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Suur osa Eestis tekkinud olmejäätmetest moodustavad pakendi- ja plastjäätmed. Neid tekib 

suurel hulgal restoranides, kus kasutatakse nii toidu- ja toorainepakendeid kui ka ühekordseid 

plastesemeid. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Tallinna ja Tartu 

restoranides tekkivatest plastjäätmetest ning hinnata nende valmisolekut plastjäätmete tekke 

vähendamiseks. Uuringu käigus selgitati välja, milliseid plastjäätmeid Tallinna ja Tartu 

restoranides tekib, ning kuidas neid sorteeritakse, milliseid alternatiive ühekordsetele 

plastesemetele kasutatakse, ning milline on toitlustusasutuste valmidus plastjäätmete tekke 

vähendamiseks. Uurimistöös kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit, kus restoranidele saadeti 

küsimustik, millele vastas kokku 27 restorani.  

Peamised plastjäätmed, mis restoranides tekivad, on toidu- ja toorainepakendid, ühekordsed 

söögiriistad ja toidukarbid, plastpudelid, joogitopsid ja -kõrred ning kilekotid. Osa nendest 

jäätmetest ei jää restorani, vaid viiakse seoses toidu kaasamüügiga asutusest välja. Sellegipoolest 

tekib ka restoranides plastjäätmeid, näiteks toidu- ja toorainepakendid ning joogikõrred, mida 

tuleks edaspidiseks jäätmekäitluseks eraldi pakendijäätmetena sorteerida. Uuringus selgus, et 

plastjäätmeid sorteerivad vähesed restoranid. Selle põhjuseks võib olla ruumipuudus ja asjaolu, 

et korraldatud jäätmevedu ei hõlma pakendijäätmeid. Enamik uuringus osalenud restoranidest 

on plastjäätmete tekke vähendamiseks kasutusele võtnud biolagunevad ja komposteeritavad 

alternatiivid. Bakalaureusetöös selgus, et toitlustusasutused on altid keskkonnahoidlikemaid 

plastesemete alternatiive kasutusele võtma. Probleemsem koht on plastjäätmete sorteerimine, 

mille lahendamiseks tuleks restoranides selle vajalikkust selgitada.                                                                                                
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Main part of the municipal waste generated in Estonia is the package and plastic waste. Much 

of these occur in restaurants, where packages of food and raw materials, disposable plastic items 

are used. The aim of this bachelor’s thesis is to give overview of plastic waste generated in the 

restaurants in Tallinn and Tartu and to estimate their willingness to reduce waste. In this 

research, it was found out what kind of plastic waste is generated in the restaurants in Tallinn 

and Tartu, how is it sorted, which alternatives to disposable plastic are used. There was used 

qualitive research method, where a questionnaire was sent to the restaurants.  

The main plastic waste generated in the restaurants are the packages of food and raw materials, 

disposable cutlery, take-away boxes, plastic bottles, cups and straws, plastic bags. Some of these 

does not remain in the restaurant, these are taken out with the take-away dishes. However, plastic 

waste also occurs in restaurants, for example package of the food and raw material and straws, 

which should be sorted as seperate package waste for waste management. This study found out 

that few of the restaurants sorted package waste. This might be due to lack of space and the fact 

that organised waste transport does not include package waste. Most of the restaurants have put 

to use biodegradable and compostable alternatives to reduce the plastic waste. The bachelor’s 

thesis revealed that restaurants are prone to use more environmentally friendly alternatives to 

plastic items. The more problematic part is the sorting of the plastic package waste. The solution 

would be the explanation and clarification of the need of sorting the waste. 
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SISSEJUHATUS 

Tänapäeva tarbimisühiskonnas on jäätmekäitlus oluline valdkond. Märkimisväärne osa 

Eestis tekkinud olmejäätmetest, mahult ligikaudu 60%, moodustavad pakendijäätmed, 

millest 30% on plastjäätmed (Riigi jäätmekava... 2014). Pakendi- ja plastjäätmete 

suurenenud kogused tulenevad ülepakendamisest ja suurenenud tarbimisest. Plastjäätmed, 

sealhulgas ühekordselt kasutatavad esemed, saastavad keskkonda ja ohustavad elustikku. 

Nende toodete eluiga on lühike ning lagunemisaeg keskkonnas pikk. Alates 2021. aastast 

keelab Euroopa Liit ühekordselt kasutatavad plastesemed (Europarlament keelustab... 

2019). Nende alla kuuluvad plastist söögiriistad, kõrred, toidukarbid ja jooginõud. 

Eelnimetatud plastesemete kasutamise hulk on suur toitlustusettevõtetes, kus kiirenenud 

inimeste elutempoga on levinud toidu kaasa müümine. Sellest tuleneb ka lõputöö teema 

aktuaalsus ja uudsus. Varasemalt on magistritööna uuritud toitlustusettevõtetes 

toidujäätmete tekkimise põhjuste ja vähendamise võimaluste kohta. Veel on koostatud 

uurimistöö ühekordsete toidukarpide asendamisest korduvkasutatavatega ning ühekordsete 

biolagunevate plastnõude kompostitavusest. 

 

Jäätmekäitluse hierarhiast lähtuvalt on jäätmetekke vähendamiseks parim lahendus selle 

vältimine. Kui ühekordsete plastesemete puhul on jäätmeteke vältimatu, on mitmed 

ettevõtted plastjäätmete tekke vähendamiseks kasutusele võtnud taaskasutatavatest 

materjalidest alternatiivsed lahendused. Käesoleva uurimistöö eesmärk on anda ülevaade 

Tallinna ja Tartu restoranides tekkivatest plastjäätmetest ning hinnata nende valmisolekut 

plastjäätmete tekke vähendamiseks. Sellest lähtuvalt püstitati järgmised uurimisküsimused: 

 
1. Milliseid plastjäätmeid Tallinna ja Tartu restoranides tekib? 

2. Kuidas toitlustusasutustes pakendijäätmeid sorteeritakse? 

3. Milliseid alternatiive ühekordsetele plastesemetele kasutatakse? 

4. Milline on ettevõtete valmidus plastjäätmete tekke vähendamiseks?  
 
Restorani mõiste all on mõeldud toitlustusasutusi ja ettevõtteid, kus kliendid valivad toidu, 

mis neile valmistatakse ja lauas serveeritakse, ning toidu eest tasutakse üldjuhul peale 

söömist (Cambridge Dictionary 2020). Tartu ja Tallinna restoranidele saadeti küsimustikud, 
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mille põhjal vastati uurimisküsimustele. Uuringus osales kokku 27 restorani, millest 14 

Tallinnast ja 13 Tartust. 

 

Autor avaldab tänu bakalaureusetöö juhendajale konstruktiivse tagasiside ja koostöö eest. 

Samuti kuulub tänu küsimustikule vastanud restoranidele, kes võtsid uuringust osa. Autor 

on ka tänulik Tallinna Ettevõtlusametile, Tartu Linnavalitsusele ja MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsioonile uurimistööle kaasa aitamast. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE  

Teoreetilises ülevaates käsitletakse Eesti pakendijäätmete käitlemist ning antakse ülevaade 

pakendi- ning plastjäätmete tekkekogustest, sealhulgas Tallinna ja Tartu kohta. 

Plastjäätmetega seoses kirjeldatakse plasti omadusi ning selle keskkonnamõju. 

Tutvustatakse meetmeid, mis Euroopa Liit on plastjäätmetest tuleneva keskkonnakahju 

vähendamiseks kehtestanud. Uurimuslikust osast tulenevalt seletatakse lahti pakendi- ja 

plastesemete seos toitlustusasutustega. Seejärel selgitatakse välja võimalikud alternatiivid ja 

nende materjalid, mis asendavad restoranides plastesemeid ja vähendavad jäätmetest 

tulenevat keskkonnamõju.  

 

1.1 Pakendijäätmete liigitamine ja käitlemine Eestis 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade Eesti jäätmekäitlusest ning pakendijäätmete 

liigitamisest ja tekkekogustest, pakendi- ja plastjäätmete arvestusest kui ka nende 

tekkekogustest. Selgitatakse jäätmekäitluse hierarhia mõistet, millest tuleks jäätmete 

käitlemisel lähtuda. Veel tutvustatakse pakendite erinevaid liigitusi ja nende jäätmete 

sorteerimise põhimõtteid. 

 

1.1.1 Jäätmed ja nende sorteerimine Eestis 

 

Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmed mis tahes vallasasi, mille valdaja on ära visanud, 

kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema (Jäätmeseadus 2011, § 2). Eestis tehti 

jäätmete sorteerimine kohustuslikuks kui 2008. aasta 1. jaanuaril keelustati sorteerimata 

jäätmete ladestamine prügilatesse (Eestis tekkinud olmejäätmete... 2008). 

 

Jäätmete sorteerimist korraldab Eestis kohalik omavalitsus. Selle ülesanne on otsustada, kas 

elanikud sorteerivad jäätmeid tekkekohas või teevad seda jäätmekäitlusettevõttes, ning 

millised jäätmeliigid korraldatud jäätmeveo alla kuuluvad. (EKJA 2020a) Tallinnas ja Tartus 

hõlmab korraldatud jäätmevedu olmejäätmeid, vanapaberit ja pappi (alates viie korteriga 

majade juures) kui ka biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid (alates kümne korteriga 
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majade juures) ning see on kohustuslik kõigile (Tartu 2020; Tallinn 2020). Korraldatud 

jäätmeveo korral valib kohalik omavalitsus konkurssi korras jäätmeveo ettevõtte (Kriipsalu 

et al. 2016: 25). Jäätmekäitlusettevõtted üldiselt jäätmetest uusi tooteid ei valmista, vaid 

koguvad, sorteerivad, puhastavad ja valmistavad töötlemiseks ette (Ibid: 19). Informatsiooni 

jäätmete liigiti kogumise võimaluste kohta saab jäätmekäitlejalt, kes piirkonnas 

jäätmekäitlusteenust pakub. (EKJA 2020a) Sõltuvalt piirkonnast on Tallinnas 

jäätmevedajateks AS Ragn-Sells, AS Eesti Keskkonnateenused, OÜ Ekovir ja Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskus (Tallinn 2002-2020). Tartu linnas AS Eesti 

keskkonnateenused, AS Ragn-Sells ja OÜ Ekovir (Tartu 2020). 

 

Jäätmevaldkonna arengu põhimõtted, meetmed ning seitsme aasta jooksul plaanitavad 

tegevused on kirjeldatud riigi jäätmekavas. Selle koostamisel on lähtutud järgnevatest 

peamistest põhimõtetest (Riigi jäätmekava... 2014): 

 
1) jäätmekäitluse hierarhia järgimise põhimõte, mille kohaselt tuleb jäätmete teket 

vältida nii palju kui võimalik, toetada korduskasutust, võtta jäätmeid ringlusesse ning 

neid taaskasutada, vältides nii jäätmete ladestamist prügilatesse; 

2) saastaja maksab põhimõte – keskkonnakahju tekitamisega kaasnevad kulud peab 

kandma saastaja ehk kahju põhjustaja (Keskkonnaministeerium 2019a). Jäätmetega 

seoses hüvitab jäätmetest tekitatud saaste kõrvaldamisega seotud kulud jäätmed 

keskkonda viinud isik; 

3) laiendatud tootjavastutuse põhimõte – tootja vastutab toote eest alates selle 

valmimisest ja/või turule laskmisest kuni need jäätmed lakkavad olemast jäätmed. 

Tootja peab teadma, mis jäätmetest edasi saab ning olema kursis jäätmekäitluse 

ringiga algusest lõpuni, sealjuures vastutab tootja toote eest selle valmimisest kuni 

jäätmed on läbinud taaskasutamistoimingu (Keskkonnaministeerium 2019b). Tootja 

võib valida, kas täitab kohustused individuaalselt, annab need kirjaliku lepinguga üle 

tootjate ühendusele või ühineb ise tootjate ühendusega; 

4) iseseisvuse ja läheduse põhimõte – jäätmekäitluskohtade võrgustik peab tagama 

segaolmejäätmete käitlemise tekkekohale võimalikult lähedal. 
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1.1.1 Jäätmekäitluse hierarhia 

Keskkonnale jäätmekäitluse mõju vähendamiseks lähtutakse jäätmete käitlemisel 

jäätmekäitluse hierarhia põhimõttest (joonis 1). Selle kohaselt tuleb liikuda sinna suunas, et 

jäätmeid ei tekiks või jõuaks prügilasse võimalikult vähe (Kriipsalu et al. 14). Prügilasse 

ladestamise vältimiseks tuleb eelkõige kasutada redelil kõrgemal olevaid meetmeid.  

(Keskkonnaministeerium 2019c) 

 

 
Joonis 1. Jäätmekäitluse hierarhia, millel on kujutatud jäätmekäitluse tegevused. Kõrgemal 
on eelistatumad lahendused ning all tegevused, mida tuleks vältida. 
(Keskkonnaministeerium 2019c) 
 

Jäätmekäitluse redelil soovitatakse kõigepealt jäätmetekke vältimist ja seejärel 

taaskasutamist. Taaskasutuse alla kuuluvad tegevused nagu korduskasutuseks 

ettevalmistamine (näiteks parandamine, puhastamine, sorteerimine), materjali ringlussevõtt 

ja muu taaskasutus (põletamine ja energia tootmine, tagasitäide). Ringlussevõtt (recycling) 

tähendab jäätmete kasutamist toorme või materjalina (Kriipsalu et al. 2016: 14). Viimaseks 

lahenduseks on pakutud prügilasse ladestamine, mida tuleks eelnevate tegevustega vältida. 

(Ibid) 

1.1.2 Pakendijäätmete tekke vältimine ja vähendamine 

Tulenevalt jäätmekäitluse hierarhia soovitusest jäätmete teket vältida, pole see alati 

võimalik, kuid jäätmete kogust on võimalik piirata. Jäätmeteket on parem piirata kui hiljem 

keeruliste ja kulukate käitlusmeetodite abil töödelda ning taaskasutada. Pakendijäätmete 

tekke vähendamiseks tuleks eelkõige vältida ülepakendamist. Sellega seoses soovitatakse 
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eelistada pakendamata tarbekaupu ja korduvalt kasutatavat taarat ning kilekottidele asemel 

korduvkasutatavaid alternatiive. (Kriipsalu et al. 2016: 16) 

 

Suurem osa riigipoolsetest meetmetes plastjäätmete tekke vähendamiseks on pehmed 

meetmed ehk informatiivsed ja vabatahtlikel kokkulepetel. Lisaks on turupõhised meetmed, 

mis reguleeritakse õigusaktidega, näiteks kilekottide kasutamise vähendamiseks. (EEA 

2019) 

 

Selleks, et pakendamisel tekiks võimalikult vähe jäätmeid, tasuks lähtuda järgmistest 

tegevustest (EKJA 2020b): 

 
1) võimalikult vähese materjali kasutamine; 

2) liigse pakendamise vältimine; 

3) võimalusel pakendi taaskasutamine või korduskasutuspakendi kasutamine; 

4) keskkonnasõbralikke materjalide kasutamine. 

