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Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest aastal 2021 

 

Käesolevaga esitame ülevaate Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ 2021 aasta tegevusest 

pakendiseaduse paragrahv 174 lõige 1 punkt 12 kohaselt. 

 

1. Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ liikmed  

 

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (edaspidi nimetatud ETO) on 27. oktoobril 2004. a 

keskkonnaministri käskkirjaga nr 1015 akrediteeritud juriidiline isik, mille asutajad ja liikmed on 

pakendiettevõtjad. ETO kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.  

ETO liikmed aastal 2021 olid Tetra Pak SIA, Elopak OY Eesti filiaal, Unilever Eesti OÜ, Valio Eesti AS, Orkla 

Eesti AS, Altia Eesti AS, AS Santa Maria, Eskaro AS, Tikkurila AS, Kaupmees & Ko AS, Raisio Eesti AS, Rimi 

Eesti Food AS, Prisma Peremarket AS, Coop Eesti Keskühistu, Sanitex OÜ, HKScan Estonia AS ja AS Estko.  

 

 

2. Andmed tekkekohal kogutud ning avaliku konteinerivõrgustiku kaudu kogutud ja taaskasutatud 

pakendijäätmete kohta  

 

2021. aastal andis pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevad kohustused ETO-le üle 1067 

pakendiettevõtjat, kelle poolt Eesti turule toodud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud 

pakendijäätmete kogus (seisuga 07. juuni 2022) oli 47 737,685 tonni*,  millest ETO suunas taaskasutusse  

31 853,757 tonni. 

*Andmed võivad muutuda tulenevalt Pakendiregistri põhimääruse paragrahvile 13, mille kohaselt peab 

andmeandja registriandmed viivitamata parandama, kui registrisse esitatud andmed osutuvad ebaõigeks.  

Kõige ajakohasem info turule toodud pakenditest ja kogustest on kättesaadav Riikliku Pakendiregistri 

keskkonnast PAKIS (https://pakis.envir.ee/) .  



 
 
ETO lepinguliste klientide poolt edastatakse ETOle andmeid nii aruande esitamisele aastale eelnenud kui 

sellele eelnenud aastal turule toodud pakendi koguste kohta, sooviga neid korrigeerida või esitada 

andmed esmakordselt. 

 

 ETO käive 2021. aastal oli  4 297 743 eurot, majandustegevuse tulemiks oli kasum 165 918 eurot. 

 

ETO auditeeritud (konsolideeritud) raamatupidamise aastaaruanne 2021. aasta kohta on kättesaadav ETO 

veebilehelt: https://www.eto.ee/wp-content/uploads/ETO-konsolideeritud-majandusaasta-aruanne-

2021.pdf 

Raamatupidamise aastaaruande audiitorotsus on kättesaadav Äriregistrist.  

 

 

3. Andmed pakendiseaduse paragrahvi 174 lõike 1 punktis 1 nimetatud kokkulepete kohta (üleriigiline 

pakendi ja pakendijäätmete kogumine) 

 

ETO lepingulised teenusepakkujad aastal 2021 olid Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, RP Pakend 

OÜ, Prügimees OÜ. 

Aastal 2021 ei võetud hinnapäringud teenusepakkujate leidmiseks, sest olemasolevad lepingud kehtisid.  

Pikendati lepingut AS – ga Ragn – Sells kehtivusega kuni 31.12.2023. 

 

4. Andmed pakendiseaduse  paragrahvis 171 sätestatu kohta (ETO pakendijäätmete kogumiskohad, 

mis on suunatud ja kättesaadavad avalikkusele pakendijäätmete üleandmiseks).  

