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Suur tänu kõigile Euroopa vabaühendustele, kes andsid oma hindamatu panuse ühekorraplasti 
vähendamise ja sellest loobumisega seotud parimate tavade koondamisse ning kes töötavad 
pühendunult tõelise ringmajanduse ja plastivaba maailma nimel. 

Seas At Risk tänab EL-i rahalise toetuse eest. Käesoleva kataloogi sisu aval-
datakse Seas At Riski ainuvastutusel ja see ei pruugi kajastada rahastajate 
seisukohti.  

Twitter: @SeasAtRisk
Koduleht: https://seas-at-risk.org/ 
 

Maailmamerd võib pidada meie planeedi sinisteks 
kopsudeks, kuna see toodab poole meie hingatavast 
hapnikust. Maailmameri neelab rohkem kasvuhoonegaase 
kui metsad. Selle soojad ja külmad hoovused kujundavad 
Maa kliimat, tagades meie planeedil elamiskõlblikud 
tingimused. Maailmameri annab meile vihma, toitu ja 
töökohti. Nii meie enda kui ka kogu Maa elustiku kestmiseks 
on maailmameri kriitilise tähtsusega.

PARIMATE  
TAVADE KATALOOG 

Seas At Risk on Euroopa suurim merekeskkonda kaitsvate 
vabaühenduste katusorganisatsioon, mis toetab ambit-
sioonikat poliitikat nii Euroopas kui ka rahvusvaheliselt. 
Seas At Riski eesmärk on tagada merede ja ookeanide 
külluslik mereelustik, elurikkus, vastupanuvõime kliima-
muutustele ja kaitstus inimtegevuse surve eest. Seas At 
Risk on Break Free From Plasticu liige. 

https://seas-at-risk.org/

Break Free From Plastic on üleilmne plastireostuseta tule-
vikku ette kujutav liikumine. Algatuse käivitamisest 2016. 
aasta septembris on liikumisega liitunud üle 2500 orga-
nisatsiooni kogu maailmast, kes nõuavad ühekorraplasti 
ulatuslikku vähendamist ja plastireostuse kriisile püsivate 
lahenduste leidmist. Neid organisatsioone ühendavad sa-
mad keskkonnakaitse ja sotsiaalse õiguse väärtused, mis 
suunavad nende kogukondlikku tööd ja on nende ühtse, 
globaalse visiooni aluseks. 

https://www.breakfreefromplastic.org 

ühekordse plasti direktiivi ulatuslikuks rakendamiseks  

https://www.youtube.com/watch?v=nMRCImawsBE
https://seas-at-risk.org/
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbFhSYWZ3Q1ZQX3VsbjY3UDNMQk52TC1pSm1OZ3xBQ3Jtc0tsOE50RFcwMFdkRWhLbHFGazIyRFZDYmNBdXpUdmFTMTJGMkVZOXlSSFZsNWFVNmlqUzVncW5rRm1JVE5HdTZhdFVMQjNHdnJxc21IdnlfUDF4UzJ6cU5OYmNPSE5aZWRITUpFLTRReUVHYmZZU1VFZw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fseas-at-risk.org%2F&event=video_description&v=KrcCBim1-Zk
https://www.breakfreefromplastic.org/
https://www.breakfreefromplastic.org


Maailmamere plastist puhastamine on võimatu. 
Ainuvõimalik lahendus on süsteemne muutus, mis 
võitleb plasti vastu selle tekkekohas.  
 
Maailmamere plastist puhastamine on võimatu. 
Ainuvõimalik lahendus on süsteemne muutus, mis 
võitleb plasti vastu selle tekkekohas. Seas At Riski 
2017. aasta uurimus „Ühekorraplast ja merekeskkond“ 
näitas, et kõige suuremat merereostust põhjustavad 
Euroopa randadest leitud ühekorratooted ja mahajäetud 
kalapüügivahendid. Kuna plasti tootmine maailmas on 
hüppeliselt kasvamas, tuleb teha otsustavaid samme, et 
võtta kasutusele tõhusaid, keskkonda plastireostuse eest 
kaitsvaid lahendusi. 