Toitlustusettevõtetes aitab plastjäätmete tekke vähendamisele kaasa ühekordsete nõude ning 

pakendite vältimine. Tarnijalt on võimalik pakendite tagasivõtmise nõudmist. Ettevõttes 

tuleks töötajatele selgitada jäätmete sorteerimise vajalikkust ning varustada töökeskkonda 

vastava koguse prügikastidega, valmistades jäätmed ette taaskasutuseks. 

(Keskkonnajuhtimise käsiraamat... 2007) 

1.1.3 Pakendijäätmete liigitamine 

Pakendiseaduse kohaselt on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida 

kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks või 

esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel (Pakendiseadus 2004, § 2). Pakendi peamine 

eesmärk on kaitsta kaupa teekonnal tootjast tarbijani (EKJA 2020b).  

 

Pakendiseaduses on pakendeid liigitatud järgmiselt (Pakendiseadus 2008, § 3 lg 1): 
  

1) esmane pakend ehk müügipakend, mis on mõeldud tarbijale üleandmiseks; 

2) teisene pakend ehk rühmapakend, mida kasutatakse hulga rühmitamiseks. See 

müüakse koos kaubaga tarbijale või kasutatakse kauba käsitsemise lihtsustamiseks, 

kauba kaitsmiseks või esitlemiseks; 
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3) kolmandane pakend ehk veopakend. See on mõeldud rühmapakendis kaupade 

käsitsemiseks või transpordiks, et vältida toote kahjustumist. 

 

Pakendi taaskasutuskordade arvu järgi jaotatakse pakendid järgmiselt (Pakendiseadus 2008, 

§ 3 lg 2): 

 
1) korduskasutuspakend, ehk ringluspakend (Kriipsalu et al. 2017: 98), mis läbib 

elutsüklis mitu ringi, pakendit on võimalik korduskasutada; 

2) ühekorrapakend- mõeldud ühekordseks kasutamiseks. 

 
Pakendimaterjale liigitatakse järgmiselt (Pakendiseadus 2004, § 3):  
 

1) klaas; 

2) plast; 

3) paber ja kartong; 

4) metall; 

5) puit; 

6) muu materjal. 

Pakendi- ja selle jäätmega toimimise üldnõuded on sätestatud pakendi- ja 

pakendiaktsiisiseadusega (EKJA 2020b). 

1.1.4 Pakendijäätmete käitlemine 

Pakendiseaduse kohaselt tuleb pakendijäätmete kogumassist aastas taaskasutada vähemalt 

60%, ringlussevõetuna 55%, kuid mitte rohkem kui 80%.  Selleks, et need sihtarvud 

saavutada, tuleb plastjäätmete kogumassist taaskasutada vähemalt 55%, 45% 

ringlussevõetuna ning 22,5% uuesti plastiks töödelduna. (Pakendiseadus 2008, § 36 lg 2).  

Tallinnas ja Tartus ei kuulu pakendijäätmete vedu korraldatud jäätmeveo alla (Tartu 2020; 

Tallinn 2002-2020). Need kogutakse avalikes kogumiskohtades asuvatest pakendijäätmete 

konteineritest või majapidamistest pakendikottidena. Pakendikoti teenust saavad kasutada 

vaid eramajad ning see on tasuta, teenuse puhul ei pea jäätmeid viima pakendikonteinerisse, 

vaid puhtad pakendijäätmed kogutakse koduväravast (Ragn-Sells s.a). Pakendijäätmeid 

tuleb sellegipoolest sorteerida ning viia selleks ettenähtud avalikesse kogumispunktidesse. 
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Teine võimalus on jäätmed üle anda tekkekohas, milleks tuleb jäätmekäitlejalt vastav teenus 

tellida. (Tartu linna jäätmehoolduseeskiri 2018, § 17) 

 

Pakendijäätmete taaskasutussüsteem toimib tootjavastutuse põhimõttel. See tähendab, et 

ettevõtted, kes pakendeid toodavad ning ringlusesse lasevad, kannavad nende kogumis- ja 

taaskasutamiskulud. Sinna alla kuuluvad ka ettevõtted, kes müüvad pakendatud tooteid. Iga 

selline ettevõte peab pidama materjaliliikide kaupa arvestust ning selle pakendiregistrile 

esitama. Registri pidamise eesmärk on Eestis turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud 

pakendijäätmete, pakendite korduskasutamise ja pakendijäätmete taaskasutamise 

registreerimine ning arvestuse pidamine taaskasutussihtarvude täitmise kohta 

pakendiseadusest ja pakendiaktsiisist tulenevate ülesannete täitmiseks, pakendijäätmealase 

teabe esitamiseks Euroopa Komisjonile ning järelvalve korraldamiseks. Korduskasutus 

(reuse) on jäätmematerjali või esemete uuesti kasutamine muutmata kujul, taaskasutus 

(recovery) jäätme uuesti kasutamine toormaterjalina (Kriipsalu et al. 2016: 96). Pakendite 

ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutamissüsteemi toimimiseks rakendatakse 

majandusmeetmena tagasivõtukohustust, tagatisraha ja pakendiaktsiisi. Pakendiettevõtja on 

kohustatud tasuta tagasi võtma oma veo- ja rühmapakendid ning hoolitsema turule lastud 

pakendite ja pakendijäätmete tagasivõtmise eest. Kauplused peavad tagatisrahaga 

kehtestatud pakendid tagasi võtma. (Ibid: 99).  

 

Eestis korraldavad pakendite kogumistvolitatud taaskasutusorganisatsioonid, milleks on 

(Keskkonnaministeerium 2019d): 

 
1) MTÜ Eesti Pakendiringlus; 

2) MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO); 

3) OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). 

 

Tallinna jäätmekava 2017-2021 rakendusplaani alla kuuluvad avalikel üritustel ühekordsete 

nõude asendamine korduskasutatavatega, meetmed mereprügi vältimiseks ning plasti 

tekkekohas liigiti kogumise võimaldamine. Seal on vähese pakendijäätmete sorteerimise 

põhjuseks välja toodud probleemid jäätmete üleandmisel- konteinerid puuduvad või asuvad 

liiga kaugel, jäätmete vähene teke kui ka ruumipuudus. Jäätmete ringlussevõtu arvu 

suurendamiseks on vaja nende liigiti kogumine muuta mugavamaks ning vajadusel jäätmete 

üleandmise võimalusi parandada. Jäätmekava kohaselt liigutakse parema tekkekohas liigiti 
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kogumise suunas. Lisaks paberi- ja kartongijäätmetele ning biojäätmetele tuleks võimaldada 

ka klaasi-, plasti- kui ka metalljäätmete liigiti üleandmine tekkekohas. Seejuures võib metalli 

ja plasti ühte konteinerisse koguda, teised jäätmeliigid kõik eraldi, kui pole tegemist 

segapakendikonteineriga. Selline võimalus võiks olla rohkemate kortermajade ja ettevõtete 

juures. Kui kortermajade juures asuksid lisaks klaasi-, plasti- ja metallijäätmete või 

segapakendite kogumiskonteinerid, oleks võimalik segaolmejäätmete mahutite suurust või 

nende arvu vähendada. (Tallinna jäätmekava... 2017) 

1.1.5 Pakendi- ja plastjäätmete arvestus 

Eestis puudub erinevatele ettevõtetele iseloomulikku jäätmeteket puudutav põhjalik 

statistika. Erinevat liiki ettevõtetest tekkivad jäätmehulgad on varieeruvad. 

(Keskkonnajuhtimise käsiraamat... 2007) 

 

Eestis peetakse jäätmetekke üle arvestust enamasti riigi tasandil. Selle arvestamiseks on 

loodud jäätmearuandluse infosüsteem JATS. Pakendijäätmete, selle taaskasutamise ning 

ringlussevõtu ja sihtarvude täitmise üle peab arvestust pakendiregister (PAKIS). Andmed 

jäätmete tekke kohta pärinevad jäätmetekitajate ja -käitlejate esitatud jäätmearuannetest. 

Registreid haldab Keskkonnaagentuur. (Tallinna jäätmekava... 2017) Eestis on aga pakendi 

kogustega seotud informatsioon üsna ebatäpne ning erinevus JATS-i ja PAKIS-e andmete 

vahel suur. Enamasti on see seotud pakendiettevõtjate vähese teadlikkuse ja huviga. Puudub 

piisav kontroll ning järelvalve pakendijäätmete koguste üle. Selle võimalikeks põhjusteks 

on oskuste puudumine pakendiarvestust korrektselt pidada või majanduslik huvi näidata 

pakendikoguseid väiksemana. (Pakendiaruande koostamise... 2017) 

 

2012-2013 aastatel teostasid SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ning 

Säästva Eesti Instituut segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning 

elektroonikaromu koostise uuringu. Uuring viidi läbi kolmes piirkonnas- Tallinnas, kus 

analüüsiti kahe taaskasutusorganisatsiooni poolt kogutus segapakendeid, Ida-Virumaa 

väikelinnades kui ka maapiirkonnas (Järvamaal). Segapakendijäätmete uuring keskendus 

liigiti kogutud segapakendite, mis koguti elanikelt kogumiskonteineritest, koostise 

analüüsimisele. Uuringu tulemused näitasid, et erinevate pakendiliikide suhe on piirkonniti 

sarnane. Pakendijäätmed moodustasid uuringu jooksul kogutud jäätmetest ligi 70%. 

Pakendijäätmetest on kõige suurema osa plastpakendid (ligikaudu 45%). (Eestis tekkinud 

segaolmejäätmete... 2013) 
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1.1.6 Pakendi- ja plastjäätmete tekkekogused 

Pakendijäätmete kogus sõltub suuresti elanikkonna teadlikkusest ja tarbimisharjumustest. 

Elanike ja ettevõtete puhul on oluline jäätmetekke vältimine ning taaskasutusse 

panustamine. Pakendijäätmete teket aitab vähendada tarbija ostuvalikud- eelistades vähem 

pakendatud või korduskasutuspakendiga kaupu, mõjutatakse nii kaupade tootjaid kui ka 

kaubandust. (Tartu linna jäätmekava... 2014)  

 

2018. aasta andmete kohaselt moodustavad pakendijäätmed olmejäätmete kogumassist 25-

30%, mahuliselt 60% (Keskkonnaministeerium 2018). 2010. aastal tekkis  Eestis 

pakendijäätmeid 157 907 tonni. Plastpakendid moodustavad sellest 32%. Pakendijäätmete 

tekkekoguse piiramine sõltub sellest, kuidas ja millisel määral jäätmetekke vältimise 

meetmeid rakendatakse. Riigi jäätmekavas ennustati, et SKP kasvu tagajärjel suureneb 

pakendijäätmete tekkekogus 2-3% aastas, jõudes 2020. aastal 190 000 tonnini. (Riigi 

jäätmekava... 2014)  

 

Aastatel 2012-2013 moodustas Tartu linnas plastjäätmed 18% segaolmejäätmetest.  2010-

2011 oli see arv 15%, mis näitab, et plastjäätmete teke oli kasvutrendis (Tartu linna 

jäätmekava... 2014). Tartus koguti 2012. aastal 9827 tonni pakendijäätmeid. Olgugi, et 

tegemist on vanemate andmetega, näitavad need teatavat suurusjärku. Tartu linna 

jäätmekava põhjal on jäätmete liigiti kogumise efektiivsus langenud. Selle põhjuseks toodi 

pakendijäätmete vähene sorteerimine kesklinna piirkonnas. Kuna seal asuvate büroohoonete 

jm äripindade juures puudub ruum liigiti kogumiskonteinerite paigaldamiseks, seal 

pakendijäätmete kogumist suuremas mahus ei toimu. Seetõttu suureneb aga olmejäätmete 

mass. (Tartu linna jäätmekava... 2014) 

 

Sorteeritud olmejäätmete ning pakendijäätmete kogumine on osa meetmetest, mis on 

vajalikud „Tallinna arengukava 2014-2020“ alleesmärgi täitmiseks.  See on osa keskkonda 

säästvast jäätmekäitlusest. Aastatel 2012-2015 tekkis Tallinnas pakendijäätmed keskmiselt 

75185 tonni. Plastpakendid moodustavad pakendijäätmetest 14,7%. Segaolmejäätmetest 

moodustasid plastid 17,8%. Plastpakendid moodustasid olmejäätmetest 11,4%. (Tallinna 

jäätmekava... 2017) 
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1.2 Plastjäätmed ja nende mõju keskkonnale 

 
Teises alapeatükis käsitletakse plasti omadusi- selle lagunemist keskkonnas ja negatiivse 

mõju põhjuseid. Selgitatakse, kuidas plastjäätmed keskkonda koormavad. Sellega seoses 

antakse ülevaade mereprügi probleemist ning selle tekke vältimiseks ennetavatest 

meetmetest, mis Euroopa Liit on kehtestanud või plaanib kohustuslikuks teha. 

1.2.1 Plasti omadused  

2015. aasta andmete kohaselt kasutatakse Euroopas (28 liikmesriiki, Norra ja Šveits) 40% 

plastikust pakendamiseks (EEA 2019). Erinevalt orgaanilistest jäätmetest laguneb plast 

looduses sadu kuni tuhandeid aastaid. Põletades tekitab see hingamisraskusi, loomade 

organismi sattumisel lühendab nende eluiga ja reostab veekogusid. UV- kiirguse tõttu 

laguneb plast mikroplastiks. Seda on aga keeruline märgata ja loodusest eemaldada. Nii võib 

mikroplast jõuda toitumisahelasse. (Kaza et al. 2018) USA Rahvusliku Ookeani ja 

Atmosfääri Administratsioon (NOAA) definitsiooni järgi on mikroplast alla viie millimeetri 

diameetri (mõningates uuringutes alla ühe millimeetri) suurused osad, mis jaguneb 

primaarseks (mikrokuulid) ja sekundaarseks (makroplasti lagunemisel). Mikrokuule 

sisaldavad mitmed mahapestavad hügieenitooted, kus need asendavad looduslikke koorivaid 

elemente, näiteks hambapastas ja koorimiskreemides. Makroplastid on suuremad, üle viie 

millimeetri suurused plasti osad, näiteks kilekotid. (Xanthos et al. 2017) 

 

Ligi 80% Eestis kogutud pakendijäätmetest on toidupakendid, millest suurima osa 

moodustavad ühekorrapakendid (Kriipsalu et al. 2016: 98). Ühekordselt kasutatavad tooted 

on enamasti valmistatud plastist või papist. Ühekordselt kasutatavate plastist toodete ehk 

plastiku valmistamisel on kasutatud taastumatud loodusressurssi naftat. Nende 

pakendijäätmete käitlemine on probleemne, sest plasti tootmine ning jäätmete põletamine 

süvendab kasvuhooneefekti. (Keskkonnajuhtimise käsiraamat... 2007)  

 

Plasti tüüpe on erinevaid, järgnevas loetelus on välja toodud peamised (ETO 2020): 
 

1) HDPE (kilekotid, pakkekile, kanistrid); 

2) LDPE ja LLDPE (erinevad kiled); 

3) PET (pudelid, pudelid, toidukarbid); 

4) PP (pakkekile, pudelikastid); 
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5) PS Polüstüreen (ühekordsed nõud); 

6) PVC (olmekemikaalide pudelid, karbid). 

