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2020. aastaks tuleb kodumajapidamistest ja sarnastest allikatest tekkivatest jäätmetest 

vähemalt 50% korduvkasutuseks ettevalmistada või suunata ringlussevõttu. 

Omavalitsusüksuste ülesandeks on jäätmehoolduse korraldus ja seda on kirjeldatud 

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses , jäätmeseaduses, pakendiseaduses ja 

olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alustes ning lisaks peab igal 

KOV-l olema oma jäätmehoolduseeskiri.  

Töö eesmärk oli kaardistada olukord KOV-de jäätmekäitlus järelevalve ning nõuete 

esitamise osas festivalide korralduse ajal.  

Töö eesmärgi saavutuseks kasutati interneti küsitluse meetodit ning korraldati kaks 

küsitlust. Lisaks kaardistati korraldavate festivalide üldist mahtu ning kontakteeruti 

erinevate festivali korraldajatega. Jäätmehoolduseeskirjade jälgimine on enamasti 

deklaratiivne ning jäätmete liigiti kogumise rakendamine festivalidel on korraldajate enda 

huvist lähtuv teadlik samm.  

Töö huvi tulenes autori enda kogemusest Topsiringi vabatahtlikuna 2016.aasta suvel 

erinevatel Eesti festivalidel. Saadud tulemusi on võimalik kasutada projektis „Avalikud 

keskkonnasõbralikud üritused – ressursside kokkuhoiu ja jäätmete vähendamise idee 

levitamine Läti ja Eesti avalikel üritustel“.  
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Sissejuhatus 

Käesolev magistritöö käsitleb jäätmekoguste vähendamise kogemusi ja võimalusi Eestis 

toimunud festivalidel. 

Kui vaadata tagasi 2008-2013 Eesti riigi jäätmekavale, siis sealne alameesmärk oli 

katkestada seos keskkonnakoormuse ja majanduskasvu vahel, mida aga pole realistlik ühe 

jäätmekava raames saavutada. Praegu kehtivat jäätmekava eristab eelmisest jäätmekavast 

eelkõige eesmärgi püstitus. Varem oli põhirõhk sellel, et jäätmete ladestamist vähendada, 

kuid kehtivas jäätmekavas on võetud siht jäätmetekke vähendamisele [2]. Eestis on 

heaoluühiskond ning sellele omaselt meeldib ühiskonnale tarbida [3]. Heaoluühiskond 

tagab läbi majandusliku turvalisuse kasvu võimaluse rohkelt tarbida, kuid suurenenud 

tarbimise tagajärjel tekib ka rohkem jäätmed. Jäätmemajanduses on toimumas uuendused, 

kus kõik taandub jäätmehierarhia ülesehitusele ja peamiseks eesmärgiks on jäätmetekke 

vältimine ning rohemajanduse elavdamine [4]. 

Samas väärtustatakse tänapäevases heaoluühiskonnas üha enam ka loodust ja selle õigusi. 

ÜRO Keskkonnaprogramm on sõnastanud rohemajanduse kui „kaupade ja teenuste 

tootmise, jaotamise ja tarbimise majanduslike tegevuste süsteem, mille tulemusena 

tagatakse pikaajaliselt inimeste heaolu parenemine vähendamata tulevaste põlvkondade 

loodusvarasid [5]“. Jäätmetekke vähendamine, materjali kordus- ja taaskasutamine on 

kindlasti oluline osa rohemajandusest ja juhtiv komponent ringmajanduses. 

Avalike ürituste korraldamine on kindlasti ülla eesmärgiga, kuid sellega on seotud panus 

globaalsetesse kliimamuutustesse – üritusi on rohkem, nende külastajate arv tõuseb ning 

teeninduses on suund suuremale mugavusele ja ühtlasi suuremale jäätmetekkele. 

Kliimasoojenemisest rääkides ei taheta aga tihti aru saada indiviidi rollist probleemi 

süvenemises. Maailma jäätmeprobleem on ilmne ja nähtav nii vahetult keskkonnas liikudes 

kui ka meedia vahendusel. Jäätmetekke üle arvet pidada on keeruline, kuid järge saab 

pidada selle kohta, mida suudetakse sorteerimisse ja taaskasutusse suunata [1]. 

Magistritöö eesmärgiks on kaardistada festivalide olukord jäätmekäitlusest. Tuginedes 

magistritöö eesmärgile püstitati järgnevad uurimisküsimused:  

1. Kas ja kuidas kohalikud omavalitsused (KOV) reguleerivad avalike ürituste 

jäätmekäitlust tulenevalt jäätmehoolduseeskirjast ja jäätmekäitluse arengukavadest? 
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2. Kas festivalide korraldajad otsivad lahendusi, et jäätmeteket vähendada ja suunata 

võimalikult palju taaskasutusse ning milliseid lahendusi on kasutatud?  

3. Millised oleks soovitused festivali korraldajale ja KOV-le jäätmetekke 

vähendamiseks? 

Suur tänu kõigile, kes leidsid aega küsitlustele vastamiseks, samuti Telliskivi loomelinnaku 

sisujuhile Raimo Matverele ja Eesti Pakendiringlusele ning Topsiringile. Veel soovin 

tänada oma magistritöö juhendajat Eva-Liis Tuvi ja Eesti Rohelise Liikumise 

koordinaatorit Eliisa Saksingut. 

 



7 

 

1 Jäätmed 

1.1 Jäätmed ja nende liigid 

Jäätmed on defineeritud nii Eesti jäätmeseaduses kui ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiivis 2008/89EÜ ehk nn jäätmedirektiivis. Euroopa Liidu liikmesriikidele on 

direktiivid kohustuslikud ja eeldavad siseriiklikku õigusesse ülevõtmist [30], mistõttu 

definitsioonid suuresti kattuvad. Direktiiv defineerib jäätmeid lihtsamalt ja laiemalt kui 

„mingit asja või äravisatavat eset, mille valdaja viskab ära, kavatseb seda teha või on 

kohustatud viskama [9: Art 3].“ Jäätmeseaduse mõistes on jäätmed kui „äravisatav 

vallasasi või kinnistatud laeva, mis on ära visatud, kavatsetakse või on kohustatud“ [8: § 2 

(1)]. 

Jäätmete liigituse kord ning jäätmenimistu kehtestatakse keskkonnaministri määrusega 

vastavalt jäätmeseadusele. Jäätmed jagatakse tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks [35]. 

Viimased on määratletud ohtlike omaduste (inimesele ja keskkonnale) alusel ning on 

nimetatud komisjoni määruse (EL) nr 1357/2014 lisas [8: § 6 (1)]. Täiendavalt on ohtlikud 

jäätmed kõik jäätmenimistus tärniga tähistatud jäätmed [35]. Jäätmenimistus lähtutakse 

jäätmete tekkevaldkonnast ning on jäätmed on määratud kuuekohaliste koodinumbritega 

(kolmetasandiline liigitus, nt 20 01 01 – paber ja kartong). Liigitusse on hõlmatud ka need 

jäätmed (olmejäätmed, biolagunevad, pakendijäätmed, ohtlikud jäätmed), mida tuleb 

vastavalt jäätmehoolduseeskirjale kohaliku omavalituse territooriumil eraldi koguda. 

Kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka, on tavajäätmed ning nende hulgas 

eristatakse püsijäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja biojäätmeid, olmejäätmeid ning 

kaevandamisjäätmeid [8: § 3-7]. 

Püsijäätmed on püsivad, nendes ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi 

muutusi ning ei põhjusta keskkonnasaastumist ega kahju inimesele [8: § 4]. Biolagunevad 

jäätmed on see-eest anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed (nt toidujäätmed, paber, 

papp) [8: § 5]. Jäätmeseadus defineerib eraldi biojäätmed: biolagunevad jäätmed, mis 

pärinevad aiast ja haljastusest ning toidu- ja köögijäätmed, mis on tekkinud 
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kodumajapidamistes, jaemüügikohtades ja toitlustusasutustes ning toiduainetööstuses [8: § 

51]. 

Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ja mujal tekkinud koostise ja omaduste poolest 

samalaadsed jäätmed [8: § 7]. 

Tavapärane jäätmete liigiti kogumine kodustes majapidamistes (nii suurtes kortermajades 

kui ka eramutes) hõlmab olmejäätmeid, paberit-pappi (mis võib olla nii biolagunev jääde 

kui pakendijääde), biolagunevaid jäätmeid (sh biojäätmed), pakendeid (pakendijäätmed) ja 

ohtlikke jäätmeid. 

Jäätmeks muutub pakend või pakendimaterjal siis, kui on kavatsus see on ära visata, on 

kohustus ära visata või on juba ära visatud [13: § 4]. Pakendi olemuse seletuse leiab 

pakendiseadusest: pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse 

kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle 

kauba olelusringi vältel toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte 

jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorra-pakendeid. 

Pakendijäätmed aga ei ole pakendite tootmise käigus tekkinud jäätmed. [13: § 1]. 

Pakendeid saab jagada funktsiooni järgi: esmane pakend ehk müügipakend, teisene pakend 

ehk rühmapakend, kolmandane pakend ehk veopakend. Sõltuvalt pakendi kasutuskordadest 

eristatakse korduskasutuspakendeid ja ühekorrapakendeid. Ühekorrapakend on mõeldud 

vaid ühekordseks kasutamiseks, kuid ka selle protsessi jooksul ühe kasutuskorra pikkus 

sõltub tarbija hoolikusest pakendiga ümber käia ja ka kindlasti sotsioloogilisest 

harjumusest. Pakendimaterjaliks saab olla klaas, plast, metall, paber ja kartong ning puit ja 

muu materjal [12]. Korduvkasutuspakenditena on mõeldud ja kavandatud nii, et pakend 

läbib oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi 

sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest [12]. Pakendi 

korduskasutus on protsess, mille käigus käsitletavat pakendit täidetakse uuesti, tehes seda 

turul leiduvate abitoodetega või ilma. Kui kasutamine on lõppenud, muutub pakend 

pakendijäätmeks [13; § 6]. 

Pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi toimimiseks rakendatakse 

majandusmeetmetena pakendi tagasivõtmise kohustust, tagatisraha ja pakendiaktsiisi [13]. 
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Pakendiaktsiisi seadusega sätestatakse pakendiaktsiisiga maksustatavad pakendid ja neile 

vastavad aktsiisimäärad [29]. 

Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamisel lähtutakse tootjavastutuse 

põhimõttest, mille kohaselt katavad kulud pakendiettevõtted ning nad on kohustatud 

pakendeid koguma ja taaskasutama etteantud sihtarvude ulatuses [28]. 

 

1.2 Ülevaade Eesti jäätmete kogustest 

Viimased siseriiklikud ülevaated jäätmete kohta tuginevad 2013. aasta andmetele. Eestis 

tekkis 2013. aastal jäätmeid kokku 22,5 miljonit tonni, millest moodustasid enamuse 

tööstusjäätmed (89%) ja enamus tööstusjäätmetest pärines põlevkivisektorist. Olmejäätmed 

ja muud jäätmed, mille hulka liigitati nii pakendijäätmed kui ka elektri- ja 

elektroonikajäätmed, moodustasid jäätmetekkest tühise osa, vastavalt 2% ja pisut üle 1% 

[28]. 

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes inimese kohta umbes 300 kilogrammi 

olmejäätmeid aastas, mis teeb koguarvuks 400 000 tonni. Ei tasu unustada, et see on kogu 

jäätmetekkest vaid 3%. [27] 

2016. aastal auditeeris riigikontroll olmejäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist riigi 

ja kohalike omavalitsuste poolt. Selle tarvis küsiti andmeid nii Euroopa kui ka riigi tasemel 

ning vastavate arvutuste tulemuseks oli teave, et 2015. aastal tekkis Eestis ligikaudu 

470 000 tonni olmejäätmeid. Olmejäätmete osa kogu riigi jäätmetekkes oli 2%. [61] 

Võrreldes 2012. aastaga on olmejäätmete teke suurenenud, kuid jäi 2013. aastal siiski alla 

2011. aasta kogustele (Tabel 1). Tekkinud segaolmejäätmetest korjatakse veel välja liigiti 

kogutavad jäätmed, mis arvestatakse pakendijäätmete tekke hulka. Selline väljanoppimine 

võimaldab rohkem jäätmeid suunata materjali ringlussevõttu ning sellega läheb vähem 

jäätmeid ladestamisele. 
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Tabel 1 Olmejäätmete teke kokku aastail 2011-2013, tonnides [35] 

Jäätmeliigid koodiga 2011 2012 2013 

Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti 
kogutud jäätmed (kood 20 01) 

69 064 69 959 63 542 

Aia- ja haljastusjäätmed (kood 20 02) 26 666 20 806 22 038 

Muud olmejäätmed (kood 20 03) 301 123 282 429 298 807 

Olmejäätmete (kood 20) teke kokku  397 393 373 194 384 386 

 

Pakendijäätmete liigiti (klaas, paber ja kartong) kogumine on perioodil 2011-2013 

suurenenud nagu ka summaarne pakendijäätmete kogus. Kõige rohkem on suurenenud just 

plastjäätmete kogus, kus 2013 lisandus viiendik 2011. aasta jäätmekogusest (Tabel 2). 

