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KAS OLED
TAARA TAGASTAMISE
TIPPHOOAJAKS VALMIS?

Sorteerimine ja 
kogumisvahendite 
täituvus
Pandipakendite kogumiseks teile antud 
konteinerisse või kotti ei tohi panna prügi 
ega muid kõrvalisi esemeid. Kogumiskotti 
pakenditega täites palume jälgida, et pä-
rast selle sulgemist jääks kotile umbes 10 
cm õisik, millest on mugav koti liigutami-
seks kinni haarata. Klaasikonteineri puhul 
peaks selle ülemisest servast jääma vabaks 
ainult paari sentimeetrine ruum. Selliselt 
täidetud kogumisvahendid tagavad tasuta 
pakutava teenuse transpordiahelas ku-
luefektiivsuse.

Pressimata metallist ja plastist pandipaken-
did võib sorteerida ühte kotti kokku sega-
mini. Taaraautomaadi poolt kokku pressi-
tud metall- ja plastpakendid sorteeritakse 
materjali kaupa kottidesse eraldi. Kordus-
kasutatavad klaaspudelid pandimärgiga 
„K-korduskasutatav“ palume saata toot-
jatele, ühekordne klaas pandimärgiga „D“ 
sorteeritakse EPP klaasikonteinerisse.

Täis saanud kott või konteiner sulge selleks 
ettenähtud sulguriga ja kleebi sellele teie 
ettevõtte nimega kleebis. Ilma kleebiseta 
kogumisvahendit ei ole kahjuks hiljem või-
malik saatjaga seostada ja kauplusel jääb 
pandiraha saamata.

Pandiauto saabudes toimub kottide ja kon-
teinerite laadimine transpordivahendisse 
alati autojuhi ja taaratagastuspunkti per-
sonali koostöös. Ka üleantav kaup loenda-
takse koos ning tulemus märgitakse trans-
pordi saatelehele, mille õigsust kinnitavad 
osapooled saatelehel oma allkirjaga. 

Tarvikute  
kasutamine

Tarvikud on EPP poolt tellijale pandipaken-
dite kogumiseks antud vahendid. Nende 
mittesihipärasel kasutamisel või kaotami-
sel küsib EPP tarvikute eest tasu vastavalt 
hinnakirjale.  

Infosüsteemi kaudu jälgitakse reaalajas tar-
vikute kliendipõhist saldot mistõttu ei tohi 
tarvikuid näiteks ka ühest filiaalist või müü-
gipunktist teise viia.

Tarvikute ja 
transpordi tellimine
Telefoni teel saab EPP-le tellimusi teha E-R kell 8:30-17:00. Teie mugavuse 
huvides palume esmajärjekorras tellimused esitada elektrooniliselt e-posti-
le tellimus@eestipandipakend.ee Klienditeeninduse telefoniliinile pääse-
mine võib olla tipptundidel raskendatud, mistõttu hoiab tellimuse kirjalikult 
edastamine paindlikkuse tõttu kokku teie aega.  

Tellimust saates palume e-kirjas esitada:

• oma kliendinumber

• täitunud kottide ja/või konteinerite arv 

• milliseid tarvikuid ja kui palju juurde soovite

Teie tellimuse täitmine toimub kolme kuni viie tööpäeva jooksul või vasta-
valt veograafikule. Äraveo miinimum koguseks on viis täis kotti võiks üks täis 
saanud konteiner. 

Nii nagu toimitakse mis tahes kauplusesse 
saabuva kaubaga, palume ka EPP tarvikute 
vastuvõtmisel alati kontrollida, et veodo-
kumendil olevad kogused on vastavuses 
reaalselt üleantud tarvikute arvuga. Juhul 
kui kauba vastuvõtmisel ilmneb erinevusi, 
siis palume viivitamatult võtta ühendust 
EPP klienditeenindusega.

Korduskasutatav klaaspudel pandi
märgiga “K korduskasutatav”  

saadetakse tagasi joogitootjale.

