
Pakendi liigid

Müügipakend
jogurtitopsid, joogipudelid, kilekotid, karbid jne.

Rühmapakend
pappkastid, pakkekiled jne.

Veopakend
Kaubaalus, puidust raamid, pakkelindid jne.

Joogipakend on tagastamiskõlbulik.

Pakendimaterjali liigid:

Sõltuvalt pakendi taaskasutuskordadest
on pakendi liikide alaliigid:
· korduskasutuspakend · ühekorrapakend

· klaas
· plastik
· paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong
· metall
· puit
· muu materjal

Joonistused: Rein Kütt



Kui pakend ei vasta tagastusnõuetele,
siis tuleb pakend panna pakendikonteinerisse.

·  Kõikide pakenditüüpide etikett on nähtav, sellel olevad
  ribakood ja pandimärk on terved ja loetavad.
·  Klaaspakend on terve ja ilma korgita (korki ei tohi olla).
·  Plastpakend ja metallpakend on äratuntavalt
  sama kujuga kui müügihetkel.
·  Plastpakendil on plastkork (ei pea olema).
·  Metallpurgi sisse ei ole visatud prahti
  (sigaretid, metallkorgid vms).
·  Pakendid ei ole pestud (võivad olla).

Joogipakend on tagastamiskõlbulik
igas neid kaupu müüvas jaemüügipunktis
või vastuvõtukohas, kui:

Pandimärgiga pakendid

Üleriigilist karastusjookide- ja madala alkoholi 
sisaldusega jookide pakendite tagatisrahasüsteemi 
korraldab Eesti Pandipakend OÜ. Sellesse süsteemi 
kuuluvad ühekorra- ja korduskasutusega 
klaaspudelites, PET-pudelites ja metallpakendites 
joogid: õlu, vähese etanoolisisaldusega alkohoolsed 
joogid (kuni 6% vol), siider ja perry (kuni 8,5 % vol) 
gaseeritud karastusjoogid, gaseerimata 
karastusjoogid, gaseeritud ja gaseerimata vesi, 
energiajoogid, funktsionaalsed joogid, mahlad, 
mahlakontsentraadid, nektarid.
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Eestis on kolm konteierkogumisega
tegelevat taaskasutusorganisatsiooni:

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (www.pakendiringlus.ee)
Eesti Pakendiringlus MTÜ (www.eto.ee)
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (www.tvo.ee)

Konteinerisse sobivad pakendid

Konteinerkogumissüsteem

Konteinerkogumissüsteemi puhul 
kogutakse pakend ja pakendijäät-
med valdavalt kogumiskonteinerite 
võrgustikul põhineva kogumissüs-
teemi kaudu (teatud piirkondades 
kasutatakse ka muid kogumisviise, 
nt ukse-eest-vedu, rohelise koti 
teenus jms). Selline kogumissüs-
teem lubab pakendijäätmeid 
koguda nii elanikkonnalt kui ette-
võtetelt.

Tarbija on süsteemi kaasatud tavaliselt vabatahtlikkuse 
alusel: viib ise oma pakendijäätmed pakendijäätmete 
kogumispunkti või konteinerisse. Kogumissüsteemi edukus 
sõltub seega suuresti tarbija ja lõppkasutaja teadlikkusest ja 
motivatsioonist. Peamine motivaator on siinjuures see, et 
tarbija saab oma pakendijäätmed ära anda tasuta.

Pane vastavasse konteinerisse pakendid tühjalt, puhtalt ja 
kokkupressitult. Nii saad Sina aidata kaasa tõhusale pakendi-
jäätmete taaskasutamisele.
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