Riigikontrolli aruande kohaselt oli 2015. aastal 66% kogutud olmejäätmetest sorteerimata 

ehk segaolmejäätmed, millest kolmandik olid vastavalt pakendijäätmed, biojäätmed ja 

muud jäätmed [61]. 

Tabel 2. Pakendijäätmete teke ja taaskasutamine aastail 2011-2013. Ühikud tonnides. [35] 

Pakendijäätme teke/kasutamine 2011 2012 2013 

Klaas (t) 37 308 37 719 40 718 

Plast(t) 52 006 47 590 64 657 

Paber ja kartong (t) 60 283 66 345 76 763 

Metall (t) 29 687 27 839 27 298 

Puit (t) 13 745 17 793 14 512 

Kokku (t) 193 029 197 286 223 929 

Materjali ringlussevõtt (t) 112 415 118 518 130 279 

Bioloogiline ringlussevõtt (t) 8 921 2 310 428 

Energiakasutus (t) 8 013 12 838 43 150 

Taaskasutamine kokku (t) 129 349 133 666 173 763 

Sh eksport (t)  53 065 82 503 83 997 

Sh eksport taaskasutamiseks (%) 41 62 48 

Ringlussevõtu määr (%) 63 61 58 

Taaskasutuse määr (%) 67 68 78 
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Üldine jäätmeteke on vastavalt liikidele nii tõusnud kui ka langenud. Samas on 

bioloogiline ringlussevõtt aeglustunud ning selle asemel on suure tõusu teinud 

energiakasutus. Eesti jäätmekäitluses murdeliseks hetkeks osutus 2013. aastal Iru 

jäätmeenergiabloki valmimine, mille aastane põletamisvõimsus on 220 000 tonni jäätmeid 

[28]. 2015. aastal põletati seal 59% Eestis kogutavatest segaolmejäätmetest [61]. See 

pakub küll head alternatiivi ladestamisele, kuid välistab materjali uuesti kasutusele 

võtmise. Iru avamine ilmselt avaldas ka mõju pakendijäätmete taaskasutamine määradele. 

Jäätmeseaduse ja ELi jäätmedirektiivi kohaselt tuleks 2020. aastaks 50% kogutud 

jäätmetest korduskasutuseks ette valmistada või võtta materjalina ringlusse, samas sooja 

tootmine arvesse ei lähe [28]. Ringlussevõtu määr on Iru koostootmisjaama tõttu kõige 

rohkem vähenenud. Üldine taaskasutusmäär on tõusvas joones, aga see on Iru 

jäätmepõletuse arvelt, mida „heas usus“ ka taaskasutuseks loetakse (Tabel 2). 2015. aastal 

võeti ringlusesse 29% Eestis tekkinud olmejäätmetest [61]. 

Kohalikul tasandil jäätmete sorteerimise edendamine on kohalike omavalitsuste 

ülesandeks, neil tuleb luua piisavad võimalused jäätmetest vabanemiseks. 

Maapiirkondades on see keerulisem, sest hajaasustuses on kõigile meelepärase 

kompromissi leidmine keeruline. Teinekord ei piisa aga sellestki, kui võimalused on 

koduukse juurde toodud. Kahjuks on kohalike elanike motiveerimine jäätmete 

sorteerimiseks nõrgim lüli [34]. Suurimaks probleemiks on elanike vastutustundetu 

ümberkäimine tekitatud jäätmetega. Tihti peetakse teenust liiga kalliks, ei olda kursis 

jäätmete tasuta äraandmise võimalustega või puudub transport jäätmejaama. Selle 

tulemusena jõuab palju prügi metsa alla. 2016. aastal koristati reformimata riigimaadelt 

154 tonni ohtlikke ja 105 tonni tavajäätmeid [33]. 

1.3 Eesti jäätmekäitluse arengusuunad 

Võttes aluseks olemasoleva jäätmekäitluse hetkeolukorra 2014. aasta seisuga ning 

arvestades, et majanduskasv (SKP) on mõõdukas ehk 3% aastas, võib prognoosida 2020. 

aastaks nii olmejäätmete kui pakendijäätmete tekkekoguse kasvu. Pakendijäätmete kogus 

on 2020. aastaks jõudnud 190 000 tonnini. Tulevikus seose kaotamine SKP ja jäätmetekke 

vahel sõltub sellest, kuidas meil õnnestub jäätmetekke vältimise meetmeid rakendada. [11] 
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Jäätmehiearhia seisukohalt on kõige keskkonnavaenulikum jäätmete prügilasse 

ladestamine. Prügilatesse ladestamisel on põhiliseks probleemiks biolagunevate jäätmete 

lagunemisel tekkiv prügilagaas. Üheks alternatiiviks jäätmete prügilasse ladestamisele on 

nende kasutamine jäätmekütusena, mis on väidetavalt jätkusuutlikum kui taastumatutest 

materjalidest kütuse tootmine. [11] 

Kui jäätmeteket pole võimalik vältida, siis teiseks ressursi säästmise meetmeks on 

korduvkasutus. Jäätmetekke otsese vältimise kõrval omab ühe meetmena olulist rolli 

korduvkasutus - mistahes toiming, mille käigus tooteid või tootekomponente, mis ei ole 

jäätmed, kasutatakse uuesti nende esialgset otstarvet silmas pidades [12]. 

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 jäätmekäitluse eesmärgiks on, et tekkivate jäätmete 

ladestamine väheneks 30% (2005. a baastase oli 283 kg/elaniku kohta aastas) ning on 

oluline vähendada jäätmeteket, kasutades tõhusamalt loodusvarasid ja muid ressursse. 

Selleks on taas oluline katkestada seos ühelt poolt jäätmetekke ja loodusvarade kasutamise 

ning teiselt poolt majanduskavu vahel. Teiseks on oluline suurendada jäätmete sortimist, 

taaskasutamist ja ringlussevõttu. [12] 

Senised pingutused keskkonnastrateegiate täitmiseks on olnud minimaalse pingutuse piiril. 

Ei üritata midagi suurt korda teha vaid püütakse lihtsalt asi kontrolli all hoida. Käesoleva 

jäätmekava plaan on, et kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest 

läheks ringlusesse 50% [2]. See aitab kokku hoida suurtes kogustes ressursse, mis kulub 

uute materjalide tootmiseks. Riigi jäätmekava eesmärgid on püstitatud eelkõige 

jäätmehierarhiat silmas pidades. Jäätmehierarhia viis eesmärki tähtsuse järjekorras on: 

jäätmetekke vältimine, korduskasutuseks ettevalmistamine, ringlussevõtt ning muu 

taaskasutamine ja kõige väiksem osakaal on kõrvaldamisel [3]. 

Põhiline arengusuund riigi jäätmekavas 2014–2020, mille täitmisele kõige rohkem 

tähelepanu pööratakse, on pakendijäätmete tekke kasvuprotsent, mis peab kuni aastani 

2020 jääma alla 2/3 sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist [2] ja alates 

2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50% kodumajapidamistest pärinevatest paberi-

, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja 

muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi 

tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali 

ringlussevõtt aitab neid ressursse kokku hoida [27]. 



13 

 

Eesti on Euroopa Liidu liikmena võtnud kohustuse tagada, et aastaks 2020 kasvaks 

materjalina ringlusse võetavate jäätmete osakaal 50%-ni; aastaks 2030 peab jäätmete 

ringlussevõtu osakaal kasvama 65%-ni ja pakendijäätmete ringlussevõtt 75%-ni (Joonis 1). 

See eeldab, et igal aastal kasvab ringlusse võetavate jäätmete hulk vähemalt 5%. Jäätmete 

ringlussevõtu kohustuse põhjendatust Riigikontroll auditis ei hinnanud (Joonis 1) [61].  

 

 

Joonis 1. Olmejäätmetele seatud sihtmäärad 2020. ja 2025. aastaks ning ringlussevõtu tase 

2015. aastal, pakendijäätmete sihtmäärad 2025. ja 2030. aastaks ning ringlussevõtu tase 

2014. aastal [61] 

 

Lisaks riigi jäätmekavale ja keskkonnastrateegiale sunnib riiki pingutama säästva arengu 

Agenda 2030, mille keskmeks on 17 erinevat säästva arengu eesmärki [31]. Eesmärgid, 

mis edendavad kultuuriruumi elujõulisust, heaolu kasvu, sidusat ühiskonda ning 

ökoloogilist tasakaalu, võeti vastu 2015. aasta septembris New Yorgis ÜRO peakorteris 

toimunud säästva arengu tippkohtumisel ja hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2016. Tegemist 

on eesmärkidega, mille poole on ÜRO liikmesriigid võtnud kohustuse järgmise 15 aasta 

jooksul püüelda ja millega oma poliitikate kujundamisel arvestada. Üks alameesmärkidest 

on vähendada oluliselt 2030. aastaks jäätmete teket jäätmete vältimise, vähendamise, 

ringlussevõtu ja taaskasutamisega [32]. 
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2 Festivalide kaardistamine 

2.1 Festivali mõiste ja festivalide rohkus Eestis 

Festivalina käsitletakse perioodiliselt korraldatavat muusika, filmi, teatri või muu ala 

üritust, mis võib olla ka pidulik suurpidustus ja konkurss [39]. Festival võib toimuda nii 

siseruumis kui väliskeskkonnas, olla erineva eesmärgi, suurusega ja publiku sihtgrupiga. 

Eesti Statistikaameti andmetel toimus 2013. aastal 6 800 festivali ja avalikku suurüritust 

ligikaudu 1 433 000 inimese osalusega [41]. Antud töös kasutati festivalide arvu 

teadasaamiseks portaali www.kultuur.info andmeid. Selleks valiti järgmised näitajad: 

ürituse tüüp „festival“, huvipakkuvad aastad, koht. Suuremate linnade kohta tehti aastate 

lõikes eraldi päringud. Selle andmestiku kohaselt toimus 2013. aastal Eestis ligikaudu 700 

festivali (Tabel 3). Järgnevatel aastatel festivalide arv vähenes ja jäi püsima 550 festivali 

juurde, kusjuures suur osa neist toimus Tallinnas. Perioodilisi suurüritusi ehk festivale 

toimus kõigis maakondades. 

Tabel 3. Eestis toimunud festivalide arv maakondade ja linnade kaupa aastatel 2013-2016 

[42] 

 Koht 2013 2014 2015 2016 

Tallinn 202 159 190 164 

Harjumaa (muu) 31 12 11 17 

Tartu 125 91 63 76 

Tartumaa (muu) 10 14 11 18 

Pärnumaa 70 63 55 48 

Viljandimaa 28 28 28 37 

Lääne-Virumaa 24 25 30 27 

Läänemaa 28 24 34 26 

Järvamaa 12 14 16 21 

Saaremaa 31 20 17 21 

Narva 21 20 16 17 

Ida-Virumaa (muu) 14 19 18 16 
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 Koht 2013 2014 2015 2016 

Põlvamaa 25 17 10 15 

Raplamaa 8 13 14 12 

Valgamaa 20 16 16 11 

Võrumaa 14 13 10 11 

Hiiumaa 15 14 12 8 

Jõgevamaa 18 11 5 8 

Kokku  696 573 556 553 

 

Suured inimmassid selgelt piiritletud territooriumil (festivali ala), tihti pikaajaliselt (päev 

kuni nädal), toovad endaga kaasa märkimisväärse hulga jäätmeid. Sageli on nendeks 

ühekordseks kasutamiseks mõeldud erinevatest plastidest koosnevad toitlustamisega 

seotud nõud (taldrikud, topsid, taldrikud-kausid, kahvlid jne). Seda võiksid avalikku 

tähelepanu hõivavad üritused silmas pidada, et jäätmete vältimine on juba aastaid olnud 

ELi jäätmepoliitika tähtsaim siht. Reaalsus on see, et jäätmete ja jäätmetekke 

vähendamisele suunatud meetmete praktika rakendamine on jäänud pigem 

tagasihoidlikuks. 

2.2 Festival kui sotsiomateriaalse võrgustiku osa ja praktikate koht 

Plast kui materjal on saanud ühiskonna toimimise orgaaniliseks osaks. Osad 

sotsiaalteadlased leiavad, et plastidega seotu moodustab omaette sotsiotehnilise süsteemi. 

Sotsiotehnilise süsteemi moodustavad erinevad sotsiaalsed grupid nagu avaliku sektori, 

tootjate, ettevõtete, tarbijate loodud süsteemid, kus on võrdselt tähtsad inim-, tehnilised ja 

tehnoloogilised tegurid [40]. Festivale saab lahti mõtestada läbi sotsiomateriaalse 

võrgustiku käsitluse rõhutades sotsiotehnilise süsteemi kasutajate praktikaid [43]. Festivale 

külastab erinevate elustiilide ja harjumustega inimesed [44]. Ühiskonnas on välja 

kujunenud tegutsemisraamistik, mis suunab indiviidi elupraktikat harjumuspärase režiimi 

jätkumise suunas. Uuendusteks on tähtis uuenduste looja ja tarbija vaheline edukas koostöö 

ning lahenduse edukas sisseviimine [60]. 