Kaupluse taaratagastuspunkt on 
alanud suve hooajaks valmis kui tar
bija saab seda külastades sama kva
liteetse ja ladusa teenuse osaliseks 
nagu kaupluse riiulite vahel või kas
sas pakutavaga. Olulist rolli taarata
gastuspunkti kliendirahulolu kujune
misel mängib ka personali teadlikkus 
näiteks tellimuste esitamist või tarvi
kute kasutamist puudutavalt.  

Turul on märgata tarbijate üha suuremat 
nõudlikkust pandipakendite tagastusmu-
gavusega seonduvalt, sest keskkonnast 
hooliv taaratagastaja toob ostud meeleldi 
kauplusesse, mis paistab nimetatud tee-
nuslõigus positiivselt silma. 

Alljärgnevalt peatume korduma kippuvatel 
teemadel, millele tähelepanu pööramine 
lihtsustab taaratagastuspunkti personali 
tööd ja tagab selle külastajale ladusa klien-
dikogemuse.

Eeskujuliku 
tagastuspunkti 
organiseeritusest
Kaupluse taaratagastuspunktis pakutakse 
tarbijale pandipakendite ümbertöötlemi-
sse suunamist silmapaistvalt hea teenusena 
kui see on üles leidmise huvides selgelt vii-
dastatud, puhas ja selles asetseb prügikast. 
Sama oluline on, et kliendialal ning taga-
ruumis oleksid olemas Eesti Pandipakendi 
(edaspidi EPP) infoplakatid, mis selgitavad 
nii kliendile kui ka personalile lihtsalt ja lü-
hidalt, kuidas pakenditega tagastuspunktis 
toimida. Palume plakatile selleks ettenäh-
tud kohale kirjutada ka teie personali telefo-
ninumbri, millele helistades saab klient abi 
ja infot. Soovijad saavad alati infoplakateid 
tasuta juure tellida, andes sellest teada EPP 
klienditeenindusele.  

Eeskujulikus tagastuspunktis peab olema 
tagatud käte desinfitseerimise või/ja pese-
mise võimalus. Tegemist on koroonaviiru-
se leviku tõkestamist silmas pidades üliolu-
lise meetmega, mis aitab tagada klientide 
ja töötajate turvalisust. Sama oluline on 
taaratagastuspunkti ladus töörütm, mille-
le aitab kaasa hästi organiseeritud taga-
ruum ja heaperemehelikult ladustatud 
kogumiskotid, konteinerit, sulgurid ja klee-
bised. 

Juhul kui teie meeskond soovib kirjelda-
tu osas täiendavat juhendamist, siis EPP 
pakub alates 15 osalejaga grupile kaasa-
haaravat keskkonnatundi ja koolitust koos 
ekskursiooniga Eestis ainulaadsesse pan-
dipakendite käitluskeskusesse Tallinnas. 
Taaratagastuspunkti personali koolitamine 
aitab kaasa kõrge pandipakendite sorteeri-
miskvaliteedi saavutamisele ja kvaliteetse 
kliendikogemuse pakkumisele. 

Juhul kui tarvikud hoiustamisel või kasu-
tamisel purunevad palume need kokku 
koguda ja EPPle tagasi saata, sest need 
arvestatakse kliendi saldost maha. Vedaja 
saatelehel on märkuste lahter, kuhu saab 
märkida info tagastavate tarvikute kohta.

10 cm õisik Konteineri ülemisse 
äärde jäetakse ainult 
paar cm vaba ruumi

tellimus@eestipandipakend.ee

E–R  kell 8:30  17:00i
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EESTI PANDIPAKEND ON KONKURSI 
„AASTA KESKKONNASÕBRALIK 
ETTEVÕTE“ NOMINENT

Eesti Pandipakendi uudisteenus pandi-
tops valiti 24 kandideerija hulgast konkursil 
„Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2019“ 
kolme parima nominendi hulka. Konkursi 
peavõitja kuulutatakse välja suve alguses. 

Keskkonnaministeeriumi poolt igal aastal 
korraldatava konkursi eesmärgiks on selgi-
tada välja keskkonnasõbralikud ettevõtted, 
kes on oma tegevusega silmas pidanud 
keskkonna heaolu -  panustanud keskkon-
nasaaste vähendamisse ning keskkonna-
hoiu suurendamisse.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursi 
nominendina sai EPP täiendava võimaluse 
esindada Eestit võistlusel „Euroopa kesk-
konnasõbralike ettevõtete“ parima toote 
või teenuse kategoorias, mille tulemused 
avalikustatakse 2020. aasta lõpuks. 