 

Maakond Omavalitsus Kogumiskohtade arv 
Harju Tallinn - Haabersti 23 

 Tallinn - Kesklinn 11 

 Tallinn - Kristiine 7 

 Tallinn - Lasnamäe 30 

 Tallinn - Mustamäe 7 

 Tallinn - Nõmme 20 

 Tallinn - Pirita 8 

 Tallinn - Põhja-Tallinn 11 

 Anija vald 9 

 Harku vald 25 

 Jõelähtme vald 13 

 Keila linn 2 



 
 

 Kiili vald 10 

 Kose vald 13 

 Kuusalu vald 13 

 Lääne-Harju vald 11 

 Loksa linn 10 

 Maardu linn 7 

 Raasiku vald 10 

 Rae vald 14 

 Saku vald 22 

 Saue vald 23 

 Viimsi vald 8 
Hiiu Hiiumaa vald 7 

Ida-Viru Alutaguse vald 13 

 Jõhvi vald 13 

 Kohtla-Järve linn 3 

 Lüganuse vald 17 

 Narva linn 5 

 Narva-Jõesuu linn 1 

 Sillamäe linn 5 

 Toila vald 8 
Järva Järva vald 25 

 Paide linn 15 

 Türi vald 25 
Jõgeva Jõgeva vald 28 

 Mustvee vald 12 

 Põltsamaa vald 21 
Lääne Haapsalu linn 18 

 Lääne-Nigula vald 20 
Lääne-Viru Haljala vald 14 

 Kadrina vald 11 

 Rakvere linn 14 

 Rakvere vald 13 

 Tapa vald 19 

 Väike-Maarja vald 12 

 Vinni vald 16 

 Viru-Nigula vald 15 
Pärnu Häädemeeste vald 10 

 Kihnu vald 1 

 Lääneranna vald 11 

 Pärnu linn 40 

 Põhja-Pärnumaa vald 17 

 Saarde vald 10 

 Tori vald 15 



 
 

Põlva Kanepi vald 15 

 Põlva vald 27 

 Räpina vald 15 
Rapla Kehtna vald 14 

 Kohila vald 15 

 Märjamaa vald 20 

 Rapla vald 24 
Saaremaa Muhu vald 4 

 Saaremaa vald 46 
Tartu Elva vald 26 

 Kambja vald 7 

 Kastre vald 11 

 Luunja vald 3 

 Nõo vald 9 

 Peipsiääre vald 11 

 Tartu linn 43 

 Tartu vald 21 
Valga Otepää vald 13 

 Tõrva vald 22 

 Valga vald 32 
Viljandi Mulgi vald 15 

 Põhja-Sakala vald 12 

 Viljandi linn 20 

 Viljandi vald 25 
Võru Antsla vald 9 

 Rõuge vald 14 

 Setomaa vald 7 

 Võru linn 16 

 Võru vald 22 
 

 

Eeltoodud tabelis toodud kogumiskohad (1279 pakendipunkti), sisaldasid ühte kuni mitut 

kogumisvahendit kokku 2526 tükki. Pakendipunktis võetakse vastu kõiki pakendimaterjali liike. 

Kõikide kohalike omavalitsustega (välja arvatud Vormsi vald) on ETO sõlminud kirjalikud lepingud 

vastavalt pakendiseaduse paragrahvile 171.  

 

Pakendijäätmete kogumiskohtade aadressid, kogutavad pakendimaterjali liigid ja täpne mahutite arv on 

avaldatud ETO veebilehel: https://www.eto.ee/eto-konteinerid/ 

Kogumiskohtade info on leitav ka https://kuhuviia.ee 

 



 
 
 

5. Info pakendi taaskasutuse teenustasude ja eelmise kalendriaasta aasta jooksul toimunud 

pakendimaterjali kokkuostuhinna muutuste kohta.  

 

ETO teenustasud aastal 2021 (ilma käibemaksuta): 

 

Teenustasu Müügipakend 

eur/tonn 

Veo- ja rühmapakend 

eur/tonn 

Klaas ja keraamika 102 - 

Paberja kartong, sh kihiline kartong 105 93 

Plast 409 109 

Metall 256 128 

Puit 41 41 

 

ETO teenustasud aastal 2021 ei muutunud võrreldes 2020. aastaga. 