Eestis on Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste instituudi magistritöö raames uuritud festivalidel 

plasti vähendamise võimalusi panditopsisüsteemi rakendamise näitel. Festivalil 

joogitopsiga toimuvat käsitleti kui sotsiomateriaalset võrgustikku – erinevate praktikate 
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toimimist. Kasutades ühekordset topsi, kaasneb sellega juba levinud teadmine, et topsi 

toodetakse põhiliselt väliüritustel kasutamise eesmärgil ning tarbija ei pese seda ja kasutab 

ühe korra ning viskab seejärel prügikotti segajäätmetesse (jäätmehierarhia olulised etapid 

jäetakse vahelt ära). Selline käitumismuster tuleneb sellest, et oskused ja teadmised 

pakendijäätmete paremast ümberkäimisest pole piisavalt levinud ning juurdunud. Valitud 

praktikate (eelkõige liigiti kogumise puudumine) õigustuseks on reeglina praktilised 

põhjused nagu ajaline ja majanduslik kulu, korraldajate kulude optimeerimine ning 

tähelepanu defitsiit – puudub inimressurss, kes selgitaks liigiti sorteerimise loogikat ja 

aitaks lahendada tekkivaid küsimusi [43]. 

Samas ei saa unustada, et lisaks esemelisele komponendile (taristu, materiaalne keskkond), 

koosneb sotsiaalne praktika veel kahest täiendavast komponendist - tähendusest 

(sotsiaalsed normid, reeglid, ideoloogiad) ja oskustest (omandatud, järelduslikud) [43]. 

Ajakulu (tähendus) toiduleti juures oodates ühekordses nõus (ese) ning sellest hiljem 

vabanemine olmejäätmete konteinerisse (oskus) on näide jäätmetega seotud sidusast 

sotsiomateriaalsest võrgustikust. 

Ajutiselt muudetud praktika (puudub võimalus jäätmed liigiti koguda) festivali külastaja 

jaoks võib aga kujuneda alaliseks ehk muuta juba väljakujunenud harjumisi. Näiteks, kui 

festivalil puudus võimalus jäätmeid sorteerida, siis ei jälgita sorteerimise loogikat hiljem 

nii rangelt kodus või loobutakse sellest sootuks. Samas peavad kõik festivali külastajad 

kohanduma korraldajate poolt loodud tingimustega ehk sotsiotehnilise süsteemiga, kus on 

või puudub jäätmete liigiti kogumine, isegi siis, kui nad igapäevaselt seda praktikat ei toeta 

[40]. 

Uuringute kohaselt [54] on inimeste keskkonnaalane teadlikkus aastatega tõusnud ning 

olukord, et festivali territooriumil puututakse esimest korda kokku jäätmete sorteerimisega, 

[48] peaks olema möödanik. 

2.3 Festivalide keskkonnamõju ja selle vähendamist kinnitavad 

tunnistused 

Festivalide olulisemad keskkonnamõju tegurid on transport, jäätmed, energiakasutus (nt 

generaatorid), veekasutus, aga ka pinnase tallamine ja mürareostus [45]. Suurima jälje 

jätavad transport, tarbimine, jäätmed ning energiakasutus [58]. Kõige lihtsam võimalus 
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transpordi keskkonnamõju vähendada, on piirata geograafiliselt esinejate ning kauplejate 

päritolu. Sagedamini kasutatav praktika on aga Eesti näitel külastajate transpordiks 

erirongi (Folgi rong Tallinn-Viljandi-Tallinna) ja eribussi (Viru folgile Tallinnast ja 

Rakverest) korraldamine. Võimalusel tasub eelistada kohalikke esinejaid ja toitlustamisel 

kohalikku toorainet [59]. 

Antud töös keskendutakse enim jäätmetega seonduvatele keskkonnamõjudele, kuid 

jäätmed ja transport on omavahel seotud. Suur osa igapäevaselt kasutatavaid pakendeid on 

tehtud plastmassist ehk plastist. Valdav osa olmejäätmetest on plastidest koosnevad 

pakendid, seetõttu peatutakse plastidel veidi pikemalt. Kuna plastid on olemuselt püsivad, 

siis ohustavad nad nii keskkonda kui tervist nendes sisalduvate plastifikaatorite ja 

stabilisaatoritega. Plastid avaldavad mõju hormonaalsüsteemile ja võivad tekitada 

arenguhäireid. Plasti on ka tihtipeale raske koguda tema kerguse, ruumimahukuse ning 

keerulise järelsortimise tõttu. Plastide eeliseks oleks aga tema mehaanilised omadused, 

nende kergus (sama mahuga plastpudel on klaaspudelist 75-90% kergem), vastupidavus 

kemikaalidele, bakteritele [57]. 

Pakendite taaskasutamine on vältimise kõrval parim alternatiiv. Avalikel üritustel 

kasutatakse erinevast plastist topse (s.l.). Kõik topsid ei sobi taaskasutuseks ja kõik topsid 

ei sobi soojade jookide käitlemiseks. Osad plastikud eraldavad joogi sisse kemikaale ning 

neid seostatakse erinevate tervise probleemide tekkimisega [36]. Sõltuvalt plastide 

koostisest ja eelkõige ohutusest inimese tervisele jagatakse need kahte rühma – ohutud 

plastid ja plastid, mida tuleks vältida [25]. Viimaste hulka kuuluvad madala termilise 

stabiilsuse ja hormonaalsüsteemi kahjutavad plastid (polüvinüülkloriid ehk PVC, 

polüstüreeni sisaldavad (PS, EPS), polükarbonaat ehk PC). Ohutumad plastid on laialt 

kasutatavad: taluvad kuumutamist ja sobivad soojale toidule (polüpropüleeni ehk PP), on 

taaskasutatavad (polüetüleentereftalaat ehk PET) või nö „lekkekindlad“ (nt suure ja madala 

tihedusega polüetüleen – HDPE ja LDPE). Ohutumate hulka kuuluvad ka biolagunevad 

polümeerid ehk bio-plast (PLA ja PHA). Biolagunevad plastid on levinud materjal 

piknikunõude ja biolagunevate kilekottide valmistamisel. Bioplasti algseks toormeks on 

taastuv loodusvara nagu mais, kartul, suhkruroog [55]. 

Plastikmaterjalide keskkonnamõju kohta on arvamusi ühest äärmusest teise. Ühelt poolt ei 

ole taastumatul ja ammenduval ressursil põhinev tootmine õigustatav ja need tuleb 

asendada ohutumatega, teisalt tänu oma kergusele ja vastupidavatele omadustele aitavad 
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plastid muudes valdkondades kasutatavat naftat kokku hoida, vähendades kütusekulusid 

transpordile [14].  

Ühekordsed topsid võeti kasutusele tervislikel kaalutlustel asendamaks avalikes 

veejoogikohtades ühiskasutatavaid joogitopse, kuid eelmise sajandi teisel poolel asendus 

joogitopside positiivne kuvand negatiivsega, sest mõisteti ühekordsete topside 

kasutamisest tingitud silmatorkavat jäätmekogust [46]. 

Ühekordsed biolagunevad toidunõud (eelkõige joogitopsid, aga ka taldrikud) näivad 

esmapilgul lihtsa lahendusena festivalide keskkonnamõju vähendamisel – lagunevad ja 

vähendavad keskkonnamõju eeldusel, et need on liigiti kogunenud. Just festivali jäätmete 

liigiti kogumine ja selle korraldamine on kitsaskoht ja selle selgitamiseks tuleb selgitada 

olelusringi mõistet. 

2.3.1 Olelusring ja selle hindamine 

Olelusring (ka elutsükkel, olelustsükkel) on üksteisele järgnevate etappide ahel toote või 

teenuse arengust „hällist hauani“. Olelusring annab ülevaate materjalivalikust, 

pakendamisest, transpordikasutusest, jäätmete käitlemisest ja lõplikust utiliseerimisest 

[16], kuid ei anna ühest vastust keskkonnasäästlikkuse kohta [21]. Pigem on olelusringi 

hindamine erinevate tegevusstsenaariumite võrdluseks samal eesmärgil ja samades 

tingimustes, võttes arvesse vahemaid ja olemasolevat infrastruktuuri. Selline lähenemine 

on toote või teenuse olelusringi keskkonnamõju vähendamisele ja ringi sulgemisele 

suunatud tegutsemine, mida kasutatakse näiteks keskkonnajuhtimises, ökomärgise 

andmisel, keskkonnahoidlikus tootearenduses, terviklikus tootepoliitikas. [21] 

Täieliku keskkonnamõju selgitamiseks summeeritakse sisendid (materjalikulu ja 

energiamahukus) ning väljundid (heitvesi, heitgaas, jäätmed). Hindamise nõuded on 

kehtestatud ISO standarditega 14040, 14041, 14042, 14043 [21]. 

2.3.2 Keskkonnamärgised ja deklaratsioonid 

Kui olelusringi analüüsil on selgunud, et antud toode või teenus on täitnud mõningaid 

keskkonna tingimusi, siis saab selle eest toote või teenuse pakkujale välja anda vastava 
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märgi. Keskkonnamärgid ja –deklaratsioonid annavad toote võimalikule tarbijale 

informatsiooni selle soodsate keskkonnaaspektide kohta [23]. Praegu eksisteerib üle 

maailma umbes 40 keskkonnamärgiseskeemi. Enamasti on need riigisisesed, kuid nendega 

saab ka liituda väljaspool oma riiki. 

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on jaganud keskkonnamärgised kolme 

kategooriasse [38]: 

• I tüüp: ökomärgised (ISO standard 14024). See on vabatahtlikkuse alusel taotletav 

ning erapooletu institutsiooni poolt välja antav, kuid kõige rangemaks keskkonnamärgiseks 

peetav märgis [17]. 

• II tüüp: isedeklareeritavad märgised (ISO 14021). Isedeklareeritavate märgiste 

puhul kirjeldatakse toote või teenuse üksikut keskkonnaaspekti, näiteks energiakasutust, 

taaskasutatud materjali sisaldust vms (nt energiamärgis kodumajapidamisseadmetel) [17]. 

• III tüüp: keskkonnateatised (ISO 14025). Keskkonnateatis (keskkonna-

deklaratsioon) on mõne-leheküljeline deklaratsioon, mis teavitab toote tooraine 

hankimisest ja selle koostisest ning sellest tulenevast heitmest ja keskkonnamõjust andmata 

hinnangut omaduste kohta. See on neutraalne dokument ja pakub vaid lisainfot ehk ei pea 

vastama mingitele normidele/piirväärtustele ja on sõltumatu kohalikest/siseriiklikest 

tingimustest. [22] 

Keskkonnamärgise omamine tootel või teenusel annab ka konkurentide ees turueelise ja 

tõstab firma mainet ning kindlustunnet kliendile, et toode on kvaliteetselt toodetud. 

Keskkonnamõju hindamisel märgise taotluseks aitab ka leida firmale parandamise 

võimalusi, aitab tõhustada ressursikasutust ning sellega ka raha kokku hoida. [17]  

Hetkel puudub ühtlustatud Euroopa standard keskkonnahoidlike hangete korraldamiseks 

[18]. Vaatamata sellele kasutatakse erinevaid keskkonnadeklaratsioone, mis võivad olla 

riigiti erinevad ning standardeid järgivad. Alljärgnevalt tutvustatakse mõningaid. 

On välja töötatud ka mõned standardid spetsiaalselt sündmuste korraldaja-

tele/korraldamiseks. BS 8901 on Ühendkuningriigi standard (The British Standards 

Institute), mis on välja töötatud spetsiaalselt jätkusuutlike sündmuste korraldajatele. 

Standard määratleb nõuded jätkusuutlikule sündmuste juhtimise süsteemile, et tagada 

pidev ja tasakaalustatud lähenemine üritustega seonduvale majandustegevusele, 

keskkonnavastutusele ja sotsiaalsele arengule. [18] 
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Teine standard on ISO 20121. Tegu on jätkusuutlike ürituste juhtimisstandardiga, mis 

hõlmab keskkonnaaspekte, nagu toimumiskoha valik, tegutsemiskord, tarneahela 

juhtimine, hankimine, kommunikatsioon, transport jms. Standard valmis 2012. aasta 

Londoni olümpiamängudeks, mille organiseerimisel sellest ka juhinduti [18]. Seda 

standardit kasutas ka Taani välisministeerium, kes vastutas Euroopa Liidu 2012. aasta 

eesistumise aasta esimese poolaasta korralduse eest. Sertifitseerimisfirma SGS kinnitusel 

oli Taani eesistumise perioodil korraldatud 110 kohtumist ligi 15 000 osalejaga kolmes 

toimumispaigas maailma esimene ISO20121 sertifikaadiga suur rahvusvaheline sündmus. 

[20] 

2.3.2.1 Eestis festivalidel kasutatavad keskkonnamärgised, deklaratsioonid ja 

standardid 

Rohelise Kontori (Green Office) programm sätestab kokku 11 põhimõtet, mida ennast 

roheliseks kontoriks kutsuv organisatsioon peab järgima. Seda võib vaadelda kui lihtsat 

keskkonnajuhtimissüsteemi, mille eesmärk on tervisliku ja keskkonnahoidliku 

kontoripõhise töökeskkonna loomine. Rohelise Kontori programmi töötas Eestis välja SA 

Säästva Eesti Instituut [18], välja annab seda 2015. aastast alates Eesti Keskkonnajuhtimise 

Assotsiatsioon (EKJA). Rohelise Kontori tunnustust on välja antud 12-le avaliku ja 

erasektori organisatsioonile [37]. 