KLAASI KOTT KAOB AASTAL 2021, 
ASEMELE TULEB KONTEINER

Taaratagastuspunktid, kes on seni kasutanud pandiga ühe-
kordse klaaspudeli kogumiseks kotti, väljastame alates 
01.01.2021 ainult konteinereid mahuga 240 või 660 liitrit.  

Ühekordse klaaspudeli kogumine kotiga lõpetatakse üle-ees-
tiliselt ning selle asendab korduskasutatav konteiner. EPP tegi 
mai kuus klaasi kotti kasutavatele taaratagastuspunktidele 
tagastusmahu analüüsil põhineva ettepaneku alustada klaas-
pudeli (pandimärgiga „D“) kogumist aastal 2021 suure või 
väikese konteineriga.

Ühekordse klaaspudeli kogumine sobivas suuruses kontei-
neriga on efektiivsem ja lihtsustab  personali tööd tagastus-
punktis, sest:

• Kaob vajadus üks haaval kotte tassida;

• See hoiab kokku aega, laadimine kaubaautosse kiire;

• Konteiner on ohutum;

• See on keskkonnasäästlik ja korduskasutatav. 

Pandiga plastpudelite ja plekkpurkide kogumine suurde kile-
kotti jätkub tavapäraselt. Pressimata metallist ja plastist pa-
kendid kogutakse suurde kotti segamini. Automaadis kokku 
pressitud metall- ja plastpakendid kogutakse kogumiskotti 
materjali põhiselt eraldi.

KORGI EEMALDAMIST
PALUVAD SILDID 
ON VASTUOLUS 
PAKENDISEADUSEGA

Taaratagastuspunkti riputatud juhi
sed, mis plastpudeli korgiga tagasta
mist keelavad või korgi eemaldamist 
paluvad, on pakendiseadusega vas
tuolus. Sildid ilmuvad tagastuspunkti 
tihti teadmatusest.

Kork on pakendi osa ning kuulub tagasta-
misele pudelil olevana. Korgi eemaldamine 
ja prügikasti viskamine raiskab loodusres-
sursse, sest väärtuslik taaskasutatav ma-
terjal jääb ringlusesse võtmata. Halvimal 
juhul ohustab eemaldatud kork meie elu-
keskkonda ja loomi, ent see kõik on välditav.

Tarbijal on taaratagastuspunktis õigus ta-
gastada plastpudel koos korgiga. Maksi-
maalne mida kauplus taaratagastajalt pa-
luda võib on korgi pisut avamine selleks, et 
plastpudelis tekkinud rõhku vähendada ja 
säästa automaadi presse. Sarnane soovitus 
on leitav ka Eesti Pandipakendi kliendiala 
infoplakatitelt, mis paiknevad taaratagas-
tuspunktide seintel. 



6

TAASKASUTUSSE 
SUUNATI 250 MILJONIT
PAKENDIT

2019. aastal suunas Eesti Pandipakend 
kaupluste taaratagastuspunktide kaas-
abil ringlusse veerand miljardit ühekordse 
kasutusega pandimärgiga joogipakendit. 
Pakendiseadusega on riik kehtestanud ko-
hustuslikud minimaalsed taaskasutusmää-
rad, mille Eesti Pandipakend täitis kõikide 
pakendiliikide lõikes suuremas mahus:

117 mln
Harjumaa

30 mln
Tartumaa

18 mln
Ida-Virumaa

17 mln
Pärnumaa

12 mln
Lääne-Virumaa

Kõige suurema tagastusega maakonnad 2019. aastal.

EESTI PANDIPAKEND ON
15 AASTAGA KASVANUD EUROOPA
KESKKONNAHOIU LIPULAEVAKS 

Eesti pandipakendisüsteem annab 
silmad ette väga suurele osale maa
ilmast, sest pole just palju riike, kus 
igast kümnest müüdud pudelist või 
plekkpurgist suunatakse üheksa  
taaskasutusse. 15 aastat tagasi te
gutsemist alustanud Eesti Pandipa
kend (EPP) on kogunud ja ringlusse 
suunanud kokku üle nelja miljardi 
joogipakendi.

