
TVO toetas aastal 2019 SA Thingsi poolt loodud platvormi kuhuviia.ee mobiilirakenduse 
arendust. Kuhuviia.ee platvormi eesmärgiks on näidata kasutajatele kaardipõhisel 
rakendusel erinevate jäätmete ära andmise punkte. Lisaks panustatakse ka jäätmetekke 
ennetamise ja -käitlemisega seotud teadlikkuse tõstmisesse. 
 

TVO veebiarendus 
Projekti eesmärk: parandada TVO veebi kasutajaliidest ja lihtsustada info kättesaadavust 
Kulu: 500 € 
 
TVO veebiarenduse eesmärgiks oli lihtsustada kortermajade pakendikonteinerite ja 
eramajade pakendikotiteenuse tellimist ning sellega seotud sorteerimisalase info selgust.  
 

Teavitustöö koostöös kohalike omavalitsustega 
Projekti eesmärk: kasutada kohalike omavalitsuste meediaväljaandeid pakendite 
sorteerimise õpetamiseks ja sorteerimisvõimaluste tutvustamiseks ning osaleda avalikel 
üritustel info jagamise eesmärgil. 
Kulu: 0 € 
 
TVO ja Eesti kohalike omavalitsuste teavitusealane koostöö toimub eelkõige kohalikes 
väljaannetes ilmuvate artiklite kaudu. Peame oluliseks adresseerida läbivaid küsimusi 
sorteerimise ja ringlussevõtu põhitõdedest, võttes sealjuures arvesse asukohapõhiseid 
erisusi. Koostöös sai paljudes KOV lehtedes artikleid avaldatud. 
Lisaks osaleme avalikel üritustel, et harida üldsust jäätmete sorteerimise ja säästlike 
eluviiside teemadel. 2019. aastal osales TVO kollektiiv Lasnamäe Clean Gamesil ning Viimsi 
turvalisuse ja huvitegevuse infolaadal. 