Toidu pakendamine on oluline tööstusosa, sest see aitab vähendada toidu kahjustumist kui 

ka sellega kaasnevat raiskamist. Järjest enam nõutakse tagastuspakendeid, mida oleks 

võimalik taaskasutada. Pakendite taaskasutamine on üks jäätmetekke vähendamise 

meetmetest ringmajanduses. Ringmajanduse eesmärk on toodete ja materjalide kaua 

ringluses hoidmine, et jäätmeteke ning taastumatu ressursi kasutamine oleks minimaalne 

(Ringmajandus s.a). Ringmajanduse vastand on lineaarne majandus, mille põhimõte on 

„tooda-kasuta-hülga“. Plastpakendid moodustavad kaalult umbes 50% kogu maailma 

plastjäätmetest. Pakendijäätmete tekke vähendamiseks on paljud riigid alustanud 

ühekordselt kasutatavate plastesemete kasutamise vähendamisega. Vaatamata sellele, et 

plast on veekogudes suurt kahju teinud ning keskkonnale ohtlik, on see inimkonnale kasu 

toonud. Näiteks on plastesemed aidanud tervist hoida, tagades toidu ja joogi puhtuse. 

Plastpakendid on keskkonnale koormavaks kujunenud lühikese kasutusaja tõttu. Pakendite 

mõju keskkonnale uuritakse olelusringi hindamise meetodiga (LCA- Life Cycle 

Assessment). Sellega on võimalik hinnata toidu- ja joogipakendite alternatiivide tõhusust. 

Praegused uuringud on aga keskendunud esmastele pakenditele, teiseseid ja kolmandaseid 

pakendeid pole aga piisavalt uuritud. (Abejón et al. 2020) 

Plast on keskkonnale koormav järgnevatel põhjustel (EEA 2019): 
 

1) Peamiselt koosnevad plastist ühekordselt kasutatavad tooted, mis on lühikese 

kasutusajaga. Tihti pole nende puhul taaskasutuse potentsiaaliga arvestatud; 

2) Seda tekib suurtes kogustes, sest plasti kasutatakse lühikese kasutusajaga toodete 

pakendamiseks; 

3) Plast võib sisaldada ohtlikke aineid, mis võib ringlussevõtul keskkonda sattuda; 

4) Ringlussevõtu kogused on väikesed. 

 

Plaste on võimalik ümber töödelda mitmel viisil – üles sulatades, mille tulemusel saadakse 

varasemaga sarnane toode, kasutades kiudude tootmisel, segades uustoormega ja muude 

vajaduste tarbeks kasutamiseks, võimalik kasutada kemikaalide tootmiseks, näite 

jäätmekütuse puhul. (ETO 2020) 
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1.2.2 Mereprügi 

Üheks oluliseks jäätmetega seotud probleemiks on mereprügi. 80% prügist satub veekogusse 

maismaalt. Selle allikateks ja põhjusteks on peamiselt turism ning vabaaja veetmisega seotud 

tegevused, eriti mere- või jõgede ääres, puudulikkus pakendijäätmete kogumissüsteemis, 

ettevõtete tegevus, mis võib keskkonda ohustada. 2017. aastal korraldatud Pirita ranna seire 

kohaselt moodustab 71% (sealhulgas 8,9% vahtplast esemed) rannaprügist plastjäätmed. See 

koosnes peamiselt pakendimaterjalidest (plastkotid ja pudelikorgid). Tallinnas on seega 

jäätmekogumissüsteemide rakendamine mereprügi seisukohalt oluline. (Tallinna 

jäätmekava... 2017) Prügi on keskkonnale esteetiline kahju ning probleemne mereelustikule. 

Mikroskoopilised plastjäägid liiguvad läbi toiduvõrgustiku ühest organismist teise, ja nii 

võib see jõuda ka inimese toidulauale. Suur osa globaalselt toodetud plastist on mõeldud 

ühekordseks kasutamiseks. (SYKE 2016) 

 

Plastjäätmete tekke ja mereprügi vähendamiseks on Tallinnas alates 1. oktoobrist 2019 

avalikel üritustel ühekordsed plastnõud keelatud. Lubatud on kasutada nõusid ja söögiriistu, 

mis on biolagunevast plastist, komposteeritavad ja vastava sertifikaadiga. Lisaks tuleb 

ürituste korraldajatel tagada segaolme-, biolagunevate- ja pakendijäätmete liigiti kogumine. 

(Tallinn keelustab... 2019) 

1.2.3 Euroopa Liidu meetmed plastjäätmete tekke vähendamiseks 

Euroopa Liit plaanib aastaks 2030 taaskasutada kõik plastjäätmed, vähendada ühekordselt 

kasutatavate plastesemete kasutamist ning piirata mikroplasti teket. Eurooplased tekitavad 

aastas 25 tonni plastjäätmeid, millest vähem kui 30% kogutakse taaskasutuseks. (EC 2018b) 

Ringluspõhisemale majandusele üleminekul võeti 16. jaanuaril 2018 vastu kogu Euroopat 

hõlmav plastistrateegia (EK 2018). Strateegia eesmärk on seadusandlusega vähendada 

kahjustavate ning suuremahuliste plastjäätmete teket (EC 2018a).  Selleks tuleb muuta 

toodete disaini, tootmist, kasutust kui ka jäätmekäitlust. Tihti ei ole viis, kuidas plastjäätmeid 

toodetakse, kasutatakse ning ära visatakse omane ringmajanduse lähenemisele. (EC 2018b) 

Plastjäätmete tekke vähendamiseks välja töötatud meetmed on seotud Euroopa tegevusega 

seoses ringmajanduse-, ja Säästva Arenguga (EC 2018a). 
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Selleks, et meetmed ühekordse plastiku vähendamiseks oleks tõhusad, rakendatakse 

erinevatele toodetele kõige sobivamad meetmed. Plasttooted, millel on olemas taskukohased 

alternatiivid saadavad, keelustatakse turult. Kui tootel aga kõigile saadav asendus puudub,  

võetakse kasutusele lahendused, mis tarbimist vähendavad. Nendeks võiksid olla disaini 

muutmine ja vastavate siltide kasutusele võtmine ning tootja kohustus jäätmekäitluse eest 

vastutada. Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen on öelnud, et ühekordselt 

kasutatav plastik pole majanduslikult ega keskkonna seisukohalt tark valik. Tänapäeval on 

eesmärk suunata ettevõtjad ja tarbijad kasutama jätkusuutlikumaid alternatiive. (EC 2018a) 

Plastjäätmete tekke vähendamiseks kasutatakse regulatiivseid- ja turupõhiseid meetmeid.  

Regulatiivsete meetmete alla kuuluvad keelud ja standardid. Plastjäätmete vähendamisel 

aitavad kaasa rahvusvahelised  ja Euroopa Liidu regulatsioonid mitmel viisil. Näiteks võivad 

need kontrollida plasttoodete keemilist sisaldus ja piirata kindlaid turule tulevaid 

plasttooteid ning nende koguseid.  Turupõhiste meetmete eesmärk on muuta tarbijate 

valikuid, eelistades keskkonnasõbralikemaid tooteid. Näiteks maksud, tasud, toetused, 

laiendatud tootjavastutus on meetmed, millega on plastjäätmete teket võimalik vältida. (EEA 

2019) 

 
Euroopa Liidu poolt kehtestatud meetmed ühekordse plastiku vähendamiseks on järgmised 

(EC 2018b): 

 
1) Toodete keelustamine. Kehtib plastist vatitikkudele, ühekordselt kasutatavatele 

plstikust söögiriistadele, taldrikutele, kõrtele, joogi segajatele ning 

õhupallipulkadele.  

2) Tarbimise vähendamine. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad vähendama 

ühekordselt kasutatavate plastist toidukarpide kui ka joogitopside kasutamist. Selleks 

tuleks seada riiklikud meetmed ning eesmärgid plastjäätmete vähendamiseks. 

Selleks sobib hinnaga jätkusuutlikumate alternatiivide kasutamise motiveerimine 

ning keelata ühekordse plastiku tasuta jagamine.  

3) Kohustused tootjatele. Tootjad peavad katma jäätmete kogumise ja käitlemise kulud. 

Toodetele, nagu toidukarbid, pakendid, joogitopsid, kilekotid, rakenduksid nende 

jäätmete mõju kahjulikkust informeerivad meetmed.  

4) Jäätmete kogumise sihtarvud. Aastaks 2025 on liikmesriigid  kohustatud koguma 

ühekordsetest plastpudelitest 90%. Selleks on mitmetes riikides võetud kasutusele 

pandipakendi süsteem. 
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5) Teadlikkust tõstvad meetmed. Liikmesriigid on kohustatud tõstma tarbijate 

teadlikkust ühekordse plastiku negatiivsest mõjust ning nende toodete võimalikest 

korduskasutatavatest alternatiividest. 

6) Korduskasutuse ettevõtetele kasumlikuks tegemine. Strateegia eesmärk on 

suurendada taaskasutatud plasti nõudlust. Mida rohkem plastjäätmeid sorteeritakse 

ning eraldi kogutakse, seda paremaid ja uuenduslikumaid vahendeid plasti 

ümbertöötlemiseks läheb vaja. Sellega kaasneb jäätmekäitluse paranemine kogu 

Euroopas. Lisaks tekitab eraldi kogutud plastjäätmed konkurentsivõimet ning 

vastupidavust plastitööstuses. (EC 2018a) 

7) Plastjäätmete tekke piiramine. Mitmete Euroopa Liidu riikides rakendatud meetmeid 

kilekottide kasutamise vähendamiseks. Edasi hakatakse vähendama ühekordselt 

kasutatavat plastikut. Lisaks kitsendatakse mikroplasti sisaldavate toodete 

kasutamist, parandatakse biolagunevate ning komposteeruvate toodete märgistust. 

(Ibid) 

8) Vähendada eelnimetatud meetmetega merereostust (Ibid).  

 

2019. aastal otsustas Euroopa Parlament alates 2021. aastast ühekordsed plasttooted 

keelustada. Nende alla kuuluvad järgmised toitlustusasustustes laialt kasutatavad tooted 

(Europarlament keelustab... 2019): 

 
1) ühekordsed plasttaldrikud; 

2) ühekordsed söögiriistad (kahvlid, noad, lusikad, söögipulgad); 

3) plastist joogikõrred; 

4) plastist toidukarbid ja vahtpolütsüreenist tassid; 

5) Okso-biolagunev plastik. 

 

Vahtpolütsüreenist valmistatakse ühekordselt kasutatavaid kohvitopse. Polüststüreeni 

tootmisel moodustuvad mürgised kemikaalid, mille tõttu tuleks sellel põhinevate toodete 

kasutamist vältida. (Homutov 2014) Okso-biolagunevat plasti reklaamitakse kui 

biolagunevat ja komposteeruvat, kuid ei vasta nendele standartitele. Need on valmistatud 

bioloogiliselt mittelagunevatest materjalidest, millele on lisatud siirdemetalle, mille 

tulemusel laguneb materjal vaid väikseteks tükkideks. Toode ei lagune bioloogiliselt, vaid 

keemiliselt ning jäätmed jäävad loodusesse püsima. Selle tagajärjel levivad väikesed 

plastosad looduses kiiremini. (Viikna 2009) 



 20 

1.3 Plastesemete ja nende võimalike alternatiivide kasutamine 
restoranides 

 
Viimases alapeatükis antakse ülevaade pakendite ja plastesemete seosest 

toitlustussasutustega- millised jäätmed tekivad restoranis ning millised viiakse asutusest 

välja. Tuuakse välja võimalikud plastesemete alternatiivid restoranidest tuleneva 

plastjäätmete tekke vähendamiseks. Sealhulgas käsitletakse alternatiivsete materjalide 

omadusi.  

1.3.1 Pakendijäätmete liikumine toitlustusasutustes  

Suur osa toitlustusasutuste jäätmetest kaasneb toidu- ja tooraine- kui ka restoranis 

müüdavate toodete pakendamisega. Joonisel 2 on kujutatud pakendijäätmete liikumine 

restorani ja sealt välja. Toiduainetööstused müüvad restoranidele toidu- ja toorainet.  Selleks, 

et kaup transpordi käigus säiliks, tuleb see nõuetekohaselt pakendada. Enim levinud 

pakendimaterjal on plast, kuna see on odav ning vee- ja õhukindel. Kaubaveol kasutatakse 

ka pappmaterjali. Need on toitlustusasutustes tekkivad olme- ning kaubandusjäätmed. 

Olmejäätmed (municipal/solid waste), sealhulgas köögijäätmed, on majapidamistes, 

kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud jäätmed (Kriipsalu et al 2016: 29-30). Sinna 

alla kuuluvad pakendijäätmed, näiteks toidukaupade- ja toorainepakendeid, kui ka 

haljastusjäätmed. Kaubandusjäätmed (commercial waste) tekivad ettevõttes selle tegevuse 

käigus (Pauklin et al.  2012). Pakenditööstus pakub toitlustusasutustele tooteid, mida 

kasutatakse restoranitoitude ning jookide kaasamüügiks, näiteks toidukarbid, joogitopsid, 

plastkõrred. Siinpuhul saavad ettevõtted valida, kas eelistatakse plast- või biolagunevaid 

esemeid. Neid jäätmeid tekib nii restoranides kui ka kodudes, kui tellitakse toitu kaasa või 

toitlustusasutusest väljapoole. Majapidamistes tekivad olmejäätmed, mis tuleb vastavalt 

jäätmeliigile sorteerida. (Aarnio et al. 2007) 
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Joonis 2. Pakendijäätmete liikumine toitlustusasutustes (Aarnio et al. 2007).  

1.3.2  Roheline restoran 

Rohelise restorani (green restaurant) mõte on edendada jätkusuutlikku ettevõtlust. 

Jäätmevaldkonnas on selle idee edendada taaskasutust ning hoida jäätmed ringluses, 

vähendada plastpakendite kasutamist ning jäätmete teket. Rohelise restorani üheks 

eesmärgiks on jõuda jäätmevaba toimimiseni. Selleks vähendatakse jäätmete toodangut, 

taaskasutatakse- ja töödeldakse jäätmeid. Kasutatakse tooteid, mis põhinevad bioloogilisel 

materjalil või juba taaskasutatud materjale, millest on tehtud uued tooted. (Wang et al.2013) 

 
Tähtsamad indikaatorid rohelise restorani toidu pakendamisel (Wang et al.2013): 
 

1) polüstrüeenivaba  pakendi kasutamine; 

2) taastöödeldavate pakendite kasutamine; 

3) biolagunevate ning komposteeruvate pakendite kasutamine; 

4) ülepakendamise vältimine, kasutatakse maksimaalselt kaks kihi; 

5) eelistatakse kauakestvaid ning taaskasutatavaid pakendimaterjale. 
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Lisaks sorteeritaks eraldi jäätmed, mida saab edaspidi taaskasutada- või töödelda, ning prügi, 

mis on kasutuskõlbmatu. (Wang et al.2013) 

Parim lahendus ühekordsetele plasttoidukarpidele oleks toidu kliendi isiklikku 

mitmekordselt kasutatavasse karpi pakkimine. Kuna jäätmeteta elustiil ning eelnimetatud 

lahendus pole laialtlevinud, tuleks kasutada keskkonnasõbralikemaid materjale. (Rethinking 

Plastic 2018) Rohkem kasutatakse plastesemete alternatiive, mida tutvustatakse järgnevas 

alapeatükis.  