Keskkonnahoidlike ürituste korraldamisel võib lähtuda Eestis laialt rakendatud Rohelise 

Võtme (Green Key) skeemikriteeriumitest. Nimelt sisaldavad majutusasutustele suunatud 

Rohelise Võtme märgise rakendamise kriteeriumid eraldi nõudeid ka üritustele. Seda 

programmi koordineerib rahvusvaheline organisatsioon Foundation for Environmental 

Education (FEE) ning Eestis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Eestis hakati 

Rohelise Võtme märgist välja andma 2001. aastal ning tänase seisuga on märgisega 

liitunud üle 24 majutusettevõte. [18] 

Tallinna III Tänavatoidufestival oli 2016. aastal esimene rahvusvaheliselt tunnustatud 

süsinikneutraalne sündmus Eestis. Antud üritus toimus Telliskivi loomelinnakus ning 

tunnustati rahvusvahelise ökosertifikaadiga WWF Gold Standard [46]. Sertifikaadi 

saamiseks pidid korraldajad esitama andmed kasutatud elektri (bensiinigeneraator), 

jäätmetekke (andmed Pakendiringluselt) ja transpordi kulude kohta (korraldajad ja 

teenusepakkujad). Sertifikaadiga väljastati arvutus võrdluseks 7000 tiraaži printimisega või 
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edasi-tagasi lennuga Bangkoki (Lisa 3). Üritusel pakuti sööki-jooki valdavalt 

taaskasutatavatelt ja biolagunevatelt nõudelt (plastiknõud ei olnud lubatud). Koostöös 

Pakendiringlusega tagati korralik jäätmete sorteerimine nii toitlustajatele kui külastajatele. 

Külastajatel tuli liigitada jäätmed kolme eri gruppi (biolagunev, segapakend ja taara) ning 

toitlustajate kasutuses oli eraldi jäätmekäitlusala, kus jäätmed tuli jagada viide erinevasse 

gruppi (biolagunev, papp, kile, segaolme, õli). Kõik jäätmed läksid taaskasutusse või 

biokütuseks. Nende lihtsate lahendustega kompenseeris Tallinna Tänavatoidufestival oma 

energiakasutust. Ökosertifikaadi eest tasutud summa investeeriti Hiinas asuva 

rahvusvahelise tuulefarmide projekti CECIC Zhangbei Dayangzhuang Wind Farm 

Project´i [46]. Telliskivi loomelinnaku kogemus näitas, et hea tahtmise juures on kõik 

võimalik ning sama ideega toimus lisaks Kirbufestival. Edaspidi soovib loomelinnak oma 

festivalid muuta täielikult plastikuvabaks. 

Pakendiringluse andmetel tekkis Telliskivil III Tänavatoidufestivalil (2016) 1,36 tonni 

segapakendit, millest 21 kg klaaspakendit ja metallpakendit 37 kg, 291 kg biojäätmeid, 

vana rasva 35 kg ja lahtist kartongi 80 kg. Kokku osales festivalil u 18 000 inimest (Lisa 

3). 

Pant ehk tagatisraha. Tagatisraha märgist saab käsitleda informatiivse 

keskkonnamärgisena – lisaks toode hinnale makstud pant on võimalik tagasi saada, kui viia 

pandiga koormatud pakend taarapunkti. Pakendiseadus määratleb nõudmised pandiga 

koormatud pakendile. Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega 

alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi ühekorrapakendile, milleks on klaaspakend, 

plastpakend ja metallpakend. [13] ja vähese etanoolisisalduse joogi määraks on kuni 6 

mahuprotsenti [50]. Tagatisrahaga ei koormata pakendit, mis on suuremad kui 3,0 liitrit ja 

väiksemad kui 0,1 liitrit ning pakendeid, mille tagasivõtmine ei ole tehniliselt võimalik 

ning samuti pakend, mida eksporditakse. Samuti ei kehtestata tagatisraha pakenditele, 

mille tagasivõtmine ei ole tehniliselt võimalik ning mis võib olla väga erineva kuju ja 

suurusega. Samas on seadusega antud võimalus pakendiettevõtjate ettepaneku alusel 

kehtestada tagatisraha ka teistele joogipakenditele [53]. Autori kogemus näitab, et festivalil 

on külastaja sunnitud pandiga koormatud joogipudeli panema kas prügikasti või kotti. 

Festivali territooriumil on lootusetu joogipudeli pandiraha tagasi saada. 

Head algatust (taara pandiga koormamine) on asutud rohkem kasutama. 2016. aasta suvel 

katsetas Topsiringluse projekt joogitopside korduvkasutust mitmetel Eesti festivalidel 
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(Joogafestival, Viljandi folk, Intsikurmu festival, Viru folk, Telliskivi kirbukas) ja ka 

muudel väiksematel üritustel. Festivalide külastajad kaasati mitmekordselt kasutavate ja 

pandi eest lunastavate joogitopside ringlussüsteemi. Väiksematele üritustele korraldati 

sobiv logistika ja pärast tasus klient (ürituse korraldaja) puudunud topsid. See võimaldas 

kinnistel üritustel tagatisraha mitte kasutada. 

 

Joonis 2. Topsiringi tootevalik 2016. aasta suvel. Foto: Kadri Kaarna 

Tootevalikus olid esindatud joogitopsid, kruusid ja pokaalid (Joonis 2). Pant oli vastavalt 

kaks eurot joogitopsidel ja kolm eurot pokaalidel ning kruusidel. Kui külastaja tagastas 

topsi pärast kasutust, sai ta raha tagasi. Ringlussüsteemi juurutamise käigus osales autor 

Topsiringluse projektis vabatahtlikuna ning oli näha nii klientide kui meedia soosingut, 

kuid süsteemi juurutamine põhjustas esialgu pisut segadust. Topsiringluse peamiseks 

pooltargumendiks on asjaolu, et Topsiringi teenus ei too kaasa festivalikorraldajale 

lisakulutusi. Teenusepakkuja on selleks soetanud korduvkasutatavad topsid ning jagab 

need festivali toitlustajatele laiali ning pärast kogutakse uuesti kokku. Selle käigus 

korraldatakse ka topside pesemise, logistika ja selgitustöö toitlustajatele, külastajatele ning 

meediale. Pesemiseks on kasutusel 1-2 tunnelpesumasinat, ühe töövõimsuseks on 2 000 

topsi pesemine tunnis. Pestud topsid jagatakse uuesti toitlustajatele laiali. [47] 

Tegelikult ei olnud Topsiring esimene, kes festivalidel panditaaraga välja tuli. Teadaolevalt 

oli esimene joogitopsi pandiga (üks euro) koormamine hoopis 2012. aastal Surfilaagri 

algatus. Initsiatiiv tops pandiga koormata tuli sellest, et festivali toimumiskoht (mererand) 
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seadis korraldajatele ranged piirangud, sh kohustuslik jäätmete sorteerimine ja oma toidu-

joogi kaasavõtmise keeld. Mõnedele külastajatele tekitas uuendus ebamugavust ning 

protesti, kuid peagi hakkas süsteem ennast ise majandama, kui leidus vabatahtlikke, kes 

kasutasid ära teiste laiskust – viisid laokile jäetud topsid tagasi ja said pandiraha endale 

[48]. 

2.3.3 Ülevaade festivalidel tekkivatest jäätmeliikidest ja kogustest 

Festivalidel tekkiv jääde erineb kodumajapidamise juures tekkivatest jäätmest. Põhiliselt 

leiab avalike ürituste jäätmete hulgast toidukarpe ja -ümbrised, pudelikorke, kilekotte, 

kõrsi ja segajad, joogipudelid (pandiga ja pandita), söögiriistu, alumiiniumümbrised, 

sigarette, kaasi, kaasa võetud toidunõusid, kaablikinniteid, alumiiniumpakendeid, salvrätte, 

pappkaste, vahttopse, kiletatud topse, papptopse ja toidu ülejääke. Erinevad jäätmed on 

üldiselt määritud toidujäätmetega ning see muudab nendega ühes konteineris oleva pakendi 

väärtusetuks ehk edasi soojusenergiaks või prügimäele. Määrdunud pakendid tuleks visata 

olmejäätmetesse. Kui pole võimaldatud kerget pesu ja inimesed pole harjunud ka 

ühekordseid nõusid (pakendeid) pesema ning sorteerima, siis selline praktika ei rakendu ka 

festivalil. Siinkohal oleneb palju korraldaja teavitusest ning motiveeritusest. [56] 

Festivalidel tekkiv jäätmekogus on üpris märkimisväärne – ühel suuremal mitmepäevasel 

üritusel tekib 300-400 kilogrammi ühekordselt kasutatavate plasttopside jäätmeid ning 

Viljandi folgi kogemusel moodustavad ühekordsed joogitopsid 2/3 festivalil tekkivate 

jäätmete kogumahust [40]. Suur kogust äravisatavaid ühekordseid plastikust topse ei ole 

pelgalt Eesti probleem. See käib kaasas kõigi üritustega, kus on suur külastajaskond ning 

korraldaja hoiab võimalusel kulutusi (toidunõude rent) kontrolli all. Hinnanguliselt visati 

Prantsusmaal ära aastas 4,73 miljardit topsi, mis tingis vajaduse piirata ühekordsete 

plastikust topside ja taldrikute kasutust. Aastaks 2020 on seatud eesmärk, et ühekordsetest 

nõudest 50% oleks bioloogilisest päritolu ning 2025 sihtarv olema juba 60%. Antud 

piirangut on aga kritiseeritud, sest olemasolevad lahendused ning tehnilised võimalused 

ning lahendus ei vasta kriitilistele toiduhügieeni nõuetele, olles ka samas kompostitav. 

Kõiki nõudmisi täitvat vahendit veel ei eksisteeri [49]. 

Samas on ka teistsuguseid näiteid jäätmete vähendamisest. Münchenis (Saksamaa) on 

keelatud ühekordsete toidunõude nagu pabertaldrikud, plastiktopsid, plastikkahvlite ja -
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nugade kasutamise suurtel avalikel üritustel, mis toimuvad linnale kuuluval maa-alal. 

Korraldajad kasutavad pandiga maksustatud taaskasutatavaid nõusid [51]. 

Põhjanaabrite tuntuim festival just keskkonnasõbralikkuse poolest on Flow, mis 

kompenseerib süsinikujälge taastuvenergia ettevõtete (Gold Standard´it omav Hiina 

tuulepark) toetamisega ja madala emissioonitasemega diiselkütuse kasutamisega (Neste 

Renewable Diesel )[46]. 
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3 Metoodika 

Püstitatud uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutati internetiküsitlust (Lisa 1, Lisa 

2). Küsitluste valimite otsimine oli kvalitatiivne. Vastamiseks otsiti kindlat sihtrühma ja 

saadeti küsitlus konkreetse kontakti e-mailile. Küsitlusel oli kaks selgelt määratletud 

sihtrühma – kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil toimusid 2016. aastal festivalid, 

sest neil on otsene kohustus arendada jäätmekorraldust oma haldusterritooriumil, ja 2016. 

aastal festivalide korraldajad. 

Kohalike omavalitsuste (KOV) kontaktid leiti Riigiportaalist www.eesti.ee. Sealse info 

kohaselt oli esialgseks valmiks KOV hulgas 30 linnavalitsust ja 183 vallavalitsust. KOV 

suunatud küsimustik saadeti valla üldmeilile/sekretäri meilile ning neilt paluti edastada 

küsimustik vastavale ametnikule, kes tegeleks avalike ürituste jäätmekäitlusega. Valdadel 

on selleks reeglina keskkonnaspetsialist, linnadel avalike suhete osakonna töötaja, kelle 

ülesandeks oligi kooskõlastuste andmine avalike ürituste korraldamiseks.  

Festivali korraldajate valim koostati portaali www.kultuur.info 2016. aasta arhiivi andmeil. 

Sama portaali kasutati ka üldise pildi loomisel (kui palju eri aastatel on Eestis festivale 

toimunud) peatükis 2.1. Festivalide kaardistamine. Kõigi festivali korraldajate andmeid 

www.kultuur.info portaal ei andnud, seetõttu kasutati osade festivalide korraldajate kontakt 

otsimiseks otsingumootorit Google ja märksõna „festival“. Kokku kogunes 250 

festivalikorraldaja kontakti. 

KOV suunatud küsitluses oli 12 küsimust (Lisa 1) ja festivalide korraldajate küsitluses oli 

14 küsimust (Lisa 2). Kasutati nii avatud kui suletud küsimusi. Lisaks kasutati teadlikult nn 

kontrollküsimusi – küsiti ühte ja sama asja eri sõnastuses (nt KOV küsimused 4 ja 6 ning 

festivalide küsimused 3.1 ja 3.2). Kumbki küsimustik jaotus kahte ossa (olemasolev 

olukord ja võimalikud lahendused) ja mõlemas keskenduti kolmele teemale ( 

Tabel 4). Küsimustikud olid autori koostatud. 