„Meie eesmärk on hoida pandisüsteemi 
kaudu keskkond puhtana ning taaska-
sutada materjale, mis muidu laguneksid 
looduses aastasadu. Süsteemi kaudu 
kogutav materjal on kvaliteetne, puhas 
ja kergesti ringlusse võetav, sest on ko-
dudes sorteeritud eraldi ega ole kokku 
puutunud muude jäätmetega. Nii saavad 
neist sama või veel parema kvaliteediga 
uued tooteid,” tutvustab Eesti Pandipa-
kend OÜ tegevjuht Kaupo Karba.

Eestimaalaste jaoks harjumispärane pan-
dipakendite taaskasutussüsteem on maa-
ilma mõistes eriline ja tänu sellele on vii-
mastel aastatel EPP edulooga tutvumas 
käinud mitmekümne riigi esindajad alates 
Maltast, Kosovost ja Gruusiast kuni Inglis-
maa, Jaapani, Lõuna-Aafrika Vabariigi ning 
Lõuna-Koreani. Kõigil neil on soov oma ko-
dumaal Eestiga sarnast pandipakendisüs-
teemi rakendada, millele eelmisel aastal 
lisandus uus teenus korduskasutatava prü-
gistamist vähendava panditopsi näol.

Nõu küsitakse nii süsteemi, tarneahela kui 
ka juurutamise kohta. Karba sõnul ongi 
võtmetähtsus juurutamisel: „Meie oleme 
selle üle elanud ning oskame anda nõu, 
kuidas valutult pandisüsteemi juurutada. 
Keerukas on just stardimoment ning väga 
ebamäärane on alguses kõike finantsiliselt 
prognoosida. Eesti turu võlu ja valu on väik-
sus – erilist mahuefekti ei teki, kuid teisalt 
saame kõik muudatused ja uuendused kii-
relt sisse viia ning vajadusel uuesti tagasi 
muuta. Suuremates riikides on muudatus-
te läbiviimine raskem.” 

Pressitud materjali kuubikud

• plastpakendid 87 % (pakendiseadu-
sest tulenev kohustuslik taaskasutus-
määr on 85%);

• metallpakendid 88 % (kohustuslik 
taaskasutusmäär 50%);

• klaaspakend 87 % (kohustuslik taaska-
sutusmäär 85%).

Kõige rohkem tagastati pandimärgiga pa-
kendeid Harju maakonnas, mille 600 000 
elanikku tõid taaratagastuspunktidesse 
117 miljonit pudelit ja purki; elanike arvult 
suuruselt teises maakonnas – Tartumaal 
– tagastati 30 miljonit pakendit; Ida-Viru-
maal 18 miljonit ja Pärnumaal 17 miljonit.

Taaskasutusse suunatud pakenditest enam kui 150 000 koguti kokku erinevatelt suvistelt 
üritustelt, s.h. näiteks Laulu- ja tantsupeolt ja Viljandi Pärimusmuusika festivalilt.

Uudisteenus 
panditops 
vähendab oluliselt 
prügistamist

2019. aasta kevadel tõi EPP turule uudis-
teenuse korduskasutatava panditopsi, et 
vältida ühekordsete plastist joogitopside 
kasutamist. „Variant oleks olnud ka Nor-
ra eeskujul ühekordsetest panditopsidest 
uusi toota, kuid vaevalt uute valmistamine 
on keskkonnasõbralikum kui vanade pese-

mine,” selgitab Karba. „Teenus julgustab 
nägema võimalusi jäätmetekke vähenda-
miseks, hoida loodusressursse ning tagada 
puhtam elukeskkond. Boonuseks on asja-
olu, et tops leiab kiiresti tee ürituse tagas-
tuspunkti, sest selle pandiraha suurus on 
2–3 eurot.” 