ETO ei tegelenud aastal 2021 pakendimaterjali kokkuostuga. 

 

 

 

6. Pakendiseaduse paragrahvi 174 lõike 1 punktis 11 nimetatud teavitusele tehtavad kulutused  

 

Avalikkuse ja tarbijate teavitamise kulu aastal 2021 oli 48 278 eurot (lisandub käibemaks). 

Peamised teavitustegevused: 

Toimumise 
aeg 2021.a. Sihtgrupp Tegevus Toimumiskoht/Kanal Koostööpartnerid 

Jaanuar - 
Detsember 

Eesti 
inimesed 

Keskkonnaministeeriumi innovatsioonitiimi 
poolt väljatöötatud ühtse kleebissüsteemi 
rakendamine konteineritel 
pakendisorteerimise parendamiseks 

Erinevad kohad  Keskkonnaministeerium 

Jaanuar - 
Detsember 

Eesti 
elanikud 

Osalemine tavatarbija sorteerimist 
propageeriva ühtse infoportaali ja 
kaardirakenduse " kuhuviia.ee" arendamises ja 
finantseerimises  

"kuhuviia.ee" SA Things, TKOd 

Aprill Kostivere 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kostivere 
lasteaias   - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kostivere lasteaed Kostivere lasteaed 



 
 

Aprill Elva lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Elva lasteaias 
"Murumuna"  - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Elva lasteaed 
"Murumuna" Elva lasteaed 

Aprill Tartu lapsed  

ETO maskott "Keskkonnake" Tartu 
lasteaedades" Tripsik", "Sipsik" ja "Kannike"  - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Tartu lasteaiad 
Tartu lasteaiad 
"Tripsik", "Sipsik", 
"Kannike" 

Mai 
Kohtla-
Nõmme 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kohtla-Nõmme 
koolis ja  lasteaias - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Kohtla-Nõmme kool ja 
lasteaed 

Kohtla-Nõmme kool ja 
lasteaed 

Mai Saaremaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kuressaare 
lasteaedades "Ristik", "Ida-Niidu", "Tuulte-
Roosi", "Kõige suurem sõber", "Pargi", "Rohu"  
- pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kuressaare lasteaiad 
"Ristik", "Ida-Niidu", 
"Tuulte-Roosi", "Kõige 
suurem sõber", "Pargi", 
"Rohu"  

Kuressaare lasteaiad 
"Ristik", "Ida-Niidu", 
"Tuulte-Roosi", "Kõige 
suurem sõber", "Pargi", 
"Rohu"  

Mai Vaida 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Vaida lasteaias 
"Pillerpall" - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Vaida lasteaed 
"Pillerpall" 

Vaida lasteaed 
"Pillerpall" 

Mai Vääna-Viti 
inimesed 

ETO maskott "Keskkonnake Vääna-Viti 
hooldekodus - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus 

Vääna-Viti hooldekodu Vääna-Viti hooldekodu 

Mai Õru lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Õru lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Õru lasteaed Õru lasteaed 

Mai Tsirguliina 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tsirguliina 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Tsirguliina lasteaed Tsirguliina lastead 

Mai Kaagjärve 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kaagjärve 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kaagjärve lasteaed  Kaagjärve lasteaed 

Mai Lüllemäe 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Lüllemäe lasteaias 
- pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Lüllemäe lasteaed  Lüllemäe lasteaed 



 
 

Mai Roiu lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Roiu lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Roiu lasteaed  Roiu lasteaed 

Mai Viimsi 
elanikud 

Pakendite õiget sorteerimist edendav artikkel 
Viimsi Teatajas Viimsi elanikud Viimsi VV 

Mai Haaslava 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Haaslava lasteaias 
- pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Haaslava lasteaed  Haaslava lasteaed 

Mai Kärdla 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kärdla lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kärdla lasteaed  Kärdla lasteaed 

Mai Suuremõisa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Suuremõisa 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Suuremõisa lasteaed  Suuremõisa lasteaed 