Enne sihtgruppidele küsimustiku laialisaatmist testiti mõlemat küsitlust. Küsitlused saadeti 

välja 17. märtsil ning suleti 27. aprillil. Vahepealsel ajal saadeti mittevastajatele kaks 

meeldetuletust. 
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Tabel 4. Küsimustiku temaatika ja uuritavate alateemade skeem 

 

I Kas ja kuidas kohalikud omavalitsused reguleerivad avalike ürituste jäätmekäitlust 

tulenevalt jäätmehoolduseeskirjast ja jäätmekäitluse arengukavadest? 

 KOV suunatud küsimused 
Festivali korraldajale suunatud 

küsimused 

Nõuded 4. Millised nõuded esitatakse ürituse 
korraldajale seoses 
jäätmehooldusega?  
(Palun vastata võimalikult detailselt.) 

3.1. Milliseid tingimusi on kohalik 
omavalitsus (KOV) esitanud Teile 
seoses oma territooriumil 
 läbiviidava ürituse jäätmetega 
seonduvalt? (Kui festival toimub 
siseruumis siis selle küsimusele pole 
vaja vastata) 

9. Kas KOV kontrollib festivali 
raames, et külastajatele on korraldaja 
poolt tagatud festivali alal piisav 
infrastruktuur jäätmete kogumiseks?  

3.2. Kas ja milliseid nõudeid esitas 
kinnisasja omanik/haldaja Tema 
territooriumil või hoones läbiviidava 
ürituse korraldamiseks? (vastata nii 
sise- kui ka välisruumi festivalide 
puhul) 

Kontroll 6. Millised jäätmehoolduseeskirja 
nõuded kehtivad KOV territooriumil 
läbiviidava ürituse korraldajale?  

4. Kas festivali jäätmete kogumist 
korraldades jälgisite kohaliku 
omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja?  

8. Kas KOV kontrollib festivali 
korraldaja ja jäätmefirma vahelise 
lepingu olemasolu, jäätmete liigiti 
kogumist ja äravedu? (Võib valida 
mitu varianti.)  

Liigiti 
kogumine 

5. Kas ja milliseid jäätmeliike 
kohustatakse eraldi koguma?  
(võib valida mitu) 

5. Kas Te tellisite vaid 
segaolmejäätmete äraveo või taotlete 
liigiti kogutud jäätmete äravedu?  
(Kui siseruumis siis, kas 
korraldusmeeskond võimaldas 
külastajatele liigiti kogumise?) 
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II Kas festivalide korraldajad otsivad lahendusi, et jäätmeteket vähendada ja suunata 

võimalikult palju taaskasutusse ning milliseid lahendusi on kasutatud?  

 

Lahenduste  

otsimine 

11. Milliseid ettepanekuid olete 

teinud festivali korraldajatele, et 

vähendada segaolmejäätmete teket 

festivalialal tuginedes KOV 

jäätmehoolduseeskirjale ja 

jäätmekavale? 

7. Palume selgitada, miks see on 

Teie jaoks oluline või miks see ei 

ole oluline? 

7. Kas festivalide korraldajad on 

tellinud korraldatud jäätmeveo?  

(Teie hinnang) 

8. Kui peate oluliseks, siis mida Te 

selleks teete?  

12. Kas olete mõelnud keskkonna-

märgise taotlemisele oma 

festivalil? 

Omaalgatus 10. Kas olete teadlik, et mõni 

festival on (omaalgatuslikult) 

jäätmed liigiti kogunud? 

9. Kas olete esitanud festivali alal 

kauplejatele jäätmetekkest ja 

ohutusest tulenevalt piiranguid?  

10. Kas plaanite tulevikus 

võimaldada külastajatele jäätmete 

liigiti kogumist? 

Probleemid 12. Millised on suurimad ilmnenud 

probleemid festivalide 

võõrustamistel?  

6. Kas peate oluliseks, et Teie 

festivali korraldus avaldaks 

võimalikult vähe mõju 

keskkonnale?  

11. Mis on Teie arvates kõige 

suurem takistus festivali negatiivse 

keskkonnamõju vähendamiseks?  

 

Küsimustikule vastamine oli vabatahtlik. Vastuste arvu suurendamiseks rõhutati, et 

tekkinud probleeme ja KOV/festivale omavahel ei seostata, vaid tehakse üldistused. 

Festivalid on reeglina traditsioonilised (korduvad) ja seetõttu juhiti tähelepanu, et 

korraldajad vastaksid 2016. aasta andmete põhjal. Nendel KOV, mille territooriumil 2016. 

aastal festivali ei toimunud, ei olnud kohustust küsimustikku lõpuni täita. Lisaks 
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küsimustiku kasutamisele viidi läbi intervjuu Raimo Matverega, kes on Telliskivi linnaku 

sisujuht. 

Intervjuu küsimused on ette valmistatud käesoleva magistritöö autori poolt ning intervjuu 

toimus Tallinnas Loomelinnaku kohvikus 2. novembril 2016. Intervjuu eesmärgiks oli 

täpsustada ökosertifikaadi Gold Standard taotlemise protsessi kogemust, saada tagasisidet 

sellele ja uurida visiooni edasiseks praktikaks (Lisas 3). 
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4 Tulemused 

4.1 Kohaliku omavalitsuse küsitluse tulemused 

213-st omavalitsusest reageeris küsitlusele 97 omavalitsust. Nendest 45 vastas, et nende 

territooriumil toimus 2016. aastal festival. 52 KOV-d vastas, et nende omavalitsuses 2016. 

aastal ühtegi festivali ei toimunud. Festivali korraldajate vastustest selgus aga, et kuigi 

kolm KOV ütlesid, et neil ei toimunud festivali, siis festival siiski toimus. 

4.1.1 Festivalide arv 2016. aastal 

Enamasti toimus 2016. aastal ühes omavalitsuses kuni viis festivali (25 KOV-s). Mõnel 

üksikul omavalitsusel oli aastas kuni 25 ja kuni 50 festivali. Samas kuus KOV ei suutnud 

määrata ka ligikaudset festivalide arvu (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Festivalide arv 2016. aastal 

4.1.2 KOV esitatavad nõuded jäätmehoolduses 

Antud küsimusele sai vastata vabas vormis ning küsitluse autor sorteeris ja standardiseeris 

saadud vastused. Vastajaid oli küll vallast rohkem kui linnast, aga otseselt 

jäätmehoolduseeskirjale või selles mõnele konkreetsele nõudele viitasid 40% kõikidest 
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vastajatest. Endal järel koristamise nõudele viidati peamiselt heakorraeeskirja stiilis 

eeskirjale, et „korraldaja peab jätma platsi sama puhtaks kui enne kasutust“. Valdade 

vastustes esines ka väidet, et kuna nad ise on korraldanud jäätmekorralduse ning neil pole 

seetõttu nõudeid vaja esitada (Joonis 4). 

 

Joonis 4. KOV esitatavad nõuded jäätmehoolduses 

4.1.3 Eraldi kogutavad jäätmeliigid 

Sellele küsimusele oli võimalik anda mitu vastust. Palju oli erinevate vastuste 

kombinatsioone olmejäätmetest ja pakendijäätmetest ning taarast, kuid KOV ei seostanud 

seda kohustusliku jäätmehoolduseeskirjaga. Ainult kaks omavalitsust viitasid otseselt 

jäätmehoolduseeskirja nõuetele. Samas 24 omavalitsust ei kohustanud korraldajaid 

jäätmeid liigiti koguma. Mõned vastajad lisasid vastusele, et otseselt ei kohustata jäätmeid 

liigiti koguma ja korraldaja teeb seda omal initsiatiivil (Joonis 5). 
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Joonis 5. Eraldi kogutavad jäätmeliigid 

4.1.4 Nõuded festivali korraldajale 

Antud küsimusele sai vastata vabas vormis ning küsitluse autor sorteeris ja standardiseeris 

saadud vastused. See küsimus oli justkui kontrollküsimus KOV esitavatele nõutele 

jäätmekäitluses. Jäätmehoolduseeskirja koos heakorraeeskirjaga nimetati samaväärselt. 

Kokku viiel korral avaldati arvamust, et jäätmekäitluse korraldamisel festivalil on 

eritingimused ning ei kuulu üldise jäätmehoolduseeskirja alla. Samuti oli ka siin tavalisele 

koristusnõudele viitavaid omavalitsusi. (Joonis 6). 
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Joonis 6. Nõuded festivali korraldajale 

4.1.5 Jäätmeveo tellimine 

Avalikus ruumis ürituse korraldamise kooskõlastamise üheks põhitingimuseks on lepingu 

olemasolu jäätmeveofirmaga jäätmete likvideerimiseks. 17 KOV hinnangul on seda alati 

tehtud, kuid 11 KOV hinnangul ei ole festivali korraldajad seda mitte kunagi teinud. 

Mõned vastajad lisasid kommentaarides info, et osadel juhtudel korraldas omavalitsus 

festivali ise ja kasutas jäätmetest vabanemiseks avalikke konteinerid. Samas tekitab 

kahtlust asjaolu, et avalikud olmejäätmete konteinerid ei ole sage praktika (Joonis 7).  

 

Joonis 7. Jäätmeveo tellimine 
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4.1.6 Jäätmekorralduse kontroll  

Omavalitsuse kontrolli küsimusele oli võimalik valida mitu vastust. Hea on tõdeda, et kuigi 

omavalitsus otseselt ei kohusta festivali jäätmeid liigiti koguma, siis kontroll erinevas 

vormis tundub toimivat. Kaheksa omavalitsust väitis, et kontroll puudus. Kontrolli 

puudumine võib peegeldada usalduse olemasolu festivali korraldaja ja KOV vahel või ka 

inimressursi puudumist. Tavaliselt kontrollitakse visuaalset korrasolu pärast sündmust ja 

kui esines kaebusi, siis teostati ka kontrolli (Joonis 8). 

 

Joonis 8. Jäätmekorralduse kontroll 

4.1.7 Jäätmetaristu kontroll 

Kui 23 KOV kontrollib jäätmetaristut, siis 7 KOV seda ei kontrolli. Korraldajate 

ebarealistlikud lubadused, et jäätmeid ei teki, ja selle läbi jäätmetaristu vähendamine 

festivali alal, võivad anda tagasilöögi nii korraldajale kui omavalitsusele. Puhtus ja ilus 

ümbrus on tähtis festivali korraldajale endale kui ka usalduse säilitamiseks loa andjaga 

(KOV-ga). Kahel korral vastas KOV, et paigaldab ise lisakonteineri (Joonis 9). 



34 

 

 

Joonis 9. Jäätmetaristu kontroll 

4.1.8 Liigiti kogumise omaalgatus 

Ainult üks omavalitsus tõi konkreetselt välja, et jäätmete liigiti kogumise nõue tuleneb 

otseselt seadusest ja selles pole ruumi vabatahtlikkusele. Liigiti kogumise all mõistetakse 

tihti aga vaid taara eraldi kogumist. Kui ametnik vastas, et omaalgatuslikku kogumist ei 

ole, siis ei pruugi see tähendada, et seda pole tehtud vaid hoopis seda, et seadus nõuab seda 

nii kui nii (Joonis 10). 

 

Joonis 10. Liigiti kogumise omaalgatus 
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4.1.9 Ettepanekute tegemine festivali korraldajale  

Ainult kolm omavalitsust viitasid kehtivatele õigusaktidele. Mitmed vastasid, et nende 

arvates ei ole festivalid suured ja seetõttu pole ettepanekuid jäätmekorralduse vallas 

muutmiseks vaja. Jäätmehoolduseeskiri kehtib kõigile – nii eraisikutele kui firmadele, nii 

festivalide korraldajatele kui ka külalistele. Liigiti kogumise ettepanek tuleneb samuti 

jäätmehoolduseeskirjast, mille kohalik omavalitsus ise on kinnitanud. Omavalitsuste 

lisavastustena rõhutati ka nende püüdlusi teha liigiti kogumine võimalikult mugavaks – 

teavitati olemasolevatest pakendikonteinerite asukohtadest ja vajadusel telliti lisatühjendus. 

Osati loodeti ka hoolikatele „taarakorjajatele“, kes omal initsiatiivil aitavad festivali 

korraldajaid. Kahjuks oli ka korraldajaid, kes ei teadnudki, et peab järgima 

jäätmehoolduseeskirja (Joonis 11). 

 

Joonis 11. Ettepanekute tegemine festivali korraldajale. 

4.1.10 Festivalide võõrustamise probleemid 

Peamiseks probleemiks kohaliku omavalitsuse hinnangul on inimeste puudulik 

käitumisharjumus jäätmeid sorteerida. Festivalil on palju sagimist ning isegi kui on 

võimaldatud erinevad konteinerid ning suunavad sildid, siis peetakse suhteliselt 

ebatõenäoliseks, et liigiti sorteerimine kohe efektiivselt tööle hakkab. Muudest muredest 

nimetati probleeme müraga ja parkimist. Korduvalt toodi siiski välja, et esines probleeme 
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enda järelt koristamisega ning vahel kiputi jäätmeid põletama. Eraldi märgiti ära tsirkus, 

kellel esines probleeme avaliku ruumi heakorrastamisega (Joonis 12). 