1.3.3 Biolagunevad ja komposteeritavad plasttoodete alternatiivid 

Termineid „biolagunev“ ja „komposteeritav“ kasutatakse materjalide puhul, mis lagunevad 

teatud tingimustes. Suur osa plasttoodete alternatiividele on eelnimetatud terminid peale 

kirjutatud. Materjal on biolagunev (biodegradable), kui see degradeerub sobivates 

tingimustes  mikroorganismide abil. Biolagunev materjal pole alati komposteeritav, sest 

materjal loetakse komposteeritavaks, kui see laguneb ühe komposteerimistsükli jooksul 

täielikult biolagunevateks mikroskoopilisteks osadeks. (Kaarna 2016 ref Lustmets 2019)  

 

Kompostimine (composting) on tegevus, kus bakterid ning seened lagundavad biolagunevat 

materjali. Selle tulemusel eralduvad gaasid (süsihappegaas, metaan ja lämmastik), vesi ja 

orgaaniline materjal. Biolagunevate plastide ning suurtes kogustes biojäätmete 

lagundamiseks kasutatakse tööstuslikku kompostimist, kuna komposteeritavate toodete 

lagunemiseks on vaja kindlaid tingimusi. Seetõttu pole enamik biolagunevaid ning 

komposteeritavaid tooteid kodustes tingimustes võimalik kompostida. Tehislikes 

tingimustes toimuvad protsessid kiiremini. (Moran 2018) Biolagunevad ja komposteeritavad 

tooted on plastesemete asemel laialdaselt kasutatavad, sest nende jäätmete käitlemine on 

lihtsam. Biolagunevad tooted võib koos toidujäätmetega biolagunevate jäätmete hulka 

panna. Segajäätmed (toit, selle pakend ja söögiriistad) kogutakse ning kompostitakse 

tööstuslikult. (Razza et al. 2008)  

1.3.4 Bioplastid ja biolagunevad plastid 

Euroopa bioplastide (bioplastics) standartite kohaselt on bioloogine plast komposteeritav, 

kui vähemalt 90% selle kogusest muundub kuue kuu jooksul süsihappegaasiks ja veeks. 

Lagunemisel ei tohi keskkonda jääda negatiivseid  mõjusid, näiteks raskemetallid, lenduvad 

tahked ained, pinna pH või soolsuse muutus. Suur osa turul olevatest biolagunevast plastist 
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on tehtud maisi-, kookose-, kartuli ja riisitärklisest, ning sojavalgust ja suhkruroost. 

Bioplaste tehakse ka naftal põhinevast plastist, kus tootele lisatakse lagunemist soodustavaid 

lisaaineid. (Kaarna 2016) Kõik bioplastid ei pruugi bioloogiliselt laguneda. Nende 

kasutamine säästab taastumatuid loodusvarasid ning väheneb kasvuhoonegaaside 

emissioon. (Kriipsalu et al. 2016) Hinnanguliselt vähendab bioplastide tootmine 

süsihappegaasi heidet 30-70% (Brice 2011 ref Lustmets 2019). 

 

Lisaks valmistatakse bioloogiliselt lagunevaid tehislikel ainetel põhinevaid plaste. Nende 

koostisse on lisatud orgaanilist ainet, tavaliselt suhkrut või tärklist, mida mikroorganismid 

tarbivad. Plast laguneb mikroskoopilisteks osadeks, kuid plasti osad jäävad loodusesse. Siia 

alla kuulub okso-biolagunev materjal, mille Euroopa Liit 2021. aastast keelustab. (Kriipsalu 

et al. 2016: 111)  

 

Levinumad bioplastid, millest valmistatakse biolagunevaid tooteid on järgmised (Ibid: 11): 
 

1) tärklisel põhinevad plastid, mille valmistamisel segatakse see biolagunemist 

kiirendavate ainetega (PCL, PVA ja polülaktiidiga); 

2) Polülaktiidhape (PLA); 

3) Polühüdroksüaklanoaadid (PHA, PHB); 

4) Looduslikest õlidest toodetav polüamiid (PA 11), mis ei ole biolagunev; 

5) Polüetüleen, mis on valmistatud bioetanoolist (pole biolagunev). 

 

Tärklis (starch) on enim kasutatud materjal biolagunevate plastide valmistamisel (Nafchi 

et al. 2013 ref Lustmets 2019), kuna see on põllumajandustoode ja taastuv loodusvara, odava 

hinnaga ning saadav aastaringselt. Tärklise veetundlikkuse vähendamiseks segatakse seda 

vastupidava materjali tootmiseks teiste ainetega. Biolagunevuse omaduste parandamiseks 

lisatakse veel PLA (biotoorme) ja PCL (fossiiltoorme). (Aiba et al. 2009 ref Lustmets 2019) 

Tärklisel põhineval biolplastist valmistatakse ühekordselt kasutatavaid toidunõusid, mida on 

hiljem võimalik kompostida (Lu et al. 2009 ref Lustmets 2019) 

 

PHA on looduses laialt levinud, see on bakterite varuaine. PHB on bioplast, mida pole vaja 

sünteesida, sest seda toodavad mikroorganismid valmiskujul. See on keskkonnasõbralik 

materjal, sest laguneb looduses täielikult. (Kers 2010) See on alternatiiviks kilematerjalile 

(Kriipsalu et al. 2016: 111). 
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Eestis on üheks taaskasutatavatest või ümbertöödeldud taimsetest materjalidest valmistatud 

pakendite edasimüüjaks Mixpack, mis pakub Vegware’i ühekordseid ja komposteeritavaid 

nõusid. Nende tooted biolagunevad tööstusliku kompostimise korral 8-12 nädala jooksul.  

Kuna kodus komposteeruvad tooted vaid kindlates tingimustes, ei lahenda pakendid 

mereprügi probleemi. Pakendimaterjalidena kasutatakse enamasti PLA ja CPLA bioplasti, 

paberit ja pappi ning suhkruroogu. (Mixpack 2019) 

 

PLA (polylactic acid) ehk polüpiimhape on taastuvast ressursist, biolagunev ning 

komposteeruv. Materjal saadakse maisist kääritamisprotsessi teel. Selle kasutamist 

raskendavad rabedus, madal sulamistemperatuur, mille tõttu pakend moondub kiiresti. 

Vastavate lisaainetega ja töötlemisviisidega on PLA omadusi võimalik vastavalt toote 

otstarbele kohandada. (Marra et al. 2016) Vegware toodab PLA-st külma joogi topse, 

võilevakarpe ja läbipaistvaid avasid. CPLA on kristalliseeritud bioplast, PLA, mida saab 

kasutada kõrgema temperatuuri juures. CPLA-d kasutatakse kohvi- ja supikaantes, kus on 

vaja suuremat soojuspüsivust. (Mixpack 2019).  

1.3.5 Potentsiaalsed orgaanilisest ainest toodetud alternatiivid 

Ühekordsete plasteesemete alternatiivide valmistamisel on levinud looduslike ja orgaaniliste 

materjalide kasutamine. Nendeks on näiteks suhkruroog, puitmaterjal ja sellest toodetud 

papp ja paber, erinevad söödavad ained ning pilliroog. Järgnevalt on välja toodud 

eelnimetatud materjalidest valmistatud alternatiivsed esemed. 

 

Suhkruroo jäätmekiud (sugarcane bagasse)  on pressimisjääde, mis jääb alles peale 

suhkruroo mahla pressimist. Suhruroog on kiiresti taastuv ning suure saagikuse ja kiudaine 

materjali tõttu kasutatakse seda pakenditööstuses (Greenweimo 2019).Varasemalt 

jäätmekiud põletati, resotades keskkonda. Tänapäeval kasutatakse jäädet ühekordsete 

toidunõude ja karpide valmistamiseks. Sõltuvalt komposteerimistingimustest laguneb see 

kuni kolme kuu jooksul. Suhkruroo kiust tooted sobivad külma ja kuuma toidu jaoks ning 

neid võib kasutada nii mikrolaineahjus kui ka külmkapis. (Natural tableware 2019) 

 

Puit on levinud materjal, millest valmistatakse söögiriistu kui ka ühekordseid taldrikuid. 

Puidu tselluloosist valmistatakse joogikõrsi. Papist valmistatakse toidu ja joogi kaasa 

müümiseks pakendeid ning joogitopse. (Greenware s.a) Töötlemata kujul on puidust 
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valmistatud tooted kergesti lagunevad. Tihti töödeldakse papist taldrikuid ja joogitopse 

biotoormest valmistatud plastiga, et tooted oleksid veekindlad ja kõrgele temperatuurile 

vastupidavad. Tööstusliku kompostimise teel peksid eelnimetatud tooted täielikult 

biolagunema vähemalt 90 päevaga. Protsessi kiirendamiseks soovitatakse nõud 

väiksemateks tükkideks teha. (Bio Pak 2019;Huhtamaki 2019b ref Lustmets 2019) 

 

Üheks alternatiivseks lahenduseks ühekordsele plastpakendile on nende valmistamine 

orgaanilisest materjalist. Selle uurimisega tegeletakse Pratt Instituudi pakendamise- ja 

tööstusdisaini teaduskonnas  New Yorgis. (Royte 2019) 

 

Seal katsetati järgmisi lahendusi (Ibid 2019): 
 

1) suhkrust ja agarist (mere punavetikast saadud aine) küpsetatud joogikõrred; 

2) seeneniidistikust vormitud kausid; 

3) paberkarbid koos volditava kahvli/lusikaga, mida on hiljem võimalik kompostida.  

 

Plastjäätmete taastöötlemine on küll lahendus, kuid see nõuab energiat, vett ja materjali 

transportimist. Enamus taastöödeldavast plastist purustatakse, sulatatakse ja kujundatakse 

uuteks toodeteks. Harvardi Ülikooli Wyss Instituut töötas välja madala kuluga täielikult 

komposteeruva kitosaanist plasti. See saadi koorikloomade kestast ja putukatest saadud 

siidivalgust. Materjalist on võimalik teha nii kile kui ka jäigemaid tooteid. Toidu 

pakendamise tööstuses pole see veel kasutust leidnud, kuna nõuab vastavat tehnikat. 

Ameerika Ühendriikide Toidu-ja Ravimiameti (FDA) poolt on heaks kiidetud 

komposteeruvad ja söödavad topsid ning joogikõrred, mis on valmistatud merevetikast, 

millele on lisatud looduslikud magus- ja värvained. Lahenduse leidis ettevõte nimega 

Loliware. Topsid suudavad hoida nii külma- kui toatemperatuuril vedelikku. (Ibid 2019) 

Eestis on mitmed ettevõtted leidnud alternatiivse lahenduse plastkõrtele. Saaremaal tegutseb 

ettevõte Strawerry, mis kasutab plastist joogikõrte asendamiseks pillirookõrt.  Plasti 

asendamise idee kohaliku materjaliga tuli Indiast, kus toodetakse joogikõrsi bambusest. 

Pilliroog on sobiv, sest see on tugev ja veekindel. Kõrre valmistamiseks tuleb roogu 

sorteerida ja välja sorteerida sobivad ja tugevamad, millest saetakse kõrteks sobivad osad. 

Ühest pillirookõrrest saab umbes 3-5 joogikõrt. Peale plastikjäätmete tekke vähendamist, 

säästab alternatiiv lisaks transpordi kulusid ja sellega kaasnevat saastet, kuna toode on 

valmistatud Eestis. Ettevõte on võtnud sihiks pilliroost nõude valmistamise, millega oleks 
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võimalik leida rakendus tootmisjääkidele.  (Vinni 2018) Veel valmistavad Eestis pilliroost 

joogikõrsi Saaremal Sutu OÜ (Sutu straws 2020) ja Suckõrs (Suckõrs 2020), Abruka saarel 

Naturama OÜ DIP-nimelisi kõrsi (Dip joogikõrred 2020). Toote hinnad sõltuvad ostu 

kogusest, ühe kõrre hind on 0,01-0,3€, sõltuvalt tootjast.  
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2. METOODIKA 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade Tallinna ja Tartu restoranides 

tekkivatest plastjäätmetest ning uurida nende valmisolekut plastjäätmete tekke vältimiseks. 

Uurimustöös käsitleb autor edaspidi restorani terminit samaväärselt toitlustusasutuse ja -

ettevõttega.  

 

2.1 Valimi kirjeldus 

Bakalaureusetöö uurimuslik osa põhineb Tallinna ja Tartu restoranidele saadetud 

kvalitatiivsel küsimustikul, mille põhjal leitakse vastused uurimisküsimustele. Uurimus viidi 

läbi kahes suurimas Eesti linnas, Tallinnas ja Tartus, kuna seal on nii elanike kui turistide 

külastatavus restoranides kõige suurem ning seetõttu ka arvatav surve plastesemete 

kasutamiseks ja jäätmete suuremaks tekkeks. Neid otsiti reisiarvustuste portaalist 

Tripadvisor ja kaardirakendusest Google Maps. Valimis on erineva suunisega 

toitlustusasutusi, sinna kuuluvad näiteks taimetoidu-, liha-, sushi-, Aasia-, Euroopa- ja Saksa 

restoranid, mille klientuur ning toidud ja nende pakendid võivad erineda. 

 

Küsimustik saadeti laiali e-posti teel 18. märtsil 2020 26-le Tallinna ja 25-le Tartu 

toitlustusasutusele kui ka kaheksale kiirtoidurestoranile. Samal ajal algas Eestis Covid-19 

viirusepuhang ja riiklik eriolukord ning mitmed toitlustuskohad olid suletud ja 

küsimustikule vastamine oli restoranidele teisejärguline, mistõttu vastanute protsent oli 

väike. Esimesel korral vastas Tallinnast neli ja Tartust viis toitlustusasutust. Seetõttu saadeti 

kordusküsimustik uuesti kolmandal mail, suurendades valimi hulka 19 restorani võrra. 

Küsimustik saadeti uuesti 40-le Tallinna ja 30-le Tartu restoranile. Kuna vastanute protsent 

oli olnud väike, arvestati võimalusega, et tuleb teha üle-eestiline uuring, suurendades valimit 

erinevate linnade toitlustusettevõtetega. Seega saadeti küsimustik ka 14-le Pärnu restoranile. 