Mai Palade 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Palade lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Palade lasteaed  Palade lasteaed 

Mai Käina 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Käina lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Käina lasteaed  Käina lasteaed 

Mai Emmaste 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Emmaste 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Emmaste lasteaed  Emmaste lasteaed 

Mai Kõrgessaare 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kõrgessaare 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kõrgessaare lasteaed  Kõrgessaare lasteaed 

Juuni  Pärnu 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Pärnu Mai kooli 
erinevates klassides - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Pärnu Mai kool  Pärnu Mai kool 

Juuni  Pääsküla 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Pääsküla kooli 
erinevates klassides - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Pääskülai kool  Pääsküla kool 



 
 

Juuli Saaremaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Saaremaa Hiking 
Estonia noortelaagris - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Saaremaa noortelaager Saaremaa noortelaager 

Juuli Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Sail Tallinn 
merepeo lastealal - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Sail Tallinn merepidu Sail Tallinn merepidu 

August Tikupoisi 
töötajad 

ETO maskott "Keskkonnake" Tikupoisi 
töötajate koolitusel - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus 

Tikupoiss Tikupoiss 

August Saue linna 
elanikud 

ETO maskott "Keskkonnake" Saue linna 
sünnipäeval - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Saue linn Saue linn 

August Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna 
"Männikäbi" lasteaias - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Männikäbi lasteaed Männikäbi lasteaed 

August Metsamõisa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Metsamõisa 
Puhta vee teemapargis - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Metsamõisa Metsamõisa 

August Loo lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Loo perepäeval - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Loo Loo 

September Kõpu lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kõpu algkoolis ja 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kõpu algkool ja 
lasteaed 

Kõpu algkool ja 
lasteaed 

September Tallinna 
inimesed 

ETO maskott "Keskkonnake Mustamäe ja Kopli 
hooldekodus - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus 

Mustamäe ja Kopli 
hooldekodu 

Mustamäe ja Kopli 
hooldekodu 

September Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna "Muhu" 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Tallinna Muhu lasteaed Tallinna Muhu lasteaed 

September Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna 
"Kristiine" ja "Vikerkaar" lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Tallinna Kristiine ja 
"Vikerkaar" lasteaed 

Tallinna Kristiine ja 
"Vikerkaar" lasteaed 



 
 

September Harjumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Harju-Risti kool/ 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Harju-Risti kool/lastead Harju-Risti 
kool/lasteaed 

September Rakvere 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Rakvere Triinu 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Rakvere Triinu lasteaed Rakvere Triinu lasteaed 

September - 
detsember 

Hiiumaa 
koolid 

Sorteerimisjaamade paigaldamine Hiiumaa 
koolidesse koostöös ERMELiga Hiiumaa koolid ERMEL 

Oktoober Laagri 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Laagri Veskitammi 
lasteaias lasteaias - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Laagri Veskitammi 
lasteaed 

Laagri Veskitammi 
lasteaed 

Oktoober Rakvere 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Rakvere Kungla 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Rakvere Kungla 
lasteaed 

Rakvere Kungla 
lasteaed 

Oktoober Rakke 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Rakke koolis - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Rakke kool Rakke kool 

Oktoober Virumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Lüganuse koolis ja 
Püssi lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Lüganuse kool ja Püssi 
lasteaed 

Lüganuse kool ja Püssi 
lasteaed 

Oktoober Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna 
"Kirsikese" lasteaias - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Tallinna Kirsikese 
lasteaed 

Tallinna Kirsikese 
lasteaed 

Oktoober Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna "Lotte" 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Tallinna Lotte lasteaed Tallinna Lotte lasteaed 

November Harjumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Peetri lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Peetri lasteaed Peetri lasteaed 

November Haapsalu 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Haapsalu 
lasteaedades "Vikerkaar" ja "Pääsupesa" - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Haapsalu lasteaiad 
"Vikerkaar" ja 
"Pääsupesa" 