 

Joonis 12. Festivalide võõrustamise probleemid 

4.2 Festivalide korraldajate küsitluse tulemused 

Festivalide korraldajate küsitlusele vastas kokku 41 festivali, nendest 19 festivali toimus 

siseruumis ja 22 välisruumis. Lisaks küsitlusele saadi ka kümme vabas vormis kirja, 

millest üks pikem arutelu ja teine lühem tagasiside juba ankeedile vastanud inimeselt. 

Kaheksa ülejäänud kirja olid põhjendused (siseruumiüritus, jäätmeid ei teki, kohviku 

ülesanne, puudub ressurss), miks nemad ei peaks ankeeti täitma. Edasises tulemuste 

kirjelduses meili teel saadud vastused ei kajastu. 

 

2016. aastal korraldati festivale Paide, Pärnu, Viljandi, Võru ja Tallinna linnas ning Võru, 

Hiiu, Saarde vallas. Festivali korraldajate hulgas oli kolm selgelt eristuvat vastajate gruppi. 

Ühed, kes korraldasid sündmuse siseruumis ja eeldasid, et renditeenus kattis ka keskkonna 

aspekti (jäätmed). Teise grupi moodustasid korraldajad, kes pidasid jäätmete temaatikat 

tähtsaks, kuid ei uskunud inimeste võimesse jäätmeid sorteerida. Kolmandasse gruppi jäid 

need, kellele omavalitsus tingimusi ette ei seadnud, kuid sellest hoolimata telliti liigiti 

sorditud jäätmete äravedu ning kehtestati vastavad reeglid kauplejatele. 
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4.2.1 Kinnisvara haldaja nõuded 

Festivali korraldusele suuri nõudmisi avaliku ruumi kasutusega ette ei näha. Rendipinna 

kasutajatelt loodetakse heaperemehelikku käitumist ning heakorra eeskirja jälgimist. Enda 

järel koristamine on elementaarne viisakus, mille abimeetodiks on ka rohkemate 

konteinerite võimaldamine ning nende äravedu (Joonis 13). 

 

Joonis 13. Kinnisvara haldaja nõuded 

4.2.2 Jäätmehoolduseeskirja järgimine 

Festivalil tekkinud jäätmete korraldamisel on juriidiliseks aluseks jäätmehoolduseeskiri 

ning selle jälgimise nõue laieneb kõigile avaliku ürituse loa taotlenud ettevõtetele. 

Kõikidest vastustest ligikaudu pooled festivali korraldajatest järgisid teadlikult kehtestatud 

dokumenti. (Joonis 14). Mittejälgijaid oli arvatust rohkem. Nad lihtsalt polnud 

konkreetsest dokumendist teadlikud, kuid enamus järgis siiski seal kehtestatud nõudeid. 

Siseruumi kasutamisel panustati pigem rendipinna haldaja vastutusele või ei nähtud 

vajadust jäätmehoolduseeskirja jälgimisele. Jäätmehoolduseeskirja mittejärgijate arusaama 

kohaselt oli keskkonnahoid lihtsalt enda järelt ära koristamine, rõhutati jäätmete viimist 

prügimäele ja tauniti selle metsa alla sattumist. 
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Joonis 14. Jäätmehoolduseeskirja jälgimine 

4.2.3 Liigiti kogumine 

Enamasti jäi jäätmete liigiti kogumine ning selle äraveo korraldamine tahaplaanile või 

teiste vastutada. (Joonis 15). Osad korraldajad, kes järgisid nõudeid ja kohaliku 

omavalitsuse soovitusi jäätmeid liigiti sorteerida ei pidanud jäätmete liigiti kogumist väga 

edukaks tegevuseks, sest inimesed polnud nende sõnul sellega harjunud. Tihti jäeti liigiti 

kogumise probleemile tähelepanu pööramata, eriti siis, kui korraldajatele tundus, et 

osalejate hulk ei ületanud nende arvates kriitilist piiri. Liigiti jäätmete äraveo tellimata 

jätmisel kasutati ka alternatiivseid lähenemist nagu avalike konteinerite kasutamist või 

jäätmete transporti jäätmejaama korraldaja transpordivahendiga. Ühel korral toodi ka välja, 

et kogutud paber põletati lõkkes. 

 

Joonis 15. Liigiti kogumine 
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4.2.4 Keskkonnamõju ja selle olulisus 

Üldine häälestus keskkonnahoiule kujunes üsnagi positiivseks. Siseruumis peetud 

festivalidest 16 pidas oluliseks, et nende festival avaldaks võimalikult vähe mõju 

keskkonnale, samas 3 korraldajat pidas keskkonnaprobleemi teisejärguliseks. Välisruumi 

festivalidest 21 pidas vähest keskkonnamõju oluliseks ning ainult 1 ei pidanud üldse 

oluliseks (Joonis 16). 

 

Joonis 16. Keskkonnamõju olulisus 

Põhjendusele, miks keskkonnamõju on/ei ole oluline, sai vastata vabas vormis ning 

küsitluse autor sorteeris ja standardiseeris saadud vastused. Väliskeskkonnas peetud 

festivalide meeskonnad on rohkem meelestatud oma keskkonnamõju vähendama ja ka 

teadvustavad seda endale. Ainult neli korraldajat pidas keskkonnahoidu korralduses 

vähetähtsaks ning põhiliselt sellepärast, et see on kulukas või on ressurss tähtsam muus 

valdkonnas ehk vastavalt korraldajate prioriteetide järgi. (Joonis 17). Enamus kirjeldas 

põhjust oma vaatenurgast, kuid osad, kes nägid vaid korrahoiu nõuet, viitasid, et neilt 

nõutakse lihtsalt puhtust ja enda järel koristust. Oli ka erinevaid lähenemisi 

keskkonnahoiule. Ideed olid vägagi siirad aga kohati ka mitmetähenduslikud. 

Jätkusuutlikkuse all kirjeldati peamiselt soovi teha üritust nii, et keskkond selle tõttu ei 

kannataks ning saaks pidada seda festivali ka tulevastel aastatel. Tihti on festivalid aastast 

aastasse lokaalsed ning see manitseb ka festivali korraldajaid hoida koostöö suhteid 

kinnisvara haldajaga.  
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Joonis 17. Keskkonnahoiu olulisuse põhjendused 

4.2.5 Tegevused keskkonnahoiuks 

Antud küsimusele sai vastata vabas vormis ning küsitluse autor sorteeris ja standardiseeris 

saadud vastused. Selle vastuse juures tuli selgemalt välja korraldajate arusaam 

keskkonnahoiust seoses jäätmete tekkega. Kuna endiselt ei nähta siseruumis vajadust 

jäätmeid liigiti koguda või seal ei ole korraldajate jaoks see probleem nii ilmne, siis ka ei 

soovita jäätmekäitlust siseruumis arendada (Joonis 18). Samas on siseruumis korraldajatele 

detailselt selgeks tehtud ruumi kasutuse tingimused ning üritus leiab aset väiksemal alal. 

Siseruumis festivalide korraldajad nägid abinõuna ette ruumide ohutuks tegemist, sest 

peamiselt kardeti vandaalitsemist. Vältimaks välisruumis keskkonda kahjustamist, nähti 

ette prügikastide suuremat arvu, enda järel koristamiste ning rõhutati „peaasi, et ei reostaks 

mööduvat jõge või muud loodusobjekti“. 

 
Joonis 18. Tegevused keskkonnahoiuks 
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4.2.6 Kauplejate tingimused 

Enamasti on festivalide suurimaks jäätmetekkeallikaks kohapeal oma teenust pakkuvad 

kauplejad. Festival ilma hea söögi ja joogita pole suurele arvule külastajatele atraktiivne 

üritus. Et jäätmekäitlus paremini sujuks, saab korraldaja seada kauplejatele tingimused. 

Suurematel festivalidel on kauplejate vahel suur konkurss ning kaupleja peab täitma talle 

esitatud tingimusi (näiteks kasutatavate nõude materjal – biolagunevad, mitmekordsed). 

Samuti seatakse kauplejatele laiendatud jäätmete liigiti kogumise nõu (nt vanarasv, papp, 

metall jne). Vastanud festivali korraldajatest kaheksa on esitanud kauplejatele tingimusi 

ning sama paljudel festivalidel puudusid 2016. aastal kauplejad (Joonis 19). 

 

Joonis 19. Kauplejate tingimuste seadmine 

 

4.2.7 Tulevikuplaanid 

Antud küsimusega uuriti korraldajate motivatsiooni tegeleda jäätmete liigiti kogumisega. 

Tegelikult ei tulene jäätmete liigiti kogumise kohustus mitte korraldaja motivatsioonist 

vaid on määratletud kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjaga. Need, kes sellega 

juba tegelesid, kasutasid vabatahtlike (Joonis 20). Samuti on väliürituse korraldajatel 

suurema külastajaskonna tõttu ka suurem negatiivne keskkonnamõju ning seetõttu oli 

sorteerimisvõimaluste osa palju suurem väliüritustel. Tihti viidati rendipinna tasule, kuhu 

arvati kuuluvat ka jäätmekäitlus on selle summa sees.  
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Joonis 20. Tulevikuplaanid jäätmete liigiti kogumiseks 

4.2.8 Takistus keskkonnamõju vähendamiseks 

Antud küsimusele sai vastata vabas vormis ning küsitluse autor sorteeris ja standardiseeris 

saadud vastused. Põhiliseks takistuseks peetakse seda, et kui juba kasutada korralduses 

ressurssi jäätmete liigiti kogumiseks, siis inimene ei tule sellega nagunii kaasa. Hea 

algatus, millega külastajad kaasa ei tule, läheb korraldajale kallimaks maksma, kui 

tavapärane olmejäätmete äraveo hind, sest valesti kogutud jäätmed viiakse ära 

olmejäätmetena. Seega tehtud lisakulutusel polnud mõtet. Ei usuta inimeste 

õppimisvõimesse ning ei soovita lisaks vahenditele ka kulutada inimressurssi teadlikkuse 

tõstmiseks. (Joonis 21). 

 

Joonis 21. Takistus keskkonnamõju vähendamiseks. 
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4.2.9 Keskkonnamärgis 

Keskkonnamärgise taotlemine tootele või teenusele on üldse väga uudne asi ja sellekohase 

küsimuse lisamisega sooviti teada saada, kui paljud korraldajad on sellest teadlikud ja 

milline on korraldajate suhtumine sellesse. Valdav osa korraldajatest (29) ei ole mõelnud 

keskkonnamärgise taotlemise peale, 6 mõtlevad sellele ehk tulevikus, kuid 2 korraldajal on 

märgis olemas ja 2 plaanivad seda lähiajal taotleda (Joonis 22). 

 

 

Joonis 22. Keskkonnamärgis 
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5 Analüüs 

Jäätmeteke on festivalil peale kultuurielamuse teine kõige suurem tekkinud tulemus. 

Vastuolud festivalide keskkonnamõju vähendamiseks sõltuvad lisaks festivali korraldajale 

ka näiteks valitsuse, avaliku halduse, ettevõtete, rahvaliikumiste ning indiviidi 

sotsiaalvõrgustikust [43]. Samuti tekitab paljudele segadust liigiti kogutud jäätmete ja 

segaolmejäätmete äraveo vahe. Kohaliku omavalituse, näiteks Tallinna 

jäätmehoolduseeskiri viitab, et „prügi“ ehk segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle 

jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk [63]. 

Segadust tekitab ka festivali mõiste. Kolm omavalitsust vastasid, et nende territooriumil ei 

toimunud 2016. aastal festivale, kuid samal festivali korraldajad väitsid vastupidist. See 

näitab kas omavalitsuse teadmatust või lihtsalt puudulikku infosalvestust. Lisaks 

omavalitsuse ja festivali korraldajate vastuste lahkhelidele esines ka juhus, kus ühe ja sama 

festivali kaks korraldajat andsid vastandlikke vastuseid.  

Saadud tulemustele toetudes võib väita, et KOV ei kasuta pooltki neid võimalusi, mida neil 

juriidiliselt on võimalik oma keskkonna ja elanike huvideks kasutada. Ühest küljest on see 

selgitatav vähese inimressurssiga (ühe ametniku tööülesanded on mitmes valdkonnas), 

kuid kohati tundub, et kantseliitliku ja formaalse juriidilise dokumendi tegelik sisu on 

ametnikule arusaamatu. Mõned üksikud vastajad KOV hulgast väljendasid oma pädevust 

ja ei läinud kontrollküsimuse „õnge“. Selgelt nõuetele ja eeskirjadele viitasid alla poole 

vastanud KOV-test ja rohkem kui pooled ei näinud probleemi selles, et nad ei kohusta 

festivali korraldajaid jäätmeid liigiti koguma ehk teisisõnu kehtivast 

jäätmehoolduseeskirjast kinni pidama. Omavalitsuse nõrk vastutus kumab mitmest 

tulemuste osas seletatud graafikult. Probleemidega, peamiselt kehv koristamine, hakatakse 

tegelema siis, kui nendest on kohalikud teada andnud või kannatab otseselt ala heakord. 