Seejärel lisandus Tartust viis ja Tallinnast üks restoran. Kuna Pärnust vastuseid ei laekunud, 

otsustati uuring teha esialgse plaani järgi- Tallinna ja Tartu restoranides. Selleks, et vastanute 

arvu suurendada, võeti toitlustusasutustega, kellele eelnevalt oldi meili teel küsimustik juba 

saadetud, ühendust ka sotsiaalmeedia kanali Facebook kaudu, peale mida saavutati oodatud 
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vastanute arv võimalike järelduste tegemiseks. Kirjutati Tartust 13-le restoranile, millest 

vastas küsimustikule kolm, ja Tallinnast 15-le toitlustusasutusele, millest vastas üheksa 

restorani. 

 

Uurimistöö käigus võeti ühendust kokku 70 restoraniga, millest e-posti vahendusel 70-ga ja 

sotsiaalmeediavahendusel neist 28 toitlustusasutusega. Küsimustikule vastas 27 restorani- 

14 Tallinnast ja 13 Tartust. Tallinnast vastasid küsimustikule järgmised restoranid: 

Fotografiska, Kaks Kokka, Kohvik/resto SMAK, Kolm Sibulat, Leib Restoran, Mantel ja 

Korsten, MEKK, NOA & NOA Chef’s Hall, Paju Villa, Restoran Moon, SiSi Sushi + 

Ramen, Sushi Plaza, Tuljak, Vegan Inspiratsioon. Tartust vastasid küsimustikule: Cafe 

Truffe, Chez Andre, Joyce, Kampus, Lihuniku Äri, Meat Market, Pierre, Red Chilli 

Restoran, Restoran München, Restoran Tšehhov, Spargel, Trikster Tihane ja Umb Roht. 

Restoranide vastused leiab lisast 2, kus on ettevõtete anonüümsuse tagamiseks tabelites 

kasutatud nimede kodeeringut. 

 

Käesolevas uuringus plaaniti eraldi valimisse võtta ka kiirtoidurestoranid ja nende tulemusi 

teiste toitlustusasutustega võrrelda. Kuna kiirtoiturestoranidest vastuseid ei laekunud, jäeti 

see osa uurimistööst välja. 

2.2 Küsimustik restoranidele 

Bakalaureusetöö läbiviimiseks koostati ja saadeti Tallinna ja Tartu restoranidele 

samasugune küsimustik, kuid eraldi ankeetidena, et lisaks üldistustele oleks võimalik 

linnadevahelisi tulemusi võrrelda ja tuua välja nende võimalikud põhjused. (Lisa 1) 

 

Küsimustiku eesmärk oli  välja selgitada, milliseid plastjäätmeid restoranides tekib, kas ja 

milliseid alternatiive plastikule kasutatakse, ning mis liiki pakendijäätmeid sorteeritakse. 

Lisaks uuritakse, milliseid muudatusi plaanitakse enne 2021. aastast kehtima hakkavat 

ühekordse plastiku kasutamise keeldu läbi viia. Kuna üheks põhjuseks, miks plastesemeid 

eelistatakse, on selle odav hind, uuritakse restoranide arvamust keskkonnasõbralikemate 

alternatiivide hinna tasakaalust nendest tuleneva kasuga.  

 

Küsimustik koostati Google Forms keskkonnas (lisa 1). See koosnes kokku kaheksast 

küsimusest, millest viis olid kohustuslikud ja valikvastustega. Ülejäänud olid avatud ja 
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andsid võimaluse valikvastuseid täpsustada. Küsimustikus uuriti, milliseid plastjäätmeid 

restoranides tekib ja milliseid alternatiive nende asemel kasutatakse, kuidas sorteeritakse 

erinevaid pakendimaterjale, kas on tulevikus veel plaanis muudatusi läbi viia ja milliseid, 

ning milline on arvamus alternatiivide hinnast.  

 
Selleks, et saada paremat ülevaadet toitlustusettevõtete huvist ja võimalustest 

pakendijäätmete sorteerimiseks, võeti e-posti vahendusel ühendust Tallinna 

Ettevõtlusametiga, Tartu Linnavalitsusega, Eesti Taaskasutusorganisatsiooni MTÜ-ga, Eesti 

Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ-ga ja jäätmekäitlusettevõtte Ragn-Sellsiga. Viimasega 

neist võeti korduvalt ühendust, kuid päringule vastust ei saadud. Samuti ei vastanud Eesti 

Tootjavastutusorganisatsioon.  
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3. TULEMUSED JA JÄRELDUSED 
 

Järgnevalt tuuakse välja uurimistöö tulemused ning nende põhjal tehtud järeldused, mis 

põhinevad restoranidele saadetud küsimustiku vastustel.  

 

3.1 Tulemused 

Uurimistöö käigus väljasaadetud küsimustikule vastas Tallinna ja Tartu restoranidest 

kokku 27 toitlustusasutust, millest 14 asuvad Tallinnas ja 13 Tartus. 

3.1.1 Plastjäätmed Tallinna ja Tartu restoranides ning nende alternatiivide 

kasutamine 

Toitlustusasutustes tekib erinevat liiki plastjäätmeid. Need kaasnevad toidu- ja tooraine 

sisseostmisega kui ka restoranitoidu kaasa või koju tellimisega. Restoranides tekkivate 

plastjäätmete hulgas on plasttooteid, mida on võimalik keskkonnasõbralikemate 

alternatiividega asendada. Teatud osa plastjäätmete vähendamine on aga raskendatud, 

näiteks toorainepakendite puhul, kuna toitlustusettevõtetel tuleb jälgida hügieeni- ja 

tervisekaitsenõudeid ning plastpakendid aitavad toorainel transpordi käigus säilida. Jooniselt 

3 on näha, et kõigis Tallinna ja Tartu restoranides tekib plastjäätmetena toidu- ja 

toorainepakendeid, mille teke on üldjuhul vältimatu. Nende alla kuuluvad ka kolme Tallinna 

restorani poolt välja toodud vaakumkotid, millega toitu säilitatakse.  

 

Toidu- ja toorainepakenditele järgnevad plasttooted,  mille alternatiive mitmetes 

restoranides kasutatakse ning seetõttu on nende teke kahes linnas ja toitlustusasutustes 

varieeruv. Tallinna restoranides kasutatakse plasttooteid vähemates restoranides kui Tartus 

(joonis 3). Kaks toitlustusettevõtet on lisanud, et kõik nende ühekordsed nõud on 

biolagunevad. Peamised plasttooted, mis restoranides peale toorainepakendite tekivad, on 

plastist joogitopsid ja kõrred, plasttaara, ühekordsed plastesemed toidu kaasa pakkimiseks 

ning söögiriistad ning kilekotid. Tallinnas kasutab eelnimetatud tooteid, välja arvatud 

ühekordsed söögiriistad, ligikaudu 35% uuringus osalenud restoranidest. Tartus tarvitab neid 

plasttooteid, v.a joogitopse, 64% toitlustusasutustest. Joogitopse kasutatakse Tartus 38% 
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küsimustikule vastanud toidukohtades, mis on vähem levinud kui teised plastesemed. 

Ühekordsed söögiriistad annab klientidele Tallinnas üks uuringus osalenud restoran. Tartus 

tehakse seda suurem osa (69%) uuringus osalenud toitlustusasutustes.  

 

 
Joonis 3. Tallinna ja Tartu restoranides tekkivad plastjäätmed. 
 
Kui plastjäätmete teke on vältimatu, on soovitatav plasttoodete asemel kasutada alternatiive, 

mille käitlemine, sealhulgas sorteerimine, on hiljem lihtsam. Jooniselt 4 on näha, et Tallinna 

ja Tartu restoranides on enim levinud alternatiivid plastjäätmetele paberkotid kui ka 

biolagunevad pakendid toidu kaasa müügiks, mida kasutavad mõlemas linnas keskmiselt 

87% restoranidest. Lisaks kasutatakse mitmetes restoranides alternatiive plastkõrtele, mis on 

enamasti valmistatud pilliroost-, bambusest-, klaasist-, või metallist, ja neid on võimalik 

korduskasutada. Vähem kasutatakse plastist ühekordsetele söögiriistade alternatiive. 

Plastjäätmete tekke vähendamiseks on parim lahendus plasttoodete kasutamise vältimine. 

Võimalusel tehakse seda 93% Tallinna ja 69% Tartu restoranides. Lisaks kasutavad 

toitlustusasutused jäätmetekke vähendamiseks võimalust, et plastkõrs antakse kliendile 

juhul kui on selle järele vajadus.  

 

Tallinna ja Tartu restoranides on alternatiivide kasutamine üsna võrdselt levinud. 

Biolagunevaid toidukarpe ja paberkotte kasutab mõlemas linnas 85% uuringus osalenud 

toitlustusasutustest. Tartus kasutatakse plastkõrte alternatiive vähem, kuid paberkotte 

rohkem kui Tallinnas. Alternatiivid plastkõrtele on kasutusele võtnud 79% Tallinna ning 
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46% Tartu restoranidest. Paberkotid on levinud 86% Tallinna ja 92% Tartu 

toitlustusasutuses. Üks restoran Tartust on lisanud, et nad pole alternatiive kasutusele 

võtnud.  

 
Joonis 4. Restoranides kasutatavad alternatiivid plastjäätmete tekke vähendamiseks. 
 

3.1.2 Pakendijäätmete sorteerimine 

 
Pakendijäätmete sorteerimine on oluline jäätmete taaskasutusse suunamiseks. 

Pakendijäätmete konteinerisse võib panna puhtad metall-, tetra-, plast-, paber- ja kartong- 

kui ka klaaspakendid. Lisaks sorteeritakse eraldi pandipakendeid, mida tehti kõikides 

uuringus osalenud restoranides (joonis 5). Toitlustusasutustes sorteeritakse enamasti paberi- 

ja kartong- ning klaaspakendeid, vähem plast-, metall- ja tetrapakendeid. Tallinnas on 

pakendijäätmete sorteerimine restoranides rohkem levinud kui Tartus. Suurim 

linnadevaheline erinevus esineb plastjäätmete sorteerimises- Tallinnas sordib 

plastpakendeid 57%, Tartus 38% toitlustusasutustest. Teiste pakendijäätmete sorteerimises 

suuri erinevusi ei esine. Paber- ja kartongpakendit sorteerib Tallinnast 93% ning Tartust 92% 

restoranidest, klaaspakendeid 79% Tallinna ja 77% Tartu toitlustusasutust, metallpakendeid 

36% Tallinna ja 31% Tartu valimist. Tetrapakendeid sorteerivad vähesed restoranid- 

Tallinnas kolm ja Tartus kaks.  
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Joonis 5. Pakendijäätmete sorteerimine restoranides. 
 
 
Restoranide pakendijäätmete sorteerimise ja prügiveo kohta saadi lisainformatsiooni 

Tallinna Ettevõtlusametilt, Tartu Linnavalitsuselt ning Eesti Taaskasutusorganisatsiooni 

MTÜ-lt. Neilt uuriti, kas toitlustusettevõtted sorteerivad, või on selleks kohustatud, eraldi 

pakendijäätmeid. Küsiti, kas restoranid on pakendijäätmete sorteerimise võimaluste kohta 

huvi üles näidanud ning millised võiksid olla vähese pakendijäätmete sorteerimise põhjused.  

 

Küsitluse käigus selgus, et tulenevalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjast on kohustus liigiti 

koguda tekkivaid olme- ja biojäätmeid kui ka paberit ja pappi. Pakendijäätmete liigiti 

kogumine ei ole reguleeritud korraldatud jäätmeveoga ning seetõttu on see küll soovituslik, 

aga mitte kohustuslik. Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonnale teadaolevalt ei 

ole pakendite kogumine kõikides toitlustusettevõtetes tagatud, näiteks Vanalinnas asuvatel 

ettevõtetel on suures osas probleemiks ruumipuudus ja ka ajalised piirangud jäätmeveokite 

teenindamisele piirkonnas. (Kask 25.03.2020) Tartu linna jäätmehoolduseeskirja nõuete 

kohaselt tuleb jäätmeid liigiti koguda. Kuna pakendijäätmete kogumine ei ole Tartus 

korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, siis tegelikult ülevaadet toitlustusettevõtete 

pakendikogumise kohta ei ole, sest linn kontrollib korraldatud jäätmeveo hulka kuuluvate 

jäätmete kogumist.  (Voolaid 30.03.2020) Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnast 

soovitati pöörduda pakendiorganisatsioonide poole, misjärel selgus, et Eesti 

Taaskasutusorganisatsioon MTÜ-l puuduvad otselepingud restoranidega, sest nende näol ei 

ole reeglina tegemist pakendatud kaupade maaletoojatega või pakendajatega. 

Lisainformatsiooni saamiseks soovitati ühendust võtta jäätmekäitlejatega, kes teenindavad 

vastavaid ettevõtteid. (Ramjalg 11.05.2020) 
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3.1.3 Plaanitavad tegevused restoranides enne ühekordsete plastesemete kasutamise 

keeldu 

Valdav osa Tartu ja Tallinna restoranidest on kursis, et Euroopa Liit keelustab alates 2021. 

aastast ühekordsed plastesemed. Tartu restoranidest ei olnud kaks ettevõtet vastava otsusega 

kursis ning plastjäätmete tekke vähendamisele mõelnud (joonis 6). Üks nendest märkis, et 

nad pole plasttoodete alternatiive kasutusele võtnud. Ligikaudu pooled Tallinna ja Tartu 

restoranidest plaanivad muudatusi veel läbi viia. Tallinnast leidsid 50% ja Tartust 38,5% 

küsimustikule vastanutest, et uuenduste läbiviimiseks pole neil vajadust, sest probleemile on 

lahendused leitud ja keelustatavaid plastjäätmeid restoranis ei teki.  

 
Joonis 6. Muudatuste sisseviimise vajadus restoranides enne 2021. aastast kehtima 
hakkavat keeldu. 
 

Enne 2021. aastast kehtima hakkavat keeldu plaanivad enamik restorane, kes pole veel 

alternatiive kasutusele võtnud, ühekordsed plastesemed asendada biolagunevate- ning 

komposteeritavate toodetega. Üks Tartu restoran on tellinud pakendikonteineri, et neid 

jäätmeid sorteerima hakata. Restoranide hulgas toodi välja üleminekuperioodi esinemine, 

kus kasutatakse nii biolagunevaid kui ka plasttooteid, proovitakse erinevaid plastesemete 

alternatiive, kuid asendatavaid plasttooteid pole veel alternatiivide vastu välja vahetatud. 

Üks restoran tõi välja, et oodatakse alternatiivide pakkumiste suurenemist, et oleks suurem 

valik ning sobiva lahenduse leidmine lihtsam. Keelu lähenedes võib plastesemete 

alternatiivide tootjate ja edasimüüjate arv suureneda ning oodatakse, et konkurentsi kasvades 

hinnad alanevad. Vastustes tuuakse välja, et Covid-19 viirusepuhangu ja riikliku eriolukorra 

tõttu suurenes plastpakendite kasutamine ning viirusepuhangu taandudes plastjäätmete teke 
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tõenäoliselt väheneb. Selle põhjuseks on viirusepuhanguga kaasnenud toidu kaasa ostmine 

ja koju tellimise suurenemine.  