Panditops toimib seega pandisüsteemi 
põhimõttel, kus tarbijale väljastatud topsi-
le lisatakse tagatisraha ja seda tagastades 
saab tarbija pandiraha täies ulatuses tagasi.  
Seejärel pestakse kasutatud panditopsid ja 
korduskasutatakse järgmistel üritustel.  
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Hügieeni on EPP palju panustanud, soeta-
des panditopside pesemiseks spetsiaalse 
professionaalse tehnoloogia ning puhtuse 
kontrollimiseks vajalikud laboriseadmed.  
Panditops võimaldab ürituste korraldajate-
le pakkuda teenust, mille tulemusel nende 
jalajälg väheneb kordades. Lisaks tunnevad 
ürituste korraldajad huvi ka ühekordsete 
toidunõude nagu taldrikud, noad-kahvlid 
asendamise vastu korduskasutatavatega. 
Palju on EPP investeerinud ka seitse aastat 
tagasi valminud modernsesse käitluskesku-
sesse, mis võrreldes vana keskusega opti-
meerib pakendikäitlusega seotud tegevusi 
ja tõstis pakendite käitlusvõimsust ligi 60%. 
Kui Eesti süsteemi algusaastatel sorteeriti 
pakendeid suures osas käsitsi, siis täna teeb 
selle töö ära automaatsorter. Toona soeta-
tud uued pressid aga võimaldavad võrrel-
des varasemaga ühte pakendikuubikusse 
suruda ligi kaks korda rohkem pakendeid 
kui varem. Uute lahenduste ja seadmete 
kasutuselevõtuga vähendas EPP CO2 jala-
jälge ca 1,5 korda.

2018. aastal paigaldati EPP katusele päike-
sepaneelid koguvõimsusega 150 kW, mille 
abil toodetud energia katab 75% käitlus-
keskuse suvisest elektrivajadusest. „Uued 
lahendused on muutnud meie tegevuse 
jätkusuutlikumaks ning taganud koostöö-
partneritele teenuste parema kvaliteedi. 
Tänu päikesepaneelidele teevad nüüd 
meie töö kõrghooajal suvel saabuvad elekt-

riarved ainult rõõmsaks. Samuti oleme ter-
ves hoones rakendanud hulganisti rohelise 
kontori põhimõtteid, näiteks loobunud pa-
berkäterättidest, vahetanud valgusteid lii-
kumisandurite põhiseks jne,” sõnab Karba. 
EPP-le on omistatud ka ISO 9001 kvalitee-
dijuhtimise ja ISO 14001 keskkonnajuhtimi-
se sertifikaat.

Noored õpetavad  
vanemaid  
keskkonna- 
teadlikumalt 
käituma

Karba sõnul on EPP sooviks saavutada 
pandipakendite stabiilne taaskasutus-
määr, mis hetkel kõigub aastate lõikes 
85–91% vahel. „85% pakenditagastust 
oli küllaltki lihtne saavutada, aga selle 
suurendamine on väljakutse,” tunnis-
tab ta. „Selleks oleme palju panustanud 
keskkonnaharidusse, koolitades kooli-
lapsi, tutvustades neile käituskeskust 
ning näidates, millist elu elavad kogutud 
pakendid edasi pärast kaupluse taarata-
gastuspunkti toomist. See on pikaajaline 
töö, kuid noori on võimalik suunata ja 
rõõm on, et nemad omakorda õpetavad 
oma vanemaid ja vanavanemaid. Meil on 

koostööpartnereid, kes ütlevad, et pä-
rast meie juures käimist on lapsed pan-
nud nad kodus pakendeid sorteerima.” 

2016. aastal lisandus muude teavitustege-
vuste kõrvale projekt „Teater lasteaeda“, 
mille eesmärgiks on jõuda kvaliteetsete 
keskkonnateemaliste lastelavastustega 
kõikidesse Eesti lasteaedadesse. Tänaseks 
on Eesti Pandipakendi, Kultuuriministee-
riumi ning heategevusfondi Aitan Lapsi 
ühisprojekt lõpusirgel ja nelja hooaja jook-
sul on etendusi mängitud ligi 550 lasteaias 
üle Eesti. Kokku on süstemaatilise aasta-
tepikkuse teavitustöö kaudu saanud EPP 
keskkonnaharidusprojektidest osa enam 
kui 45 000 last ja noort.