Plastistrateegia ja vastu võetud direktiiv teatavate 
plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta, mida 
nimetatakse ka ühekordse plasti direktiiviks, on teinud 
Euroopa Liidust plastireostuse vastase võitluse teenäitaja. 
2019. aasta juulis jõustunud direktiivi eesmärk on 
vähendada mere plastireostust 70% võrra ja keskenduda 
EL-is kõige suuremat reostust põhjustavale kümnele 
plasttootele. Sellega keelustatakse mitmed ühekordsed 

plasttooted, nagu plasttaldrikud, vahtpolüstüreenist 
toidu- ja joogipakendid, plastist kõrred ja söögiriistad. 
Lisaks paneb direktiiv liikmesriikidele kohustuse täita 
muude toodete, nagu topside ja toidupakendite, puhul 
kaugeleulatuvad vähendamise sihtmääri, kehtestada 
toidu- ja joogipakenditele, tubakatoodetele ja 
pakkematerjalile laiendatud tootjavastutuse nõuded 
ning saavutada ühekordsete plastpudelite puhul 90% 
kogumismäär. 

Käesoleva väljaande eesmärk on toetada ühekordse 
plasti direktiivi laiaulatuslikku rakendamist ning 
innustada riikide ja kohalike omavalitsuste, ettevõtete 
ning kodanikuühiskonna esindajaid vähendama 
ühekordsete plasttoodete kasutamist. Kataloog sisaldab 
üle 160 uuendusliku parima praktika, mida on juba 
edukalt rakendatud ning mida on võimalik lihtsasti 
muudes piirkondades ja laiemalt üle võtta. Parimad 
tavad pärinevad 27 riigist ja koondavad nii Seas At Riski 
võrgustiku ja Break Free From Plasticu liikumise liikmes- 
ning partnerorganisatsioonide kui ka muude ühenduste 
antud väärtuslikku teavet.

Viimastel kümnenditel on plastireostusest saanud suur 
oht keskkonnale, sh mereelustikule. Kogu maailma 
kodanikele ja ametivõimudele tekitab see järjest suuremat 
muret. Igal aastal jõuab maailmamerre lausa 8 miljardit 
tonni plastprügi, tappes üleilmselt hinnanguliselt miljon 
merelindu ja 100 000 mereimetajat, kes plasti alla 
neelavad. Plastprügi reostab maailmamere vett ja jääb 
mere ökosüsteeme ohustama sadadeks aastateks, enne kui 
lõpuks laguneb, kui üldse laguneb.

SISSEJUHATUS

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
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“Koostöös Greenpeace Austriaga hakkas riigi 
suurim piimatootja, Berglandmilch, pakendijäätmete 
vähendamiseks 2020. aasta veebruarist kasutama 
liitriseid kordustäidetavaid piimapudeleid.”

Skoonu kojuveo korduskasutusnõud   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Viinis on toimiv korduskasutuslahendusega toidu 
kojuveo teenus. Tellides toitu restoranist, mis on 
Skoonu koostööpartner, tuuakse tooted kliendile 
keskkonnasäästlike korduskasutusnõudega, mitte 
ühekorrapakenditega. See on ülihea võimalus vähendada 
kojuveo nõudluse tõusuga kaasnevaid meeletuid 
jäätmekoguseid. 

Ettevõtte eesmärk on kahandada iga-aastast 
pakendijäätmete hulka kuni 1700 tonni — firma kodulehe 
andmetel on see võrdne 485 keskmise, 3,5 tonni kaaluva 
elevandiga. 

Riiklik kolmepunktiline tegevuskava  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Austria kliimameetmete, keskkonna-, energeetika-, 
liikuvus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeerium 
koostab praegu 2021. aastast rakenduvat kolmepunktilist 
kava, mis sisaldab järgmist:

1.  Kohustuslikud kvoodid, mis reguleerivad 
kordustäidetavate joogipakendite osakaalu jaemüügis. 
Kvoot tõuseb järk-järgult, olles 2023. aastal 25%, 
2024. aastal 40% ja 2030. aastal 55%.

2.  Riiklik plastpudelite ja metallpurkide pandisüsteem.

3.  Astmeline plastpakenditootjate maksustamine ehk 
mida lihtsam on pakendit ringlusse võtta, seda 
madalam on maksumäär.

Ühegi punkti kohta lõplikku poliitilist otsust ei ole, sest 
kahe koalitsioonierakonna vahelised läbirääkimised 
jätkuvad. Esimest punkti on plaanis reguleerida eelseisva 
jäätmekäitlusseaduse muudatusettepanekuga, teist punkti 
loaga anda välja kohalikke seadusi ning kolmandat punkti 
osana eelarvest.

Korduskasutatavad pakendid ja pudelid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Unimarkti koostööpartner Erhard Meindl on esimene 
ettevõte Ülem-Austrias, mis on otsustanud asendada 
plastpakendid ecoBOX-nimeliste korduskasutuskarpidega. 
Praktiline ja kestlik pandisüsteem aitab ettevõttel 
vähendada plastijäätmeid umbes 70% võrra. 