3.1.4 Arvamus alternatiivide hindadest 

Plasttooted on levinud nende odava hinna tõttu. 59% küsimustikule vastanud Tallinna ja 

Tartu restoranidest leidsid, et keskkonnasõbralikemate alternatiivide hinnad on nendest 

tuleneva kasuga tasakaalus (joonis 7). Toitlustusasutuste arvamus plasttoodete alternatiivide 

hinnast on linnades erinev. Tallinnast hindas suurem osa toitlustusasutustest, 64% 

vastanutest, et alternatiivide hinnad on nendest tuleneva kasuga tasakaalus. Lisati, et näiteks 

uurimistöö peatükis 1.3.3 välja toodud Vegware ühekordselt kasutatavad tooted on 

võrdlemisi sama hinnaga kui plastesemed. Tartus oli see osa vastanutest väiksem- ligikaudu 

pool (54%) uuringus osalenud restoranidest leidis, et alternatiivide hinnad ei ole liiga kõrged.   

 
Joonis 7. Tallinna ja Tartu  restoranide hinnang alternatiivide hindadele. 
 
 

3.2 Arutelu ja järeldused 

 
Tartu ja Tallinna restoranidele saadetud küsimustikust selgus, et toitlustusasutustes tekib 

erinevaid plastjäätmeid, mille liigid restoranides ja kahes linnas on varieeruvad. Peamised 

toitlustusasutustes kasutatavad plastesemed on toidu- ja toorainepakendid, joogitopsid, 

ühekordsed söögiriistad ja toidukarbid, kõrred, plasttaara ning kilekotid. Osad nendest on 

asendatud alternatiividega, ning on tooteid, millele keskkonnasõbralikemaid alternatiive ei 

ole leitud. Nendeks on näiteks toorainepakendid, mille materjal sõltub tootjast. Neid 
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jäätmeid tekkis kõikides bakalaureusetöö uuringus osalenud restoranides. Toidu kaasa ja 

koju tellimisega kaasnevad ühekordsete plastesemete jäätmed, mille vähendamiseks on 

mitmed toitlustusasutused keskkonnahoidlikumad biolagunevad ja komposteeritavad 

alternatiivid kasutusele võtnud. Tallinna ja Tartu restoranides on enim levinud alternatiivid 

plastjäätmetele paberkotid ja biolagunevad pakendid toidu kaasa müügiks. 

Keskkonnahoidlikemaid alternatiive on tarbijatel ning restoranidel plastjäätmetest mugavam 

sorteerida, kuna enamikes omavalitustes kuuluvad vanapaberi- ja pappi kui ka biolagunevate 

jäätmete vedu korraldatud jäätmeveo hulka. Restoranides kasutatavatele plastist joogikõrtele 

on olemas jätkusuutlikumad alternatiivsed lahendused, mida on võimalik korduvalt 

kasutada. Nende alternatiividena toodi välja klaasist-, bambusest- ning Eestis toodetud 

pilliroost kõrred. Suur hulk plastjäätmetest, näiteks ühekordsed söögiriistad ja toidukarbid, 

ei jää restorani, vaid saadetakse välja. Seega ei kuulu nende jäätmete sorteerimine 

toitlustusasutuste valdustesse, vaid kodudesse. Toitlustusasutuste pädevuses on sisse ostetud 

tooraine- ja muude toodete pakendijäätmete sorteerimine, mida käesolevas bakalaureusetöös 

uuriti.   

 

Uuringu tulemustes tuli välja, et Tallinnas tekib plastjäätmeid vähemates restoranides kui 

Tartus, seal on ka suurem hulk uuringus osalenud restorane alternatiive kasutusele võtnud. 

Peamised plastesemed, mida Tallinna restoranides kasutatakse, on kilekotid, toidukarbid, 

taara ja joogikõrred. Eelnimetatud ühekordsete toodete alternatiivide kasutamine on 

Tallinnas ka suurem- enim levinud on paberkotid, biolagunevad toidukarbid ja plastkõrte 

alternatiivid. Seega võib tulemuste põhjal järeldada, et Tallinnas tekib ühekordseid 

plastesemeid vähem, kuna nende tekke vähendamiseks on alternatiive kasutusele võetud. 

Tallinnas lisasid kaks restorani 14-st, et kõik nende ühekordsed nõud on biolagunevad. Kui 

Tallinnas tekkis ühekordseid plastesemeid alla poole vastanud restoranides, siis Tartus 

kasutab plasttooteid üle poole uuringus osalenud toitlustusasutustest. Rohkem kasutatakse 

seal ühekordseid söögiriistu, vähem joogitopse. Tartus on sarnaselt Tallinnale 

alternatiividena rohkem levinud paberkotid ja biolagunevad pakendid toidu kaasa müügiks. 

Nende kasutamine Tartus ja Tallinna restoranides ei erinenud. Kõige parem viis jäätmetekke 

vähendamiseks on pakendatud toodete kui ka jäätmete vältimine, kuna alternatiivide 

valmistamine nõuab ressursse. Enamik Tallinna restorane väldib võimalusel plastpakendite 

kasutamist. Tartus osutas selle variandi kasuks vähem toitlustusasutusi. 

 



 37 

Üheks põhjuseks, miks Tallinna restoranides vähem erinevaid plastesemeid kasutatakse, 

võib olla asjaolu, et seal on avalikel üritustel keskkonnale ohtlike plastjäätmete tekke 

vähendamiseks ühekordsed plastesemed keelatud. Võimalik, et toitlustusasutused on keelust 

ajendatud. Kuna Tallinn on mereäärne linn, on seal oht mereprügi tekkeks suurem ning 

seetõttu välditaks plastjäätmete teket. Tallinna rahvaarv ja turistide külastatavus on suurem 

kui Tartus, sellest tulenevalt võib teatud alternatiivide, näiteks joogikõrte, kasutamine 

rohkemates restoranides olla tingitud suuremast nõudlusest jätkusuutlikumate alternatiivide 

järele. 

 

Tallinnas ning Tartus ei kuulu pakendijäätmete vedu korraldatud jäätmeveo hulka. Seega 

tuleb nende jäätmete vedu ettevõtetel ise organiseerida. Pakendijäätmete sorteerimine pole 

kohustuslik, küll aga soovituslik. Tallinnas pole pakendite kogumine kõikides restoranides 

tagatud. Teatud piirkondades raskendab jäätmete sorteerimist toitlustusettevõtetest 

mittetulenevad asjaolud. Näiteks sorteerimist raskendab ruumipuudus ning ajalised 

piirangud jäätmeveokite teenindamise piirkonnas. Kuna korraldatud jäätmevedu ei hõlma 

pakendijäätmete transporti, siis puudub linnal ülevaade toitlustusettevõtete 

pakendikogumise kohta. Toitlustusettevõtted peavad jäätmeid sorteerima nagu 

kodumajapidamised (Keskkonnaministeerium 2008). Seega saaks pakendijäätmete 

sorteerimise restoranides muuta kohustuslikuks kui nende kogumine võetakse korraldatud 

jäätmeveo hulka. Tõenäolisemaks võimaluseks pakendijäätmete sorteerimiseks oleks 

pakendikoti teenuse rakendamine ka toitlustusettevõtetes, mida saaksid korraldada ja 

pakkuda pakendiorganisatsioonid. Selle võimalikuks toimimiseks peaksid aga restoranid ise 

huvitatud olema. Siinpuhul ootas autor jäätmekäitlusettevõtte Ragn-Sells hinnangut 

pakendijäätmete sorteerimisele toitlustusasutustes. Kuna ettevõte teostab jäätmete vedu ning 

pakub ka pakendikoti teenust, oleks nende arvamuse põhjal olnud võimalik teha 

pakendijäätmete sorteerimisest toitlustusettevõtetes rohkem järeldusi. 

 

Eelkõige on restoranides levinud pandipakendite sorteerimine, mida tehti kõikides uuringus 

osalenud restoranides. Tartu restoranides tekib plasttaarat rohkemates toitlustusasutustes kui 

Tallinnas. Pudelimaterjal sõltub aga tootjast ning valitud tootest.  Tallinnas on 

pakendijäätmete sorteerimine restoranides rohkem levinud kui Tartus. Toitlustusasutustes 

sorteeritakse enamasti paber- ja kartong- kui ka klaaspakendeid. Paberi- ja pappmaterjali 

jäätmete vedu on organiseeritud korraldatud jäätmeveoga, ning see võib olla põhjuseks, miks 

neid pakendijäätmeid enamikes restoranides sorteeritakse. Klaaspakendite levinud 
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sorteerimise põhjuseks võib olla asjaolu, et osa neist on pandipakenditena tagastatav. 

Teiseks ajendiks võib olla klaaspakendite suurem mass ning maht, mis raskendab 

olmejäätmete vedu prügikonteinerisse. Seega sorteeritakse need eraldi. Plastpakendite 

sorteerimine on restoranides vähem levinud. Siin ilmnes ka suurim linnadevaheline 

erinevus. Tallinnas sorteeris plastpakendeid üle poole, Tartus alla selle küsimustikule 

vastanud toitlustusasutustest.  

 

Pakendijäätmete sorteerimine sõltub lisaks restorani huvile ka ruumi- ja jäätmeveo 

tingimustest. Jäätmeveo tingimused on linnaosades erinevad. Teenust pakuvad erinevad 

jäätmekäitlejad. Kesklinnas, kus asustus on tihedam, on ruumipuudus suurem ning jäätmete 

ligipääsetavus veoettevõttele raskem. Jäätmete sorteerimine sõltub ka toitlustusasutuse 

juhatuse ja töötajate teadlikkusest. Kuna Tallinna avalikel üritustel on jäätmete sorteerimine 

kohustuslik, võib olla ka Tallinna elanike teadlikkus sellest parem.  

 
Euroopa Liit Keelustab alates 2021. aastast ühekordsed plastesemed, näiteks joogikõrred, 

söögiriistad ja toidukarbid, mille kasutamine on restoranides seoses toidu kaasa müügiga 

levinud. Enamik uuringus osalenud restoranidest on vastava otsusega kursis. Kaks Tartu 

toitlustusasutust polnud keelust teadlikud. Keeluga seoses plaanivad pooled küsimustikule 

vastanud Tallinna ja Tartu restoranidest veel muudatusi läbi viia. Ülejäänud restoranidest on 

aga juba keskkonnasõbralikumad alternatiivid kasutusele võtnud ning ühekordsete 

plastesemete jäätmete teket vähendanud. Restoranid, kes peavad veel muudatusi läbi viima, 

plaanivad enamasti ühekordsed plastesemed asendada biolagunevate- ning 

komposteeritavatega. Kuna uuring viidi läbi Covid-19 viirusepuhangu ning riikliku 

eriolukorra ajal, oli antud ajaperioodil toidu kaasa ja koju tellimine rohkem levinud, kui 

restoranides käimine. See võis mõjutada toitlustusettevõtete valikut ühekordsete esemete 

soetamisel, kuna restoranide käibed langesid ning suurenes vajadus toidukarpide ja muude 

ühekordsete esemete järele. Seega võisid mitmed ettevõtted osutada soodsamate 

plastesemete kasuks. Kui plastesemed turult ja valikust kaovad, asenduvad need 

alternatiividega. Seega tõenäoliselt suureneb keskkonnasõbralikemate alternatiivide 

pakkumine. Kui konkurents tiheneb, võivad toodete hinnad langeda ning toitlustusasutustel 

on sobivad alternatiivid parem valida.  

Üldiselt leiavad restoranid, et plastesemete alternatiivide hinnad on nendest tuleneva kasuga 

tasakaalus. Kahes linnades arvamus mõnevõrra erines. Tallinnas leidis üle poolte 

restoranidest, et alternatiivsete toodete hinnad ei ole liiga kõrged. Tartus oli sellel arvamusel 
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vähem restorane. Arvamust hinnast võivad mõjutada toitlustusasutuse käive ning teadlikkus 

plastjäätmete mõjust keskkonnale. Tallinna restoranid on paremusjärjestuste tabelites 

kõrgemal kohal, nende käive kui ka tulu on reeglina suuremad (Eerme 2019, Restoranide 

TOPi... 2018). Kõiki uuringus osalenud restorane viidatud edetabelites ei olnud, kuna 

andmed pärinevad 2017. aastast ning mitmed toitlustusasutused avati hiljem. Lisaks on 

uuringus osalenud restoranide valim üsna laialdane ning seal hulgas on ka väikeettevõtjaid. 

Restoranide käive ja kasum sõltuvad asutuse asukohast, suurusest kui ka külastatavusest. 

Tallinna restoranide suurem külastatavus ning kasum on tingitud suuremast turistide 

külastatavusest ning elanike arvust. Seega on Tallinna restoranidel majanduslikult rohkem 

võimalusi ning sotsiaalselt suurem surve plastjäätmete tekke vähendamiseks.  

 

Teoreetilises osas käsitletud terminit „roheline restoran“ kasutaks töö autor nelja Tallinna 

(R16, R19, R22, R27) ja ühe Tartu (R12) toitlustusasutuse puhul (lisa 2). Rohelise restorani 

eesmärk on edendada jätkusuutlikku ettevõtlust. Jäätmevaldkonnas edendatakse 

taaskasutust, vähendatakse plastpakendite kasutamist ja jäätmete teket. Sellest tulenevalt 

osales uuringus kuus restorani, kus tekkib plastjäätmeid minimaalselt, võimalusel välditakse 

nende teket ning kasutakse erinevaid alternatiive. Nendes sorteeritakse erinevaid jäätmeid 

rohkem kui teistes, näiteks kõik kuus sorteerivad plastjäätmeid, kaks Tallinna restorani 

sorteerivad kõiki pakendijäätmeid.  

 

Suurem osa uuringus osalenud restoranidest on plastesemete alternatiivid kasutusele võtnud 

või plaanivad seda lähitulevikus teha. Valdav osa toitlustusasutustest on teadlikud, et 

ühekordsed plastesemed keelustatakse alates 2021. aastast ning liigutakse nende jäätmete 

vähendamise suunas. Lisaks leiavad üle poolte restoranidest, et biolagunevate ning 

komposteeritavate esemete hinnad on neist tuleneva kasuga tasakaalus. Seega suhtuvad 

Tartu ja Tallinna restoranid plastesemete alternatiivide kasutusele võtmisse positiivselt. 