Nimelt anti heategevusfondi Aitan Lapsi 
loomisega 2011. aastal taaratagastajatele 
võimalus lisaks keskkonnahoidmisele pa-
nustada samal ajal ka Eesti laste kultuuri-
elamustesse.

Annetaja ei pea tegema rahaülekannet, pii-
sab vaid keskkonnasõbralikust käitumisest 
ja pandipakendite tagastamisest kaupluse 
taaraautomaati. Automaadi kultuurinupu 
läbi on taaratagastajad aastate jooksul 
annetusi kokku teinud ligi 906 000 euro 
väärtuses ning muusika, kunsti, kirjanduse, 
spordi ja teatri juurde on aidatud enam kui 
133 000 last üle Eesti.

Tagatisraha peab 
olema piisavalt 
motiveeriv
Aastaid tagasi koguti taarapunktides ainult 
klaaspakendeid, kuid plast- ja metallpurgil 
puudus väärtus. Alates 2005. aastast, mil 
Eestis loodi pandisüsteem, on olukord sel-
gelt muutunud. Iga plastist, metallist või 
klaasist joogipakendit on võimalik uuesti 
kasutada, selle asemel et uusi pakendeid 
toota. Tagatisraha 10 senti pakendi kohta 
motiveerib pandipakendeid taaskasutusse 
tooma. 

„Rõõm on tõdeda, et ka Läti on hakanud 
liikuma oma tagatisrahasüsteemi loomise 
poole, lootes selle kasutusele võtta aas-
tal 2022. See tähendab, et kui tulevikus 
peaks tekkima vajadus tagatisraha suuruse 
muutmiseks, arvestame kindlasti ka lõu-
nanaabrite juures kehtivaga. Rääkides kir-
gi kütnud piirikaubandusest, ei saa öelda, 

et nägime siin väga suurt keskkonnaohtu 
seoses pandipakendi märgita taara riiki 
toomisega. Nii nagu supipurke ja viinapu-
deleid viiakse konteineritesse, viidi sinna 
ka pandimärgita purke. Tendents näitas, et 
need jõudsid konteinerkogumisse, suunati 
sulatusse ja neist said uued tooted.

Samas on välisriikidest kaasa ostetud ja 
Eestis tarbitud jookide pakendite tagastus-
määr oluliselt väiksem kui läbi pandisüstee-
mi kogutul. Lisaks on välisriikidest Eestisse 
toodud pakendite kogumine ja taaskasu-
tusse suunamine koormav siinsetele taas-
kasutusorganisatsioonidele,” räägib EPP 
tegevjuht. Ta lisab, et kiiduväärt oli Prisma 
kaupluseketi algatus, mille taaraautomaa-
did võtavad tasuta vastu välismaalt toodud 
ilma Eesti pandimärgita metallist ja plastist 
joogipakendid ja mis suunatakse EPP abil 
taaskasutusse.  

Järgmine samm on aga ühekordse kasutu-
sega kange alkoholi klaaspudelite liitmine 
pandipakendisüsteemiga. See tähendab, 
et õige pea on kange alkoholi tootjatel ja 
importööridel võimalik liituda vabatahtlik-
kuse alusel pandipakendisüsteemiga, kui 
nad näevad selles enda jaoks majanduslik-

KESKKONNAHARIDUS.
Alustasime kaasahaarava 
haridusprogrammi ja 
ekskursioonidega pandi-
pakendite käitluskeskusesse, 
millest on osa saanud 

18 000
koolinoort ja lasteaialast.

PANDIPAKENDITE 
TAASKASUTAMINE. 
Eesti rikkuseks on puhas 
loodus, mille püsima jäämise 
nimel oleme viieteistkümne 
tegutsemise aasta jooksul 
koos teiega pingutusi 
teinud ja taaskasutanud 
üle 4 miljardi pandpakendi 
(sh 600 miljonit kordus-
kasutatavat klaaspudelit).

TAARAAUTOMAADI 
KULTUURINUPP.
Loodi heategevusfond 
Aitan Lapsi, mis pakub 
Eestis elavatele lastele 
kvaliteetseid kultuurielamu-
si. Head teha soovijatel on 
taaratagastamisel võimalus 
pandiraha annetamiseks, 
mille läbi on tänaseks abi 
saanud 133 000 last.