Steiermarki viinamarjakasvatuspiirkonnas hoiab 
Steiermarkflasche-nimeliste kordustäidetavate 
veinipudelite kasutamine projekti asutajate sõnul kokku 
kuni 96% ühekorrapudelite tootmisele kuluvast energiast.  

Burgenlandi liidumaa on käivitanud koolides väikeste 
plastpudelite kogumiseks kohaliku pandipakendisüsteemi. 
Iga-aastaselt saadetakse algatuse abil ringlusse üle 
40 000 pudeli. 

Roheliste ürituste ökomärgis  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Austria on võtnud kasutusele ürituste ökomärgise “Green 
Events”, mille saamiseks peab vastama teatud nõuetele 
ja nende täitmist ka tõendama. Keskse tähtsusega 
on liikuvus, asukoht ja jäätmekäitlus, aga samuti 
soodustatakse korduskasutusplasti eelistamist.

Üks märgise saamise eeldustest on see, et üritusel oleksid 
korduskasutatavad söögitarvikud ja topsid ning et jooke 
pakutaks korduskasutuspudelitest või suurematest 
mahutitest. Valitsuse 2020.–2024. aasta kava kohaselt 
on üks poliitilisi eesmärke muuta enamik spordi- ja 
kultuuriüritusi roheliseks. 

Roheliste ürituste eelisteks on peamiselt ürituse kvaliteedi 
ja kuvandi parandamine, ressursi- ja kulusääst, aga ka 
jätkusuutlikkuse alase teadlikkuse suurendamine.

Lääne-Austrias on suuremates linnades, nagu Dorenis, 
lubatud üksnes rohelised üritused. Salzburgis ja Viinis on 
ühekorratoodete jäätmete vähendamine tagatud kohaliku 
seadusandlusega. 

Kordustäidetavad klaasist piimapudelid   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Koostöös Greenpeace Austriaga hakkas riigi suurim 
piimatootja, Berglandmilch, pakendijäätmete 
vähendamiseks 2020. aasta veebruarist kasutama 
liitriseid kordustäidetavaid piimapudeleid. 

Kliendid maksavad iga pudeli kohta 0,22 € pandiraha ja 
saavad selle pudeli tagastamisel tagasi. Pakendi vahetust 
ei peeta tülikaks muutuseks, vaid see on hoopis kaasa 
toonud müüginumbrite suurenemise.

Berglandmilch investeeris oma Alam-Austria Aschbachi 
ja Tirooli Wörgli pakendamiskeskuste kohandamisse 
ligikaudu 8 miljonit eurot ning pani klaaspudelite 
täitmiseks, pesemiseks ja ladustamiseks tööle lisaüksused. 

2020. aasta kavasse võeti veel teisigi 
korduskasutustooteid, nagu pooleliitrine 
korduskasutuspudel, aga ka korduskasutuspudelis 
müüdav vähese rasvasisaldusega piim ja 
korduskasutatavas klaaspurgis jogurt. Lisaks ettevõtte 
enda piimavalikule (Schärdinger Berghof Milch jaTirol 
Milch) kasutab Berglandmilch sama klaasist panditaarat 
oma äripartnerite, REWE ja Spari mahepiima tarbeks. 
Kasutatud piimapudeleid saab tagastada kogu Austria 
piires kõigi äripartnerite tagastusautomaatidesse.

100% kliimaneutraalsed limonaadid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Joogitootja Egger tõi turule uue LIMÖ-nimelise limonaadi. 
Radlberger LIMÖ limonaadi hakatakse müüma üksnes 
modernses liitrises korduskasutatavas klaaspudelis ja 
varasemast pooleteiseliitrisest PET-pakendist loobutakse. 
Klaasist panditaarale üle minemise tulemusel on 
Radlbergeri limonaadid 100% kliimaneutraalsed.

Limonaadi müüakse keskkonnasäästlikus kuut pudelit 
mahutavas kastis, mille keskosas on praktiline kandesang. 
Kuna kastil ei ole selgesti nähtavat tootemarki, võib seda 
kasutada ka muude kaubamärkide jaoks. 

Korduskasutatava kohvitopsi süsteemid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Cup Solutions pakub Austrias korduskasutussüsteemide ja 
ürituste tarbeks rendi- ja pesuteenusega terviklahendust. 
Ettevõttel on üle kahe miljoni renditava panditopsi, 
enamik neist on valmistatud stüreen-akrüülnitriilvaigust 
(SAN). Pakutakse erinevas suuruses alkohoolsete 
ja alkoholivabade jookide jaoks sobivaid topse 
ning firma klientide hulgas on nii Austria juhtivaid 
meelelahutusettevõtteid kui ka ürituste korraldajaid.