Tartus on protsentuaalselt suurem osa toitlustusasutusi, kes muudatusi veel läbi viima 

peavad. Probleemsem koht on aga pakendijäätmete sorteerimine, kus plastjäätmeid 

sorteeritakse vähestes ettevõtetes. Selle probleemi lahenduseks tuleks aga töötajate 

teadlikkust jäätmete sorteerimise vajalikkusest tõsta ning ruumipuuduses selleks sobivad 

lahendused leida. Veel võiks aidata jäätmete sorteerimise kohustuslikuks muutmine 

toitlustusettevõtetes hetkeseisu parandada.  
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KOKKUVÕTE 
 

Plastjäätmed on üheks oluliseks keskkonda saastavaks probleemiks. Neid tekib nii pakendite 

kui ka ühekordselt kasutatavate esemete kujul. Eelnimetatud toodete kasutamine ning 

jäätmete teke on märkimisväärne toitlustusasutustes. Enamasti on see seotud suurenenud 

toidu kojuveo ja kaasa ostmise teenuse kasutamisega. Ühekordsete plasttoodete eluiga on 

lühike ja lagunemisaeg keskkonnas pikk. Euroopa Liit keelustab ühekordsed plastesemed 

alates 2021. aastast (Europarlament keelustab... 2019). Keskkonnasaaste ning jäätmetekke 

vähendamiseks tuleb kasutusele võtta alternatiivid, mis oleks taastuvast loodusressursist, 

korduskasutatavad või paremini taastöödeldavad ning keskkonda vähem koormavad. 

 

Käesoleva bakalaureusetöö „Plastjäätmete teke Tallinna ja Tartu restoranides ja nende 

valmisolek plastjäätmete tekke vähendamiseks“ eesmärk oli anda ülevaade Tallinna ja Tartu 

restoranides tekkivatest plastjäätmetest ning uurida nende valmisolekut plastjäätmete tekke 

vältimiseks. Uurimistöös vastatakse järgmistele uurimisküsimustele: 

 
1. Milliseid plastjäätmeid Tallinna ja Tartu restoranides tekib? 

2. Kuidas pakendijäätmeid sorteeritakse? 

3. Milliseid alternatiive ühekordsetele plastesemetele kasutatakse? 

4. Milline on ettevõtete valmidus plastjäätmete tekke vähendamiseks?  

 

Uurimisküsimustele vastamiseks saadeti 27-le Tallinna ja Tartu restoranile 

internetikeskkonnas küsimustikud. Seejärel hinnati tulemusi ja tehti järeldused. Peamised 

plastjäätmed, mis restoranides tekivad on toidu- ja toorainepakendid, ühekordsed 

söögiriistad ja toidukarbid, plastpudelid, joogitopsid ja kõrred ning kilekotid. Osa 

eelnimetatud jäätmetest ei jää restorani, vaid viiakse toidu kaasamüügiga asutusest välja. 

Siiski tekib ka restoranides plastjäätmeid, näiteks plastkõrred ja toorainepakendid, mille 

sorteerimine on vajalik edaspidiseks jäätmekäitluseks.  Uuringus selgus, et plastjäätmeid 

sorteeriti vähestes toitlustusasutustes, rohkem on levinud paber- ja kartong- ning 

klaaspakendite sortimine. Selle põhjuseks leiti ruumipuudus ning asjaolu, et paber- ja 

pappjäätmete vedu kuulub korraldatud jäätmeveo hulka.   
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Kui jäätmete teke on vältimatu, tuleks keskkonna säästmiseks kasutada loodussõbralikemaid 

plastesemete alternatiive. Tallinna ja Tartu restoranides on plastjäätmete tekke 

vähendamiseks levinud korduskasutatavast materjalist alternatiivid plastkõrtele, paberkotid,  

biolagunevad ning komposteeritavad toidukarbid ja söögiriistad. Valdav osa küsimustikule 

vastanud restoranidest on alternatiivid kasutusele võtnud või plaanivad seda tulevikus teha. 

Kuna plastesemed on levinud eelkõige madalama hinna tõttu, leidis siiski üle poolte 

toitlustusasutustest, et alternatiivide hinnad pole liiga kõrged ja on nendest tuleneva kasuga 

tasakaalus. Probleemsemaks kohaks oli plastjäätmete sorteerimine. Selle lahendamiseks 

tuleks toitlustusasutustes tõsta teadlikkust jäätmete sorteerimise vajalikkusest. Lisaks on roll 

jäätmeveo korraldusel ja lahenduseks võib olla pakendijäätmete sorteerimise kohustuslikuks 

muutmine. Bakalaureusetöös selgus, et Tallinna ja Tartu restoranid suhtuvad plastesemete 

keskkonnasõbralikematesse alternatiividesse positiivselt. Toitlustusasutused on vajadusel 

valmis muudatusi sisse viima, et vähendada plastjäätmete teket ning edendada 

keskkonnahoidu. 

 

Käesolevat uurimistööd on võimalik laiendada ja edasi uurida. Samasuguse uuringu võiks 

teostada aasta pärast, kui kehtib ühekordsete plastesemete kasutamise keeld, et hinnata 

eeldatavaid edusamme. Veel oleks võimalik teostada täpsem uuring- käia restoranides kohal 

ja märkida alternatiividena kasutatavad materjalid ning anda soovitusi jäätmete sorteerimise 

korraldamiseks. Kuna kiirtoidurestoranides tekib arvatavasti rohkem plastjäätmeid, vajaks 

ka see valdkond edasi uurimist, eelkõige milliseid alternatiive nad plaanivad kasutusele 

võtta. Kahjuks aga käesoleva bakalaureusetöö raames teostatud uuringus neilt vastuseid ei 

laekunud.  

 

 

 

 

 

 

  



 42 

 

 

KASUTATUD ALLIKAD 
 
Aarnio, T., Hämäläinen, A. (2007). Challenges in packaging waste management in the fast food 

industry. – Resources, Conservation & Recycling. Vol. 52. [e-ajakiri] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344907001620 (18.05.2020) 

Abejón,  R., Bala, A., Vázquez-Rowe, I., Aldaco, R., Fullana-i-Palmer, P. (2020). When 

plasticpackaging should be preferred: Life cycle analysis of packages for fruit and vegetable 

distribution in the Spanish peninsular market. – Resources, Conservation & Recycling. Vol. 

155. [e-ajakiri] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344919305725 

(25.04.2020) 

Aiba, S., Calabia, B. P., Tokiwa, Y., Ugwu, C. U. (2009). Biodegradability of Bioplastics. –

International Journal of Molecular Sciences. Viidatud: Lustmets, M. (2019) Ühekordsete 

biolagunevate plastnõude kompostitavus. Bakalaureusetöö. Eesti Maaülikooli põllumajandus- 

ja keskkonnainstituut. Tartu. 42 lk.  

Brice, A. (2011). Bioplastics projects set to prosper. I.C.I.S. LIMITED. Viidatud: Lustmets, M. 

(2019). Ühekordsete biolagunevate plastnõude kompostitavus. Bakalaureusetöö. Eesti 

Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Tartu. 42 lk.  

Cambridge Dictionary. (2020). Restaurant.   
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/restaurant (20.05.2020) 

Dip joogikõrred. (s.a). Dip joogikõrred. [veebileht] https://dip.ee (28.04.2020) 

EC = European Commission. (2018a). Single-use plastics: New EU rules to reduce marine litter.  

[veebileht] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3927 (22.04.2020) 

EC = European Commission. (2018b). plastic Waste: a European strategy to protect the planet, 

defend our citizens and empower our industries. [veebileht] 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5 (25.04.2020) 

Edukaimad restoranid, hotellid ja catering-ettevõtted. (1. veebruar 2018). – Äripäev. [e-ajakiri] 

https://www.kaubandus.ee/uudised/2018/02/01/edukaimad-restoranid-hotellid-ja-catering-

ettevotted (17.05.2020) 

EEA = European Environmental Agency. (2019). Preventing plasttic waste in Europe. Vol. 2. 

https://www.eea.europa.eu/publications/preventing-plastic-waste-in-europe (25.04.2020) 

Eerme, M. (30. jaanuar 2019). Restoranide TOPi võitja ei tegutse Eesimaa pinnal. – Äripäev. [e-

ajakiri] https://www.aripaev.ee/top/2019/01/30/restoranide-topi-voitja-ei-tegutse-eestimaa-

pinnal (17.05.2020) 



 43 

 

Eestis tekkinud olmejäätmete (sh eraldi pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete) koostise ja 

koguste analüüs. Segaolmejäätmete sortimisuuring. (2008). Tallinn: Säästva Eesti Instituut. 

https://www.envir.ee/sites/default/files/olmejaatmeteuuring2008.pdf (23.03.2020) 

Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu 

koostise uuring. (2013). SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva Eesti 

Instituut. http://eesringlus.ee/wp-content/uploads/2013/02/SEI-sortimisuuring-20131.pdf 

(13.04.2020) 

EK = Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. (2018). Euroopa Komisjon võttis vastu plastijäätmete 

vähendamise strateegia. [veebileht] 

https://ec.europa.eu/estonia/news/20180116_plastistrateegia_et (29.04.2020) 

EKJA = Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. (2020a). Jäätmed. [veebileht] 

https://www.ekja.ee/et/keskkonnajuhtimine/keskkonnajuhtimine/jaatmed-ja-

pakendid/jaatmed/ (23.03.2020) 

EKJA = Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. (2020b). Pakendid. [veebileht] 

https://www.ekja.ee/et/keskkonnajuhtimine/keskkonnajuhtimine/jaatmed-ja-

pakendid/pakendid/ (23.03.2020) 

ETO = Eesti Taaskasutusorganisatsioon. (s.a). Segapakend. [veebileht] 

https://www.sorteeri.ee/segapakend (27.04.2020) 

Europarlament keelustab ühekordsed plastesemed alates 2021. aastast. (2019). – ERR. /Toim. Pärli, 

M. https://www.err.ee/924116/europarlament-keelustab-uhekordsed-plastesemed-alates-2021-

aastast (27.04.2020) 

Greenware. (s.a). Materjalid. [veebileht] https://greenware.ee/materjalid/ (20.05.202) 

Greenweimo. (2019). How to produce sugarcane bagasse food container. [veebileht] 

https://www.greenweimo.com/how-to-produce-sugarcane-bagasse-food-container 

(28.04.2020) 

Homutov, T. (2014). Mida peaks teadma plastist toidunõude kohta? – Bioneer. [e-ajakiri] 

https://bioneer.ee/mida-peaks-teadma-plastist-toidunõude-kohta-0 (27.04.2020) 

Jäätmeseadus. (vastu võetud 27.10.2011, viimati jõustunud 10.11.2011). – Riigi teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006 (23.03.2020) 

Kaarna, K. (2016). Biolagunev plast võib osutuda keskkonnale isegi kahjulikumaks. –Bioneer. [e-

ajakiri] https://bioneer.ee/biolagunev-plast-võib-osutuda-keskkonnale-isegi-kahjulikumaks 

(19.05.2020) 

Kask, Annemari. Küsimus seoses pakendijäätmete sorteerimisega toitlustusettevõtetes. Autori 

intervjuu. E-kiri. Tartu. 25.03.2020 



 44 

Kaza, S., Yao. L., Bhada-Tata, P., Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0. A Global Snapshot of 

Solid Waste Management to 2050. [e-ajakiri] 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 (26.04.2020) 

Kers, J. (2010). Bioplastid ja bioplasttooted. – Keskkonnatehnika. Nr. 8. [e-ajakiri] 

https://keskkonnatehnika.ee/bioplastid-ja-bioplasttooted/ (20.05.2020) 

Keskkonnajuhtimise käsiraamat majutus-, totlustus- ja turismiettevõtetele. (2007). /Koost. 

Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO. Toim. Villo, S. Tallinn. [on-line] 

https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/turism/keskkonnajuhtimine.pdf (10.04.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2008). Jäätmeid sorteerida! Milleks? Tallinn. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VjkcJOf_9QkJ:www.tallinn.ee/est/la

snamae/g10383s64407+&cd=3&hl=et&ct=clnk&gl=ee&client=safari (22.05.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2018). Pakendid. [veebileht] https://www.envir.ee/et/eesmargid-

tegevused/jaatmed/pakendid (30.04.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2019a). Keskkonnavastutus. [veebileht] 

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnavastutus 

(13.04.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2019b). Laiendatud tootjavastutus ja probleemtooted. [veebileht] 

https://www.envir.ee/et/laiendatud-tootjavastutus-ja-probleemtooted (13.04.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2019c). Jäätmed. [veebileht]  https://www.envir.ee/et/jaatmed 

(25.04.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2019d). Pakendiettevõtjale. [veebileht]  

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/pakendid/pakendiettevotjale 

(29.04.2020) 

Keskkonnaministeerium. (2020). Jäätmete liigiti kogumine. [veebileht]  

https://www.envir.ee/et/jaatmete-sortimine (27.04.2020) 

Kriipsalu, M., Maastik, A., Truu, J. (2016). Jäätmekäitlus ja pinnase tervendamine. Tallinn: TTÜ 

Kirjastus. 376 lk. 

Lu, D.R., Xiao, C.M., Xu, S.J. (2009). Starch-based completely biodegradable polymer materials. 

–eXPRESS Polymer Letters. No. 6. Viidatud: Lustmets, M. (2019) Ühekordsete biolagunevate 

plastnõude kompostitavus. Bakalaureusetöö. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja 

keskkonnainstituut. Tartu. 42 lk.  

Lustmets, M. (2019) Ühekordsete biolagunevate plastnõude kompostitavus. Bakalaureusetöö. Eesti 

Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Tartu. 42 lk.  

Marra, A. Silvestre, C. Duraccio, D., Cimmino, S. (2016). Polylactic acid/zinc oxide biocomposite 

films for food packaging application. – International Journal of Biological Macromolecules. 

Vol. 88. [e-ajakiri] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181301630263X 

(28.04.2020) 



 45 

Matinise, S., Roos, C., Oelofse, S., Muswema, A. (2018). Implementing the waste hierarchy- 

assessing recycling potential of restaurant waste. 

http://researchspace.csir.co.za/dspace/bitstream/handle/10204/10587/Matinise_21704_2018.p

df?sequence=1&isAllowed=y (19.04.2020) 

Mixpack. (2019). Meie materjalid. [veebileht] https://mixpack.ee/et/pochemu-ne-plastmassa-a-

rastenija/ (28.04.2020) 

Moran, M. (2018) An environmental and cost comparison between polypropylene plastic drinking 

straws and a “greener” alternative. USA: Oberlin College. 

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=oberlin1526393902586631&disposition=inli

ne (18.05.2018) 

Nafchi, A.M., Moradpour, M., Saeidi, M., Alias, A.K. (2013). Thermoplastic starches: Properties, 

challenges, and prospects. – Strach. Vol 65. Viidatud: Lustmets, M. (2019) Ühekordsete 

biolagunevate plastnõude kompostitavus. Bakalaureusetöö. Eesti Maaülikooli põllumajandus- 

ja keskkonnainstituut. Tartu. 42 lk.  