Õnneks on siiski ka häid näiteid – on omavalitsusi, kes teevad infot jagades eeltööd, et 

probleeme ennetada ja sageli on festivali üheks korraldaja osapooleks ka KOV ise. Samas 

on siiski mõttekoht festivali suuruse/väiksuse määratlemisel, millal peaks jäätmeid liigiti 

koguma. Pädevate ametnike sõnul pole vahet inimeste arvus, nõuded kehtivad kõigile ja 

igal pool omavalitsuse territooriumil. 
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Riigikontroll on koostanud ülevaatliku auditi riigi ja KOV-de tegevusest jäätmekäitluse 

vallas, mis toob välja, et odav olmejäätmete äravedu ei motiveeri inimesi liigiti koguma 

ning kalleimaid konteinereid liigiti kogumiseks tellima. Tõdetud on ka seda, et 

hetkeolukorras ei suudaks Eesti täita ELi jäätmedirektiivi, mille kohaselt tuleb 2020. 

aastaks 50% jäätmetes sisalduvast pakendi liigid eraldi koguda ning korduvkasutusse 

suunata. Põhjuseks on nõrk järelevalve jäätmete sortimise ning jäätmeveo üle. Põhjused on 

kahepoolsed ehk riik on olnud ebaselge omavalitsuste õiguste ning kohustuste 

korraldamisel ning see on pannud omavalitsused äraootavale seisukohale, mistõttu on 

langenud motivatsioon jäätmehooldust arendada. Riigi jäätmepoliitika pole olnud 

omavalitsusi toetav ega järjekindel. Riigikontrolli soovitused seostuvad hästi antud lõputöö 

küsitluse tulemustega. Vaja on paremat koostööd omavalitsuste vahel, et kavandada 

paremat jäätmehooldust ning toimiks KOV-poolne järelevalve. Lisaks soovitati täpsustada 

omavalitsuste kohustusi jäätmete vedamise ja taaskasutuse osas. Nimelt, tunnistas 

ligikaudu 90% inimestest Turu-uuringute ASilt uuringus, et jäätmete sorteerimine on 

vajalik, kuid vaatamata selle üle poole küsitletud inimestest seda päriselt ei tee. Puudub 

süsteemne järelevalve ning kohalikud omavalitsused ei kontrolli jäätmete 

taaskasutamistoimingute tegemist ega otsusta selle üle. Jäätmekavad ja 

jäätmehoolduseeskiri on küll nõuetekohased, kuid ei juhi reaalset elu. Järelevalve on 

puudulik ressursipuuduse tõttu [60]. 2017 eraldatakse kohalikele omavalitsusele 2,2 

miljonit eurot jäätmekäitluse arenguks. Summa jagatakse vastavalt aadressiobjektide 

koguse alusel. 2018 tuleb aga raha saamiseks tingimusi täita (jäätmejaam peab töötama ja 

korraldatud jäätmevedu toimima ning jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri olemas olema 

ning peab olema asutatud jäätmevaldajate register). Seda rahaga on soovitatud inimestele 

teavet levitada, teha paremat järelevalvet ning katta jäätmejaama hoolduskulusid. [34] 

 

Naabritega võrreldes peetakse Eesti jäätmekäitluse üheks nõrgaks küljeks selle liberaalsust 

ning eelkõige toetumist erasektorile. Omavalitsused on väikesed ja pole võimelised 

jäätmeid efektiivselt organiseerima. Läti ja Leedu omavalitsused teevad riigisisest 

koostööd jagades nii finantsi, vahendeid kui inimesi. Eestis on koostöö nõrk ning 

loodetakse erasektorile. Samas Läti ja Leedu probleem on madal ladestamistasu ning suur 

väljakutse motiveerida inimesi liigiti koguma. Kuna ladestamine on halvim võimalik 

lahendus jäätmekäitluses, siis jäätmete põletamine on lihtsam olemasolev alternatiiv. 

Jäätmekütuse tootmise kõrval on raske majanduslikult olla motiveeritud jäätmeid liigiti 
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koguda. Jäätmete „taaskasutamine“ sooja tootmisel on ka vähendanud Eestis motivatsiooni 

jäätmeid liigiti koguda. Samas tuleb aru anda, et Eesti on juba teinud suuri muutusi alates 

Euroopa Liitu astumisest ning Eestil ei olnud ka üleminekuaega. Võrreldes teiste Baltikumi 

liikmetega on meil eeskujuks panditaara süsteem [66]. 

 

Käimasoleva haldusreformi käigus võib valdade liitmise lõpplahendus jäätmekäitlust 

puudutavas osas olla erinev. Kõige paremal juhul liituvad juba hästi toimivate 

jäätmekäitlustega omavalitsused. Teisel juhul on ühel osapoolel on parem jäätmekäitlus 

kui teisel, mis annab võimaluse uuel territooriumil ühesuguse tasemega jäätmekäitluse 

tekkeks. Kõige nukram seis on nendel ühinevatel omavalitsustel, kellel jäätmetega seonduv 

pole kunagi prioriteetne valdkond olnud. Sageli on prioriteetide valik tihedalt seotud 

omavalitsuse rahakoti paksusega. Tegelik selgus saabub pärast reformi lõppu. Elujõuline 

omavalitsus julgeb seada täiendavaid nõudeid jäätmekäitlusfirmadele (nt saared 

geograafilistel põhjustel), mitte ei anna domineerimise õigust neile.  

Ligikaudu pooled festivalide korraldajatest järgivad kas täielikult või osaliselt KOV 

jäätmehoolduseeskirja. Vastustes eraldusid kolm põhimõttelist suunda. Ühed, kes 

peaasjalikult ajasid vastutuse „teiste kaela“ olid kinnisvara haldajates festivali korraldajad 

viidates, et inimesed ju ei tule süsteemiga kaasa. Ilmselt osade kinnisvara kasutuse 

lepingutes võiski olla kokku lepitud, et koha omanik ise koristab (teenus oli arvutatud 

rendihinna sisse), kuid ilmselt seal liigiti kogumisele suurt rõhku ei panda. Tegelikkuses 

julgeb autor arvata, et KOV nõrk kontroll avaldab ebasoodsat mõju festivali korraldajatele 

ka läbi festivali ruumi vahendajate. Teised vastajad olid veendunud, et nende festival ei 

tekita keskkonnale ohtu või nende mõju ei ole üle „kriitilise piiri“, et selle tarbeks peaks 

midagi ette võtma. Kolmas seltskond korraldajaid pidasid tähtsaks, et „Pärast enda järelt 

koristatud oleks ja prügi kokku kogutud“. Ülejäänud vastuste põhjal võib ka järeldada, et 

vähese keskkonnamõju hinnang oma festivalil ei tähenda jäätmete liigiti kogumise head 

praktikat vaid pigem seostatakse sellega, et festivali alal käitutakse „heaperemehelikult“.  

Teisest küljest tunnistab valdav osa festivali korraldajaid, et peavad oma ürituse 

keskkonnamõju oluliseks, rõhutades keskkonnasõbralikkust, jäätmete sorteerimise 

võimalust ja seda, et ala peab puhtaks jääma. Mitmest vastusest nähtub, et välisruumis 

toimuvate festivalide puhul on keskkonna küsimus olulisem kui siseruumis toimetavale 

vastajale, samas rõhutatakse ressursside puudumist ning külastajate vähest teadlikkust. 
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Jäätmete sorteerimise võimaldamine on kõige populaarsem tegevus keskkonna mõju 

vähendamiseks. 

 

Ei ole väga levinud praktika seada festivalil kauplejatele täiendavaid tingimusi – üle 

pooled vastajatest pole seda praktiseerinud. Samas on see kirjanduse [58] ja ka autori 

hinnangul parim võimalus jäätmekoguseid vähendada. Nimelt on avaliku ürituse ja 

festivali keskkonnas toitlustust või teenust pakkuv ettevõtja, kes majandustegevuse käigus 

toob turule ka pakendatud kaupa, pakendiseaduse kohaselt pakendiettevõtja. Olles 

pakendiettevõtja, on tal kohustus tekkinud pakendijäätmed koguda ja taaskasutada. See 

omakorda on seotud etteantud taaskasutuse sihtarvude täitmisega. Festivali korraldaja on 

sellest lähtuvalt jäätmevaldaja, kes peab toimima vastavalt kohalikule 

jäätmehoolduseeskirjale. Lisaks keskkonnainspektsioonile ja teistele ametiasutustele on 

valla- ja linnavalitused kohustatud teostama järelvalvet pakendiseaduse rakendatavuse osas 

[12]. Töö autor arvab, et seni, kuni seaduses kohustusena sõnastatud, et avalikud üritused 

kohustuvad järgima jäätmehoolduseeskirja ning neile laieneb kohustus jäätmete liigiti 

sorteerimiseks, jääb iga omavalitsus heakorraeeskirja erinevalt tõlgendama. 

Pakendite taaskasutuse suurendamiseks kavandatakse Eestis 2017. aasta kevadel 

pakendiaktsiiside muutmist (olemasoleva pakendiaktsiisi suurenemist ja uue aktsiisiga 

samaaegselt vähendada väikeste pakendite turule toomist). Keskkonnaministeerium 

loodab, et maksumuudatus motiveerib pakendiettevõtjaid oma toodet edukamalt ringlusse 

suunama. Uue (lisanduva) aktsiisi lahendusena on pakutud suuremamahuliste pakendite 

turule toomist ning soodustuse pakkumist, kui tarbija tagastab konkreetse koguse sama 

toote pakendeid. [68] 

 

Suur osa festivalide korraldajatest ei ole mõelnud keskkonnamärgise taotlemise peale, ent 

kahel korraldajal oli see olemas ning kaks plaanivad seda taotleda. Põhjust, miks seda 

soovitakse, küsimustikus ei küsitud, kuid tehtud intervjuu Telliskivi toidufestivali 

korraldajaga selgus, et nende peamiseks põhjuseks oli soov üritust paremini turundada ning 

saada eelis turul ning leida häid koostööpartnereid (Lisa 3). Töö autori arvates on Telliskivi 

ökosertifikaadi juures kaheldav arvutatud keskkonnamõju mõju . Sertifikaadis saamiseks 

vajalikeks arvutuseks küsiti ainult kolme muutujat: transport, jäätmed ja energiakasutus 

(bensiinigeneraator). Kuna tegu oli toidufestivaliga, siis tegelikult moodustas suure 

keskkonnakoormuse ka toidu tootmine ja transport. Samuti osalejate transport ning 
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korraldusmeeskonna muud kulud ning tegemised kogu korraldusprotesessi vältel (seal 

hulgas ka turundus).  

 

Teine keskkonnamärgisega festivali näide on Surfilaager, kes on olnud festivalide 

negatiivse keskkonnamõju vähendamise teerajajaks. Toimumiskoht sundis kasutusele 

võtma keskkonnasõbralikuma lahenduse, mis algselt tõi mitmekordsete topside süsteemi 

suunas palju kriitikat, kuid süsteem isemajandamisel saadi aru, et see on parim võimalik 

lahendus. Jätkusuutliku hoiakut on hoidmas ja arendamas Jazzkaar, kes on oma samme 

(lokaalne festival, kohalik toit, ühistranspordi ja kondimootori kasutamine, Topsiringi 

topsisüsteemi kasutamine ning panus jäätmekäitlusesse) keskkonnasõbralikuma ürituse 

suunas välja toonud ka oma kodulehel [67]. 
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6 Soovitused 

Jäätmehoolduseeskirja parandamine 

� Riigikontroll soovitab omavalitusel määrata nõuded kogumisviiside ja -mahutite 

ning kogumiskohtade (ümberlaadimisjaamad) kohta, kehtestada tingimused 

jäätmeveo piirkonna suuruse ja veetavate jäätmeliikide kohta ning nõuded jäätmete 

edasise käitlemise kohta, mis kehtestatakse jäätmehoolduseeskirjaga [61]. 

� Need nõuded peavad olema elanikkonnale arusaadavas keeles ja soovitavalt 

põhjus-tagajärg seoses (miks seda vaja on, mis sellest paremaks/halvemaks 

muutub). Jäätmete sorteerimise mõttekust võiks väljendada ka keskmise pere näitel 

läbi rahakoti (kui palju on võimalik aastas kokku hoida jäätmeveolt, kui tasuta 

äraantavad, liigiti kogutud jäätmed, eraldi koguda). 

 

Festivali korraldamine 

� Festivalide ja teiste ürituste korraldajad saavad kasutada Eesti Rohelise Liikumise 

poolt väljaandnud käsiraamatut „Keskkonnasõbralike kohtumiste ja ürituste 

korraldamine Tartus“ (2016), mis on kättesaadav nii organisatsiooni kui Tartu linna 

kodulehelt [65]. 

� Kirjandusest leiab soovituse eelistada elektrigeneraatorile diiselgeneraatorit, mis 

võimaldab kasutada biodiislit. Lisaks soovitatakse uurida võimalusi kasutada teisi 

alternatiive rohelise energia tarbimiseks. Keskkonnakoormust on võimalik 

vähendada tarvitava vee arvel. Üks kaalukamaid muudatusi oleks ikkagi edukas 

jäätmekäitlus – maksimaalne taaskasutus ja biolagunevate jäätmete eraldi 

kogumine [58]. 

� Festivalide korraldaja-poolsete tingimuste seadmine kauplejatele. Festivalidel 

müüdavad eksootilised toidud ning tooted on enamasti transporditud sinna ilmselt 

maakera teisest otsast ning võib korvata kogu senise vähendatud keskkonnamõju 

ehk eelistada tuleb kohalikku toorainet [67]. 

