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2021. aasta tegevuste kokkuvõte 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (edasi TVO) on sõlminud kliendilepingu 1017 
pakendiettevõtjaga täitmaks nende pakendi- ja pakendiaktsiisiseadusest tulenevaid 
kohustusi. Klientide nimekiri on leitav kodulehelt https://tvo.ee/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 2021. 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 

https://tvo.ee/info/kliendid
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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 2157 tükki (lisandunud 342 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. 
 

• 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. 
 
 

Avaliku konteinerpargi väljapanekul vajalike pakendipunktide arvu leidmisel lähtub TVO 
Pakendiseaduse § 171 asustustiheduse nõuetest. Pakendipunktide asukohad aga määrab 
kohalik omavalitsus.  
Avaliku konteinerpargi detailne info 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 2021. aastal Eesti turule lastud pakendijäätmete kogused ja TVO 
poolt taaskasutusse suunatud pakendijäätmete kogused tonnides. 
 

Materjali liik 
Deklareeritud 
kogused, tonn 

Taaskasutatud, 
tonn 

sh ringlusse 
võetud, tonn Taaskasutusmäär 

Klaas 3914,841 3060,804 3060,804 78% 
Plast 7934,483 6522,834 3614,384 82% 
Paber ja 
kartong 15991,301 15638,476 13959,226 98% 
Puit 15856,568 7315,297 3271,844 46% 
Metall 1730,032 1192,345 1188,932 69% 
Muu 57,959     0% 
 KOKKU 45485,184 33729,756 25095,19 74% 

 
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 2021. aasta käive oli ligi 3  MEUR. Teavitusele tehtud kulutused olid summas 35 523 
EUR. 
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TEGEVUS SUMMA (EUR) 
Toetus Rohetiigrile - pakendi 
disainijuhend jms 

7500 

Kuhuviia.ee arendus 2960 
Hiiumaa koolidele sorteerimiskastid - 
toetus 

500 

TVO kodulehe arendus 270 
Kleebiste tootmine 2340,16 
Konteinerpargi ümberkleebistamine 822 
Sotsiaalmeediaagentuuri teenused 
(fotod, videoklipp) 

1910 

Kujundused 771 
Tõlketeenused (teavitusmaterjalide 
tõlge vene keelde) 

66,02 

Teavitusmaterjalide trükkimine 116,1 
E-kirjade saatmise platvormi 
Sendsmaily teenustasu 

222 

Teavitusmaterjalid (roll-up) 95 
Viimsi Pärnamäe ja Laiaküla külade 
pakendikoti kampaania 

881 

Reklaamklipi näitamine PublicTV-s 500 
Reklaamklipi tegemine 450 
Facebook postituste levitamise teenus 30 
Sisuturundus koostöö Ekspress 
Meediaga 

6090 

Teavitustegevuste läbiviimist 
kordineeriva personali kulu 

10000 

KOKKU 35 523,28 
 

Teavitustegevuste sisu kirjeldus 
 
2021. aastal oli teavitustegevuses üks suuremaid fookuseid TVO-l kui organisatsioonil 
ja sõnumi kandjal. Võtsime kasutusele uue, kõikjal oma tegevustes kasutatava slogani 
#sorteerimineonlihtne. Töötasime välja TVO brändingus pusad ja T-särgid, mida 
kanname koolitusi tehes ja muudel ühisüritustel, et levitada sõnumit: sorteerimine on 
lihtne.  
 
2021. aasta maikuus tulime välja kontorite sortimise uuringuga, tegime 
olemasolevatele kontoriteenuse klientidele otsepostituse kampaania sorteerimist 
lihtsustava sorteerimisjaama tutvustamiseks, kajastasime omakanalites 
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kogemuslugusid TVO sortjaamade kasutuselevõtust kontorites, aitasime Ülemiste 
Cityl koostada sortimisjuhendi koos TVO lahenduse pakkumisega. 

 
 

 

 
 

 
 
 
FOOKUSES OLI KOOSTÖÖ 
 
Toetasime nõu ja jõuga koostöös ERMEL-iga projekti, mille käigus kõik Hiiumaa koolid 
said endale nägusad sorteerimisjaamad. 
 
Sõlmisime koostöölepingu jalgpallimeeskonnaga FC Flora ja paigutasime nende 
ruumidesse A. Le Coq Arenal ja Kotka sisehallis erineva suuruses kogumiskaste. A.Le 
Coq Arenal ja Kotka staadionil toimunud FC Flora mängude vahel näidati ekraanidel 
sorteerimisele ärgitavat reklaamklippi, mis jõudis tuhandete spordifännideni.  
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Osalesime Ülemiste City ärikonverentsi Future Forum raames toimunud häkatonil 
Hack4Future, kus andsime noortele arendamiseks jäätmekäitlusega seotud 
kitsaskohti. TVO mentordatud meeskond WasteLocker on nüüd arendamas 
innovaatilist lahendust jäätmete üleandmiseks ja ringlusesse suunamiseks. 
 

 
 
Võtsime osa Ülemiste City kogukonnapäevast, kus kogu meeskonnaga tutvustasime 
nii meie sorteerimislahendusi kui rääkisime sorteerimise vajalikkusest laiemalt. Viisime 
mitmetes ettevõtetes läbi sorteerimisteemalisi koolitusi.  
 
Olime 6 kuu jooksul Ekspress Meedia Roheportaali toetaja, et tuua asjakohased 
teemakäsitlused lugejateni. 
 
Koostöös kohalike aktivistidega viisime Viimsi kahes külas (Pärnamäe, Laiaküla) läbi 
kollase koti kampaania, kus kõik majapidamised said sorteerimise alustamiseks 
postkasti esimese koti ja juhised teenusega liitumiseks. 
 

 