Natural tableware. (2019). Materials. [veebileht] https://www.naturaltableware.com/materials/ 

(20.05.2020) 

Pakendiaruande koostamise metoodika analüüs ja kaasajastamine. (2017). Stockholmi 

Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. 

https://www.envir.ee/sites/default/files/pakendijaatmete_aruandluse_metoodika_analuus_seit.

pdf (13.04.2020) 

Pakendiseadus. (vastu võetud 21.04.2004, viimati jõustunud 01.06.2004) – Riigi teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006 (23.03.2020) 

Pakendiseadus. (vastu võetud 24.04.2008, viimati jõustunud 31.05.2008). – Riigi teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006 (23.03.2020) 

Pauklin, T., Kõrgmaa, V. (2012). Reoveesette töötlemise strateegia väljatöötamine, sh ohutu 

taaskasutamise tagamine järelevalve tõhustamise, keemiliste- ja bioloogiliste 

indikaatornäitajate rakendamise ning kvaliteedi- süsteemide juurutamise abil. III ETAPP. 

http://www.klab.ee/wp-content/uploads/2009/06/KIK99-parandustega_netti.pdf (18.05.2020) 

Ragn-Sells. (s.a). Pakendikott. [veebileht] https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/ 

(13.04.2020) 

Ramjalg, Rainer. Küsimus seoses pakendijäätmete sorteerimisega toitlustusettevõtetes. Autori 

intervjuu. E-kiri. Tartu. 11.05.2020 

Razza, F., Fieschi, M., Innocenti, F. I., Bastioli, C. (2008). Compostable cutlery and waste 

management: An LCA approach. – Waste Management. Vol. 29. [e-ajakiri] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X0800295X (18.05.2020) 

Rethinking Plastic. (2018). The bad five. [veebileht] https://www.rethinkingplastic.org (27.04.2020) 



 46 

Riigi jäätmekava 2014-2020. (2014). Keskkonnaministeerium. 

https://www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf (31.03.2020) 

Ringmajandus. (s.a). Strateegia. [veebileht]  https://ringmajandus.envir.ee/et/strateegia (22.05.2020) 

Royte, E. (August 2019). Eat your food, and the package too. – National geographic. [e-ajakiri] 

https://www.nationalgeographic.com/environment/future-of-food/food-packaging-plastics-

recycle-solutions/ (28.04.2020) 

Suckõrs. (s.a). Real straws straight from Nature. [veebileht]  https://suckors.com (28.04.2020) 

Sutu straws. (s.a). SUTU joogikõrred. [veebileht] https://sutustraws.com/et/pood/ (28.04.2018) 

SYKE = Soome Keskkonnainstituut. (2016). Ohud Soome lahele. Mereprügi ja ohtlikud jäätmed. 

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Mereprygi_WEB (10.04.2020) 

Tallinn keelustab avalikel üritustel ühekordsete nõude kasutamise alates oktoobrist. (7. märts 2019) 

– Bioneer. [e-ajakiri] https://bioneer.ee/tallinn-keelustab-avalikel-üritustel-ühekordsete-nõude-

kasutamise-alates-oktoobrist (28.04.2020) 

Tallinn. (2002-2020). Korraldatud jäätmevedu. [veebileht]  

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Korraldatud-jaatmevedu#mis (29.04.2020) 

Tallinna jäätmekava 2017-2021. (2017). Tallinn: Tallinna Volikogu. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/0201/7029/1110137107.attachment.pdf (10.04.2020) 

Tartu linna jäätmehoolduseeskiri. (vastu võetud 28.06.2018, viimati jõustunud 01.09.2018). – Riigi 

teataja .  https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018025 (31.03.2020) 

Tartu linna jäätmekava 2015-2020. (2014). Tartu: Tartu Linnavolikogu. 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arenguka

vad/Tartu%20jaatmekava%202015%20-%202020.pdf (8.04.2020) 

Tartu. (s.a). Korraldatud jäätmevedu. [veebileht]  https://tartu.ee/et/jaatmeinfo (29.04.2020) 

Viikna, A. (2009). Kilematerjalidest ja kilekottidest. – Keskkonnatehnika. Nr 6, lk 8. 

Vinni, R. (25. juuli 2018). Saarlased lähevad pillirooga plastiku vastu. – Saarte Hääl. 

https://arhiiv.saartehaal.ee/2018/07/25/saarlased-lahevad-pillirooga-plastiku-vastu/ 

(27.04.2020) 

Voolaid, Juhan. Küsimus seoses pakendijäätmete sorteerimisega toitlustusettevõtetes. Autori 

intervjuu. E-kiri. Tartu. 30.03.2020 

Wang, Y. F., Chen S. P., Lee, Y. C., Tsai, C. T. (2013). Developing green management standards 

for restaurants: Anapplication of green supply chain management. – International Journal of 

Hospitality Management. Vol. 34. [e-ajakiri] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431913000480 (14.04.2020) 

Xanthos, D., Walker, T.R.  (2017). International policies to reduce plastic marine pollution from 

single-use plastics (plastic bags and microbeads). – Marine Pollution Bulletin. Vol. 118. [e-

ajakiri] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17301650 (25.04.2020) 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

LISAD 
  



 48 

Lisa 1. Ankeetküsimustik 

Küsimustik	restoranidele	plastjäätmete	tekke	ja	nende	
vähendamise	kohta	 
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Lisa 2. Küsimustiku tulemused 
 
Restorani 

kood 
Küsimus nr 2 : Milliseid plastjäätmeid Teie ettevõttes tekib? 

R01 Plastkõrred, Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, 
Kilekotid, Ühekordsed söögiriistad, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 

R02 Plasttaara, Kilekotid, Toidu- ja toorainepakendid 
R03 Plastkõrred, Kilekotid, Ühekordsed söögiriistad, Toidu- ja toorainepakendid 
R04 Plasttaara, Kilekotid, Ühekordsed söögiriistad, Toidu- ja toorainepakendid 
R05 Plastkõrred, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Kilekotid, 

Ühekordsed söögiriistad, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 
R06 Plastkõrred, Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, 

Kilekotid, Ühekordsed söögiriistad, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 
R07 Plastkõrred, Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, 

Kilekotid, Ühekordsed söögiriistad, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 
R08 Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Toidu- ja 

toorainepakendid 
R09 Plastkõrred, Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, 

Kilekotid, Ühekordsed söögiriistad, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 
R10 Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Kilekotid, 

Ühekordsed söögiriistad, Toidu- ja toorainepakendid 
R11 Plastkõrred, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Ühekordsed 

söögiriistad, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 
R12 Kilekotid, Toidu- ja toorainepakendid 
R13 Kilekotid, Toidu- ja toorainepakendid 
R14 Plasttaara, Toidu- ja toorainepakendid 
R15 Kilekotid, Toidu- ja toorainepakendid 
R16 Toidu- ja toorainepakendid 
R17 Kilekotid, Toidu- ja toorainepakendid 
R18 Plastkõrred, Plasttaara, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, 

Kilekotid, Joogitopsid, Toidu- ja toorainepakendid 
R19 Toidu- ja toorainepakendid, Kõik kaasapakendavate toidu anumad on 

Vegwarei biolagunevad anumad. 
R20 Plasttaara, Ühekordsed söögiriistad, Toidu- ja toorainepakendid 
R21 Plastkõrred, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Joogitopsid, Toidu- 

ja toorainepakendid, Vaakumkotid 
R22 Plasttaara, Toidu- ja toorainepakendid, Kõik ühekordsed nõud on 

biolagunevad 
R23 Plastkõrred, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Kilekotid, Toidu- ja 

toorainepakendid 
R24 Plastkõrred, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Joogitopsid, Toidu- 

ja toorainepakendid, Vaakumkotid 
R25 Kilekotid, Toidu- ja toorainepakendid 
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R26 Plastkõrred, Ühekordne plastik toidu kaasa pakkimiseks, Joogitopsid, Toidu- 
ja toorainepakendid, Vaakumkotid 

R27 Plasttaara, Toidu- ja toorainepakendid 
 Küsimus nr 3 : Milliseid pakendijäätmeid Teie ettevõttes eraldi 

sorteeritakse? 
R01 Paber-ja kartongpakendid, Taara sorteerimine 
R02 Paber-ja kartongpakendid, Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R03 Metallpakendid, Paber-ja kartongpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R04 Paber-ja kartongpakendid, Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R05 Paber-ja kartongpakendid, Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R06 Metallpakendid, Paber-ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R07 Paber- ja kartongpakendid, Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R08 Metallpakendid, Paber-ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R09 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R10 Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R11 Taara sorteerimine 
R12 Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R13 Paber- ja kartongpakendid, Taara sorteerimine 

 
R14 Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R15 Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R16 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R17 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R18 Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R19 Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, Taara 

sorteerimine 
R20 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R21 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R22 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 

Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
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R23 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Tetrapakendid, 
Klaaspakendid, Taara sorteerimine 

R24 Paber- ja kartongpakendid, Taara sorteerimine, Biojäätmed 
R25 Klaaspakendid, Taara sorteerimine 
R26 Paber- ja kartongpakendid, Taara sorteerimine, Biojäätmed 
R27 Metallpakendid, Paber- ja kartongpakendid, Plastpakendid, Klaaspakendid, 

Taara sorteerimine 
 Küsimus nr 4 : Kas ja milliseid alternatiive olete plastjäätmete 

vähendamiseks kasutusele võtnud? 
R01 Pole alternatiive kasutusele võtnud 
R02 Alternatiivid plastikkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 

Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R03 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Plastikkõrte andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R04 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 
Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Plastikkõrte 
andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel plastpakendite 
kasutamise vältimine 

R05 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 
Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid 

R06 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 
Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Plastkõrte 
andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel plastpakendite 
kasutamise vältimine 

R07 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 
Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Plastkõrte 
andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel plastpakendite 
kasutamise vältimine 

R08 Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R09 Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, Biolagunevad pakendid toidu 
transportimiseks, Paberkotid, Plastkõrte andmine kliendile vaid selle 
küsimisel, Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

R10 Paberkotid 
R11 Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Plastkõrte 

andmine kliendile vaid selle küsimisel 
R12 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 

Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 
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R13 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 
Biolagunevad pakendid toidu transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R14 Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 
R15 Alternatiivid plastkõrtele, Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, 

Biolagunev pakend toidu transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R16 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

R17 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid 

R18 Alternatiivid plastkõrtele, Paberkotid, Plastkõrte andmine kliendile vaid selle 
küsimisel, Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

R19 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

R20 Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, Biolagunev pakend toidu 
transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel plastpakendite kasutamise 
vältimine 

R21 Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, Biolagunev pakend toidu 
transportimiseks, Paberkotid, Võimalusel plastpakendite kasutamise 
vältimine 

R22 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

R23 Alternatiivid ühekordsetele söögiriistadele, Biolagunev pakend toidu 
transportimiseks, Paberkotid, Plastkõrte andmine kliendile vaid selle 
küsimisel, Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

R24 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Plastkõrte andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R25 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Plastkõrte andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R26 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Plastkõrte andmine kliendile vaid selle küsimisel, Võimalusel 
plastpakendite kasutamise vältimine 

R27 Alternatiivid plastkõrtele, Biolagunev pakend toidu transportimiseks, 
Paberkotid, Võimalusel plastpakendite kasutamise vältimine 

 Küsimus nr 5 : Vastavalt Europarlamendi 2019.a märtsis tehtud otsusele 
keelustatakse Euroopa Liidus ühekordselt kasutatavad söögiriistad, 
plasttaldrikud ja kõrred alates 2021. aastast. Kas plaanite sellega seoses 
aasta jooksul nende plastjäätmete tekke vähendamiseks muudatusi sisse 
viia? 
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R01 Ei, käesoleval hetkel pole veel muudatusi plaaninud, kuna meie ettevõte ei 
olnud kursis vastava otsusega 

R02 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 
probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastikjäätmeid 

R03 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R04 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R05 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R06 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R07 Ei, käesoleval hetkel pole veel muudatusi plaaninud, kuna meie ettevõte ei 

olnud kursis vastava otsusega 
R08 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R09 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R10 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R11 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R12 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R13 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R14 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R15 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R16 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastikjäätmeid 
R17 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastikjäätmeid 
R18 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastikjäätmeid 
R19 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastikjäätmeid 
R20 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R21 Jah, plaanime muudatusi läbi viia 
R22 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R23 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R24 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 

probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
R25   

Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 
probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 

R26 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 
probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 
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R27 Ei, käesolevaks hetkeks ei ole vajadust muudatuste tegemiseks, kuna oleme 
probleemile lahendused leidnud ja ettevõttes ei teki neid plastjäätmeid 

 Küsimus nr 6 : Kui valisite eelmises küsimuses esimese vastusevariandi, 
siis millised need muudatused oleksid? 

R01  
R02  
R03 Liigume biolagunevate pakendite suunas 
R04 Hetkel on juba tellidud pakendi konteiner. Samuti on kasutuseljuba bio 

lagunevad ühekordsed nõud. 
R05 oleme katsetanud pilliroost kõrte kasutamist, mille kasutamist jätkame, kuid 

siiani on kasutusel ka plastkõrred. Oleme kasutanud puidust söögiriisti, 
biolagunevaid karpe toidu pakkimiseks, kuid täielikult pole veel plastikust 
loobunud. 

R06 Ootame, kuni odavate alternatiivide pakkumine tõuseb ja seejärel on kergem 
valida. 

R07  
R08  
R09 Alternatiivsed pakendid. 
R10  
R11  
R12  
R13  
R14 Vähendada plasti 
R15 Oleme juba enam kui aasta kasutanud komposteeritavaid ühekordseid nõusid 

ning biolagunevaid kõrsi 
R16  
R17  
R18  
R19  
R20 Otsime erinevaid võimalusi, et vältida plastjäätmete kasutamist ja teket. 

Oleme kasutusele võtnud võimalikult palju biolagunevaid tooteid.  
R21 Kasutatakse bambusest ja klaasist kõrsi, kaadamüügiga kasutatakse palju 

plastikut 
R22  

R23 Kõrte asendmine biolagunevatega 

R24 Kõrte asendmine biolagunevatega 

R25  

R26 Kõrte asendmine biolagunevatega 

R27  
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 Küsimus nr 7 : Kas Teie hinnangul on keskkonnasõbralikemate 
alternatiivide hinnad tasakaalus nendest tuleneva kasuga? 

R01 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R02 Jah, on tasakaalus 

R03 Jah, on tasakaalus 

R04 Jah, on tasakaalus 

R05 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R06 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R07 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R08 Jah, on tasakaalus 

R09 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R10 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R11 Jah, on tasakaalus 

R12 Jah, on tasakaalus 

R13 Jah, on tasakaalus 

R14 Jah, on tasakaalus 

R15 Jah, on tasakaalus 

R16 Jah, on tasakaalus 

R17 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R18 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R19 Jah, on tasakaalus 

R20 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R21 Jah, on tasakaalus 

R22 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R23 Ei, hinnad on liiga kõrged 

R24 Jah, on tasakaalus 

R25 Jah, on tasakaalus 

R26 Jah, on tasakaalus 

R27 Jah, on tasakaalus 

 Küsimus nr 8 : Juhul kui Teil on muid täpsustusi või kommentaare, võite 
need lisada siia 
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R19 Vegwarei tooted on võrdlemisi sama hinnaga, kuid veidikene kõrgemad, kuid 
antud küsimus ei hõlma endas odavaima lahenduse leidmist.  
Kindlasti tekib seda taastumatut prügi ning see on vältimatu, kuid mis hulgas 
seda tekib on reguleeritav ming meie restoranides on seda tõmmatud 
võimalikult madalale.  
Samuti toimivad tooraine tarnijad samamoodi ning üritavad vältida 
taastumatute pakendite kasutamist. 

* Tallinna restoranid, Tartu restoranid 
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