Algatus Mycoffeecup, mis on Cup Solutionsi ja Viini linna 
koostööprojekt, pakub kohvi kaasa müüvatele asutustele 
korduskasutuslahendust. Eesmärk on vähendada 
Viinis iga-aastaselt kasutatava 84 miljoni ühekordse 
joogipakendi hulka. 

Sellelaadsed kohalikud algatused on näiteks ka 
BackCup ja K2go. Mõned müügikohad pakuvad 
korduskasutustopsiga tellitud kohvi pealt väikest 
allahindlust (keskmiselt 0,20 €). 

Kõigil neil lahendustel on üks eesmärk: vähendada ülisuurt 
jäätmehulka, mida ühekordsed kohvitopsid põhjustavad. 
Hea on tõdeda, et liikumisel on järjest rohkem järgijaid, 
sest Austria on 6,65 kg kohvi tarbimisega inimese kohta 
aastas maailmas seitsmendal kohal.

Austria

https://skoonu.com/
https://infothek.bmk.gv.at/pfandsystem-fuer-oesterreich-3-punkte-plan/
https://infothek.bmk.gv.at/pfandsystem-fuer-oesterreich-3-punkte-plan/
https://energiesparblog.org/mehrweg-ist-der-weg-vorreiter-in-oberoesterreich/
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11372976/70177019
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.burgenland.at/politik/landesregierung/lh-stvin-maga-astrid-eisenkopf/aktuelles/detail/news/pfand-pioniere-einweg-pfandflasche-fuer-mineralwasser-an-burgenlaendischen-schulen/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/nachhaltigkeit/green-events/
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/nachhaltigkeit/green-events/
http://infothek.greenevents.at/upload/file/Nachhaltig_zum_Green_Event.pdf
https://www.salzburg.gv.at/themen/umwelt/abfall/abfallwirtschaft/mehrweg-veranstaltungen
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/mehrweg.html#wien
https://www.berglandmilch.at/presse/?id=249
https://eggergetraenke.at/neuigkeiten/revolution-im-getraenkeregal-radlberger-limoe-in-der-glas-mehrwegflasche-weniger-zucker-mehr-fruchtsaft-und-besser-fuer-die/
https://limoe.at/de/nachhaltigkeit/
https://www.cupsolutions.at/
https://www.mycoffeecup.at/de/
https://www.zerowasteaustria.at/backcup-graz.html
http://www.kufstein.at/de/k2go.html
https://futter.kleinezeitung.at/tribeka-mehrweg-system-pfand/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199898/umfrage/konsum-von-kaffee-in-europa/
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Riidest mähkmete rent ja koolitused  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Viimastel aastatel on Belgias tekkinud järjest rohkem 
pestavate korduskasutusmähkmete tootmisele ja 
müümisele spetsialiseerunud eraettevõtteid. 

Headeks näideteks on Thuinis asuv La Renarde, mis 
võimaldab peredel kuu aja jooksul, enne ostuotsuse 
tegemist vastsündinu mähkmeid prooviks rentida, ja 
Namuris tegutsev La Petite Marmite, mis ka korraldab 
lisaks värsketele lapsevanematele pestavate mähkmete 
koolitusi. 

Tegemist on veebipoodidega, mis sisaldavad tihtipeale ka 
jäätmevabadele ja säästvatele algatustele pühendatud 
blogi. Nimekirja kõigist korduskasutusmähkmeid 
müüvatest Brüsseli ja Valloonia poodidest leiab siit. 

Brüsseli jäätmevabaduse väljakutse  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Brüsseli piirkond  
Euroopa pealinn Brüssel ja sealne keskkonnaagentuur 
Bruxelles Environnement on juba mõnda aega rakendanud 
jäätmevabaduse strateegiat käsikäes hulga innustavate 
algatustega, sh:

•   igakuine jäätmevabaduse uudiskiri;

•  Facebooki leht ja programm, kus reklaamitakse 
jäätmevabu üritusi;

•  veebileht, kus tõstetakse esile parimaid tavasid järgivaid 
projekte;

•  kohalike jäätmevabaduse väljakutsete korraldamine 
2019.–2020. aastal, kus osales vastavalt 50 ja 200 
perekonda ning mis andsid muljetavaldavaid tulemusi. 

Jäätmevabaduse väljakutse kestab kaheksa kuud 
(veebruarist oktoobrini) ning peredele pakutakse jäätmete 
vähendamiseks isiklikku nõustamist ja tuge. Pered 
kohustuvad käima vähemalt kolm korda praktilises töötoas 
või külastusel. Osalejatele esitatakse iga kahe nädala 
tagant kindel väljakutse (kokku 13), mille eesmärgiks on 
tihtipeale ühekorrapakendite või -toodete asendamine, 
nagu näiteks pakendivaba kauba, jäätmevaba pikniku ja 
kraanivee väljakutsete puhul.