Haapsalu lasteaiad 
"Vikerkaar" ja 
"Pääsupesa" 



 
 

November Harjumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Harkujärve koolis 
- pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Harkujärve kool Harkujärve kool 

November Harjumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Randvere koolis - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Randvere kool Randvere kool 

November Tartu lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tartu Erakooli 
Tera erinevates klassides - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Tartu Erakool Tera Tartu Erakool Tera 

November Tartumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Vara lasteaias 
Õnnetriinu - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Vara lasteaed 
Õnnetriinu 

Vara lasteaed 
Õnnetriinu 

November Võrumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Meremäe kool/ 
lasteaias  - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Meremäe kool/lasteaed Meremäe kool/lasteaed 

November Keila lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Keila lasteaias 
"Rukkilill" - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Keila lasteaed "Rukkilill" Keila lasteaed "Rukkilill" 

November Virumaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Aseri koolis ja 
Vasta koolis - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Aseri ja Vasta koolid Aseri ja Vasta koolid 

November Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna 
"Liivalossi" lasteaias - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Tallinna Liivalossi 
lasteaed 

Tallinna Liivalossi 
lasteaed 

November Sillamäe 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Sillamäe koolis ja 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Sillamäe kool ja 
lasteaed 

Sillamäe kool ja 
lasteaed 

November Voka lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Voka lasteaias - 
pakendijäätmete sorteerimise koolitus, 
pakendijäätmete sorteerimise filmi "Meie 
sõbrad Pakendikud" näitamine 

Voka lasteaed Voka lasteaed 



 
 

November Kullamaa 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Kullamaa koolis ja 
lasteaias - pakendijäätmete sorteerimise 
koolitus, pakendijäätmete sorteerimise filmi 
"Meie sõbrad Pakendikud" näitamine 

Kullamaa kool ja 
lasteaed 

Kullamaa kool ja 
lasteaed 

November Tallinna 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Tallinna 
"Lepatriinu" lasteaias - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Tallinna Lepatriinu 
lasteaed 

Tallinna Lepatriinu 
lasteaed 

Detsember Muraste 
lapsed 

ETO maskott "Keskkonnake" Muraste kooli 
erinevates klassides - pakendijäätmete 
sorteerimise koolitus, pakendijäätmete 
sorteerimise filmi "Meie sõbrad Pakendikud" 
näitamine 

Muraste kool Muraste kool 

November - 
detsember 

Eesti 
elanikud Telekampaania " Koos looduse poolt" 

ETV, Kanal 2, Duo 4, 
Duo 5, TV3, TV6, ETV 2, 
ETV+,  

Boom Productions OÜ 

November - 
Detsember 

Eesti 
elanikud Kampaania "Koos looduse poolt" internetis 

Facebook, Instagramm, 
Delf, Postimees Boom Productions OÜ 

Detsember Eesti 
elanikud 

Pakendite sorteerimist kajastavate 
kodulehtede sorteeri.ee ja keskkonnake.ee 
kaasajastamine 

sorteeri.ee; 
keskkonnake.ee Boom Productions OÜ 

 

Avalikkuse ja tarbijate teavitamise kulu sisaldab lisaks eeltoodud tegevustele ka sortimisjuhendite ja 

pakendimahutite infokleebiste ning omavalitsuste jäätmejaamadesse paigaldatavate sorteerimisjuhiste 

kujundamise ja tootmise maksumust. 

 

 

7. Investeeringud  

 

ETO reinvesteeris 2021. aastal taaskasutusorganisatsiooni tegevusse 152 904 eurot, sealhulgas üleriigilise 

kogumissüsteemi laiendamiseks 137 935 eurot ja IT arendusteks 14 969 eurot.  

 

Vastavalt pakendiseadusele ja ETO põhikirjale ei toimu ETO kasumi jaotamist liikmetele. 

 

Lugupidamisega,  

Siret Kivilo 

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ juhatuse liige  

/digiallkiri/ 

Tel: 5108551 

e-post: siret@eto.ee 


