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2020. aasta tegevuste kokkuvõte
Tootjavastutusorganisatsioon

OÜ

(edasi

TVO)

on

sõlminud

kliendilepingu

1017

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 2020. aastal
Müügipakend
Pakendimaterjali liik
Paber- ja kartong, sh
joogikartong

Veo- ja rühmapakend
Teenustasu,

Pakendimaterjali liik

EUR/tonn
105,00

Paber- ja kartong, sh
joogikartong

Teenustasu,
EUR/tonn
92,67

Plast

409,00

Plast

108,60

Klaas

102,00

Klaas

102,00

Metall

255,60

Metall

127,80

Puit

40,90

Puit

40,90

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.
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Koostöö omavalitsustega ja pakendijäätmete kogumine
Koostöölepingud on uuendatud enamus omavalitsustega. Info nende omavalitsuste kohta,
kes

koostöölepingut

sõlmida

pole

soovinud

või

protsessi

venitavad,

on

antud

Keskkonnaametile.
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 1815 tükki (lisandunud 176 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 34 omavalitsusega.
Teenust kasutab 2065 kortermaja (aastaga lisandunud 463 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 31 omavalitsusega.
Teenusega on liitunud 11 086 majapidamist (aastaga lisandunud 818 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.
Avaliku konteinerpargi detailne info ja tekkekohal teenuste piirkonnad omavalitsuste ja
asulate kaupa on aruande Lisas 1.
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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 2020. aastal Eesti turule lastud pakendijäätmete kogused ja TVO
poolt taaskasutusse suunatud pakendijäätmete kogused tonnides.

Materjali liik
Klaas
Plast
Paber ja
kartong
Metall
Puit
Muu

Taaskasutusse sh.
Turule lastud,
suunatud,
ringlusse
tonni
tonni
võetud
3806
2783
2783
7320
5216
4003
14504
1643
14176
38
41485

Taaskasutusmäär
73%
71%

10669
991
8838

10210
4458

74%
60%
62%

28496

22444

69%

991

Detailsem info taaskasutuse kohta on Lisas 2.

Teavitustegevuste kulud
Vastavalt Pakendiseaduse § 174 lõikele 5 peavad teavitustegevusele tehtavad kulutused
moodustama vähemalt ühe protsendi taaskasutusorganisatsiooni kalendriaasta käibest.
TVO 2020. aasta käive oli 2 976 155 EUR. Teavitusele tehtud kulutused olid summas 38 617
EUR.
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Lasteetendused, sh esitlusmaterjalid

22 700

Kuhuviia.ee

2 960

TVO veebiarendus ja tõlge

3 973

Viimsi, Miiduranna kotiteenusesse

500

kaasamise projekt
Kleebiste kujunduse muutusest kogu

8 484

konteinerpargi ümber kleebistamine
Kokku

38 617
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