TAASKASUTAMINE. 

Mai 2005

2011

2012

UUDISTEENUS PANDITOPS. 
Toimib pandisüsteemi 
põhimõttel, kus väljastatud 
topsile lisatakse pandiraha, 
mille tagastades täies ulatuses 
tagasi saab. Peseme kasutatud 
panditopsid hoolikalt puhtaks 
ja korduskasutame uutel 
üritustel vähendades seeläbi 
ühekordsete topside 
põhjustatud prügistamist. 

Meil on üheskoos nii palju 
veel Eesti puhtama looduse 
nimel teha.

Ilusat homset. 

UUS KÄITLUSKESKUS. 
Selle avamine ning 
uued tehnoloogilised 
lahendused on taganud 
meie koostööpartneritele 
parema teenuste kvaliteedi, 
optimeerinud meie tegevusi 
ja muutnud organisatsiooni 
jätkusuutlikumaks.

VALA SISSE 
TAARAAUTOMAAT. 
KIKi toel valmis Laagris 
Eesti esimene suurte koguste 
tagastamiseks kohaldatud 
taaraautomaat, mis võimaldab 
vala sisse lahendusega kiire 
ja mugava teenuse korraga 
suuremates kogustes 
tagastavatele eramute 
elanikele aga ka 
HoReCa sektorile.

2013

2014

2019

2020–...

UUS KÄITLUSKESKUS

ku või keskkondlikku mõõdet. Täna on EPP-
ga liidetud juba 350 pakendiettevõtjat, 820 
kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 
420 HoReCa sektori korjekohta. 

Mida saab 
kasutatud 
plekkpurgist ja 
plastpudelist? 

Kasutatud plastpudel saab ümbertöötle-
misel enamasti uueks pudeliks, aga ka sala-
tikarbiks, fliisiks, köögilapiks või spordisär-
giks. Ühe jalgpallisärgi tegemiseks kulub 
seitse plastpudelit.

Klaaspudel on lõputu taaskasutusvõimalu-
sega – ühekordne klaaspudel sulatatakse 
uueks klaaspurgiks ja pudeliks. Korduska-
sutatav pestakse hoolikalt ja täidetakse 
uuesti joogiga.

Vana plekkpurgi ümbertöötlemine hoiab 
kokku aga koguni 95% energiat võrreldes 
esmasest toormest valmistatud purgiga!   
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Ühe uue plekkpurgi
tootmiseks kulutatava

energiaga saab
ümber töödelda

Ühe tonni
ümbertöötlemisel

säästetava energiaga

saaks elektriauto

ümber maailma sõita!

20
VANA 

PLEKKPURKI

TIIRU
2

Loodusesse 
sattudes peavad linnud 
ja loomad plastitükikesi 
ekslikult toiduks ja
söövad need endale 
sisse. 

Sinu tühi pudel ja purk 
on olemasolev väärtuslik 
materjal, millest tehakse 
päriselt uusi asju 
loodusvarade kallale 
minemata.

Eestis jõuab ligi 
90% müüdud 
pandipakenditest 
keskkonnasõbralikult 
ümbertöötlemisse, ent 
see number saab olla 
veelgi parem.

Plastpudelist tehakse 
ringmajanduse* 
põhimõttel helbed, 
millest toodetake 
valdavalt uue plastpudeli 
toorik. 

www.eestipandipakend.ee     
*Majandusmudel, kus kesksel kohal on loodusressursside jätkusuutlik kasutamine. Selle aluseks on 
ressursside ja energia tõhusam kasutamine, toodete korduskasutamine ja jagamine ning materjalide 
taaskasutamine.

Vanadest 
klaaspudelitest saab 

teha uued. Vanad pudelid 
purustatakse ning 

sulatatakse 1200°C juures.

Sulaklaasi tilkadest
vormitakse UUED

klaaspudelid ja -purgid

Keskkonda jäetud
klaaspudel ei lagune ...

... ja võib inimesi ning loomi
vigastada!

Korduskasutatav klaaspudel saadetakse kauplusest joogivalmistaja 
tehasesse, kus see hoolikalt...

...ja uuesti 
müüki pannakse.
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Pandipakendi teekond
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