� Ühistranspordi kasutamine vähendab muret parkimisega ning vähendab 

keskkonnakoormust heitgaaside arvelt. Selleks, et bussisõit tekitaks vähem 

heitgaasi kui auto, peab ta vedama vähemalt üheksat inimest [62]. 
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Koostöö KOV ja festivali korraldajate vahel 

� Töö autori arvates taandub eduka festivali majandamine seaduste ja eeskirjade 

tundmisele ning nende rakendamisele. Tänasel päeval on igas KOV-s erineva 

sõnastusega eeskirjad. Festivali korraldaja vajab sageli kohaliku omavalituse abi 

nende nõudmiste tõlgendamisel. Tõlgendamisel tuleb olla järjekindel – kui on nõue, 

siis nõuda alati ja kõigilt (välistada tuleb olukord, kus „üritusel on vähe osalejaid ja 

seetõttu ei pea jäätmeid liigiti koguma“). 

� Koostöö eeldab perioodiliselt korraldatavaid kokkusaamisi, koolitusi ja seminare, 

kus asjad omavahel selgeks rääkida ja koos paremaid ning töötavaid lahendusi 

leida. Ühe lahenduse pakkumisena on töö autor kokku puutunud 

katuseorganisatsiooni loomisega. See oleks üheaegselt nii füüsiline koht, kus 

festivalide korraldajad saaks ühiselt majutada oma vajalikku inventari ning seda 

sõbralikult jagada, kui ka vaimne koht, mis aitaks teiste kogemustest edukalt 

festivali korraldada. See toimiks ühise katuseorganisatsioonina, kus on koos 

avaliku sektori esindajad ehk KOV-d (kellel on huvi koostööna parandada 

jäätmekäitlust omavalitsuses), ärisektori esindajad ehk pakendiettevõtted (neil on 

huvi saada üritustelt rohkem sorteeritud jäätmeid) ning kolmanda sektori esindajad 

ehk MTÜd, kes korraldavad festivale.  
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7 Kokkuvõte 

Uurimustöö eesmärgiks oli kaardistada festivalide olukord jäätmekäitluses. Eesmärgi 

saavutamiseks koostati uurimisküsimused, et saada paremat ülevaadet hetkeolukorrast. 

Põhimeetodiks uurimusküsimustele vastamiseks oli internetipõhine küsitlus kahele 

sarnasele valimile. Üheks valmiks olid kohalikud omavalitsused (KOV) ja teiseks valimiks 

olid festivalide korraldajad. KOV-e esindajatelt sooviti infot nende haldusalas toimunud 

festivalide jäätmekäitluse ja selle järelevalve praktika osas ning festivalide korraldajatelt 

teada, kui hästi nad jäätmekäitlusega seonduvaid nõudeid tunnevad, kas neid jälgivad ja 

milliseid lahendusi on praktiseeritud. Vastustest selgus, et parandamise võimalusi on 

mõlemal poolel. Tingimuste esitamine jäätmetega seonduvalt ja järelevalve oli KOV poolt 

kesine ning sellest tulenevalt korraldajate tegevusi ei piirata. Tihti vaadati jäätmete 

probleemist mööda ning läheneti võimalikule lahendusele erinevalt. Festivalikorraldajate ja 

omavalitsuste arvates oli põhiline, et ala saaks koristatud. KOV-del on erinevaid eesmärke, 

eeskirju ning arengukavasid, mida jälgida, kuid praktikas jäävad need üpriski deklara-

tiivseteks. Paljud jäätmekäitluse arendused jäävad lihtsa uskumuse taha, et inimesed ei tule 

muudatustega kaasa ning loobutakse proovimast. Jäätmefirmad kolmanda osapoolena ei 

paku lahendusi, sest nemad on huvitatud sorteerimisest siis, kui tekkiv jäätmeliik on puhas 

ja väärtuslik. Festivalidel tekkivad jäätmed on üpris väheväärtuslikud ning nende 

sorteerimine festivalil kiirelt liikuvas rahvamassis on keeruline. Kindlasti mängib oma osa 

ka kodanike segadus ja usaldamatus jäätmekäitlussüsteemi toimimise osas. Tähtis on 

korraldatava jäätmesüsteemi läbipaistvus ja selgus, mida festivalikorraldajad liigiti 

kogutud jäätmete korraldusega võidaksid. Iru koostootmisjaam andis taaskasutusmäärale 

ning inimeste motivatsioonile jäätmeid sorteerida tugeva tagasilöögi. Ühtlasi tuleks üheselt 

tarbijatele edasi suunata jäätmekäitluse põhimõtteid ning teadmisi. Erinevates juhendites 

kipuvad erinevad autorid tõlgendama jäätmeseadust ning jäätmekava erinevalt. Festivalide 

negatiivse keskkonnamõju vähendamine on ikkagi korraldaja teadlik otsus. Riik tuletab 

omavalitsustele üha enam meelde nende kohustust jäätmekäitluse arendusega tegeleda ning 

üritab leida erinevaid viise kodanike ning ametnike motiveerimiseks. 
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Käesoleva magistritöö tulemusi on võimalik kasutada Eesti Rohelise Liikumise ja Homo 

Ecose ning Tartu Keskkonnahariduse Keskuse vahelises koostööprojektis (Interregi Eesti-

Läti keskkonnateadlikkuse programm), „Avalikud keskkonnasõbralikud üritused – 

ressursside kokkuhoiu ja jäätmete vähendamise idee levitamine Läti ja Eesti avalikel 

üritustel“, mille eesmärgiks on jäätmete vähendamise idee levitamine ja teadlikkuse 

parandamine keskkonnasõbralikust käitumisest. Projekti formaat valiti lähtuvalt sellest, et 

eestlased ja lätlased on arusaamade ja harjumuste poolest üsna sarnased ning festivalid on 

tänu oma osalejate rohkusele mõjusaks kohaks sõnumi levitamisel [64]. 
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8 Summary 

The aim of this study was to map the situation of waste management requirements and the 

regulations for festival organizers by local governments in Estonia. To achieve the goal, 

internet survey data collection method was used and two questionnaires were made – one 

for local governments and another for festival organizers. Information that was asked from 

local government was regarding the waste management and control of the festivals that 

took place in their jurisdiction area. The festival organizers were asked how well they were 

familiar with the waste management regulations, how well they follow the rules and which 

solutions have they practiced. It came clear from the answers that there were problems and 

possibilities for improvements on both sides. Control and posting the terms regarding 

waste by local governments were poor and consequently the organizers’ activities were not 

restricted. The waste management problem was often overlooked and possible solutions 

were approached differently. Festival organizers and authorities believed that the main 

thing was that the festival area must just to be cleaned. Local governments have different 

aims, rules and development plans but these are mostly quite declarative. Waste treatment 

improvements will not happen because of belief that people will not take actions. Waste 

management companies as third party are not interested in extra efforts for solutions 

because their main aim is to make profit. Waste that that is produced in festivals does not 

have a large value and it is physically complicated to sort at festival. Mistrust and 

misunderstanding towards the waste management system also plays a big part in this. It is 

important to have a transparent waste management system and to have a clear 

understanding what festival organizers would benefit from the separately collected waste. 

Iru co-generation power plant made a big setback on people's motivation to sort waste. 

Waste management principles and knowledge should be communicated clearly to 

customers. Different authors of the instructions tend to interpret differently authors 

interpret the waste law and waste management plan. Reducing the environmental impact of 

festivals is still a conscious decision of an organizer. Estonian government reminds local 

authorities to deal with their responsibility and to take actions with waste management. 

Results of this work can be used in the project „Green public events – raising awareness on 

saving resources and reducing waste at public events in Latvia and Estonia“, which’s aim 

is to raise awareness of waste reduction and environmental protection. Project format was 

chosen based on belief that the Estonian and Latvian cultural background is similar and 

public events are good environments to raise awareness. 
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Lisa 3 – Intervjuu Raimo Matverega 

Nordic Offset Oy-lt sertifikaadi taotlemise protsessist: Mis infot nõuti taotleja käes? 

Kuidas möödus sertifikaadi taotlemise aeg? 

Sooviti teada palju elektrit tarbiti (mis ressursist), palju jäätmeid tekkis (Pakendiringlus) ja 

transport (korraldajad ja teenusepakkujad). Tulemused tuli koguda tagantjärele ühe ürituse 

kohta. Võrdluseks pidi ka otsima aasta veel varasema andmed. Kasutavad valemeid, mida 

nad ei avalda. Selles nende äri seisnebki. Telliskivi lihtsalt täitis Exceli tabeleid. 

Eristusi erinevate riikide vahel ei tehtud aga pöörati tähelepanu, et mis tüüpi on festival. 

Arvutamine maksis rohkem kui see rahaline panus ,mida korraldajad pidid tegema. Uuel 

aastal plaanitakse korrata arvutust sama firmaga ning loodetakse soodsamat hinda. 

Sertifikaat väljastatakse ainult sellisel juhul, kui nad on jalajälje hüvitanud. Kui nad välja 

arvutavad ja me midagi ei tee, siis nad on ära nullinud oma tegevuse.  

Palun räägi tulemusest ja nende esitamisest Nordic Offseti poolt? 

Telliskivi sertifikaadi käigus arvutati välja nende keskkonnakoormus ning selleks oli kas 

7000-se tiraazi trükk või edasi-tagasi lend Bangkoki. Selle sertifikaadi idee oligi selles, et 

arvutati välja nende keskkonnakoormus konkreetsel üritusel ning siis arvutati ka neile 

summa palju nad peavad tuuleveskitesse investeerima. Mõju arvestatakse ainult festivali 

territooriumil tekkinud keskkonnamõju. Tulemus esitati inimeste kohta ja festivalil osales 

u 18 000 inimest. Väike jalajälg sest, kellelgi ei olnud lende ja kõik tulid autoga. Tegelikult 

ei arvestatud kahe rekka laevasõitu Soomest. Kõige suuremat mõju avaldub see, kuidas nad 

elektrit tootsid. Neil oli kasutusel bensiinigeneraatorid, kuid plaanivad tulevikus asendada 

need diiselgeneraatoritega ning kasutada kütusena biodiislit. Tulevatel aastatel plaanitakse 

jätkata sama firmaga, lootes, et on soodsam. Uut hinnapakkumist ei julgeta küsida. Nende 

jaoks oli tähtis kokkuvõte ja olukorra analüüs Nordic Offseti poolt. Enamasti on 

festivalidel kõige suurem keskkonnakoormus lennukitransport, isegi kui seal ka süüakse ja 

juuakse.  

Mis teil tekkis vajadus sertifikaadi järele? 
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Ajendiks oli väärtuste tähtsustamine. Samm sammult rohelisemaks muututi nagunii, aga 

see tuli ka ära vormistada ning sooviti kõrvaltvaataja ülevaadet saada, et aduksime 

olukorda ja lihtsam oleks uuel aastal koostööpartnereid leida (partnerid, nõudetarnijad). Sel 

aastal tehti nõude osas mööndusi, kuna olid probleemid tarnijatega. Puudu on veel 

võimalus osta biolagunevaid või korduvasutatavaid taldrikud ja supikausse. Telliskivi 

lubab klaastaarat ning jook müüakse koos pandipakendiga kaasa (välja ei kallata). See, et 

kolm klaastaarat päevas puruneb pole korraldajate arvates ohtlik.  

Kuidas läks koostöö ning nõuete täitmine toitlustajatega? 

Toitlustajad nõuavad ka kindlat suurust ja kuju. Samas on konkurents müügiplatsil oli neli 

ühele. Tänavatoidul oli ka nõete esitamine lihtsam, sest seal oli toit A ja O. Nõuded on 

nõuded! Boost väitis et tema joogi kvaliteet kukub, kui ta peab teises topsis serveerima. 

Hetkel on neil kasutuses Põhiargument. Raimo tegi testoste. Ja Pauligiga oli ka probleem: 

„ See on ju biolagunev“.  

Kõrred, kohvitopsi kaaned ja õlletopsid olid põhilised nõud, mida oli toitlustajatel vaja, aga 

ei leidunud piisavalt biolagunevaid. Viga oli kommunikatsioonis ühekordsete nõude tarnija 

Cash and Carry´ga, sest neil sai kaup otsa õigel hetkel. Vaja oleks partnerit, kes tagaks 

kõik vajamineva. Toitlustaja ka kardab varuda endal, sest ostab lao täis ning ei pruugi neid 

kõiki ära kasutada.  

Kuidas lahenes jäätmekäitlus? Tellisime Pakendiringluse teenuse, mille käigus paigaldati 

raamid ning sildid erinevate jäätmeliikide jaoks. Toiltustajad pidid veel lisaks sorteerima. 

Festivalidel tekib siiski väheväärtuslik jäätmeliik. See söögiga koos ja läheb üldiselt 

jäätmekütuseks minu teada. Natuke võiks parandada jäätmeraamide ülesehitust ning 

kasutusmugavust, kuna tööl olevad koristajad jäid sellega hätta. Hea lahendusena nähakse 

ka lisaks vabatahtlike kaasamist, kes aitaks külastajatel õigesti sorteerida.  
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