Esimesel, 2019. aastal linna korraldatud väljakutsel 
vähendasid osalejad oma aastast jäätmekogust 30%, 
61 kilolt 43 kilole aastas, mis on võrreldes keskmise 
Brüsseli elanikuga 75% vähem. Projekti abil on samuti 
võimalik suurendada teadlikkust ühekorraplasti reostusest 
ja olemasolevatest alternatiividest.  

Ecopooni söödavad lauanõud  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Liège 
Kuigi üldiselt tuleks liikuda täieliku ühekorratoodetest 
loobumise suunas, võivad teatud juhtudel, näiteks 
haiglate, lennufirmade või toitlustusettevõtete puhul, 
mängida oma rolli uuenduslikud ühekordsed materjalid. 

Ecopoon on Belgia VKE, mis on välja töötanud uuendusliku 
lauanõude materjali, mis on nii biolagunev kui ka söödav. 
Nii proffidele kui ka laiemale üldsusele pakutakse 
degusteerimis- ja suupistelusikate kompleke, mis saavad 
lahutamatuks osaks toidu nautimisest. 

Tiffini korduskasutatavad toidunõud  
Tarbimise vähendamine - Ettevõtted 

Tiffin on roostevabast terasest korduskasutatav ja 
-täidetav einekarp, mida nii laiem üldsus kui ka restoranid 
ja toitlustajad saavad internetist mitmes formaadis ja 
suuruses osta. 

Ettevõttel on koostööprogramm restoranidega, mille 
kliendid saavad kaasavõetavate tellimuste pealt 
allahindlust. Teenus on kättesaadav peamiselt Brüsselis, 
aga ka mõnes Valloonia ja Flandria linnas.

 
 
 
 
 

Iga-aastased suitsukonide koristustalgud  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Brüssel 
Viimased neli aastat on kolm Brüsseli piirkonna 
haldusüksust (Saint-Gilles, Brüsseli linn ja Etterbeek) 
teinud koostööd kodanikuliikumisega #LeoNotHappy — 
mis on oma nime saanud Ameerika näitleja Leonardo 
Di Caprio järgi —, et koristada Brüsseli tänavatelt 
suitsukonisid. 

Liikumise algatas 2016. aasta aprillis 26-aastane tudeng, 
kes soovis ühismeedia jõul kutsuda esile positiivset 
muutust. Vabatahtlikud kogusid 2017. aastal kõigest 
kolme tunniga kokku 120 000 koni, 2018. aastal 270 000 
koni ja 2019. aastal koristasid 500 vabatahtlikku tänavalt 
500 000 koni ja jagasid suitsetajatele tasuta tuhatoose. 
2020. aasta talgud tühistati Covid-19 tõttu, aga järgmine 
koristus peaks toimuma 2021. aasta kevadel.

Liikumisest on saanud vabaühendus, millel on Facebookis 
üle 32 000 jälgija. Koostööd eri haldusasutustega on 
kavas laiendada, suurendamaks teadlikkust suitsukonide 
põhjustatud reostusest, sest üks koni võib reostada kuni 
500 liitrit vett. 

Riidest mähkmete toetused  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Järjest rohkem Belgia linnu pakub lapsevanematele 
toetust, et julgustada neid ostma pestavaid mähkmeid. 
Korduskasutusmähkmetega säästavad pered raha, aga 
vähendavad ka olulisel määral ühekordsetest mähkmetest 
põhjustatud jäätmehulka. 

Vabaühendus Ecoconso, mis edendab säästvat tarbimist, 
avaldas 2020. aasta veebruaris eraldi artikli, kus märkis 
ära 28 sellist toetust pakkuvat haldusüksust Brüsselis ja 
Valloonias. Flandrias pakuvad samuti toetust kümned 
haldusüksused.

Toetuste puhul on enamasti võimalik saada kuni 125 € 
pere kohta, aga mõned omavalitsused, näiteks Herstal 
Valloonias, võimaldab elanikel taotleda tagasi 50% 
pestavatele mähkmetele tehtud kulutustest summas kuni 
250 € lapse kohta. Gentis on võimalik saada neljakuist 
pestavate mähkmete rentimise toetust summas kuni 85 € 
lapse kohta.

BELGiA
“ Järjest rohkem Belgia linnu pakub lapsevanematele 
toetust, et julgustada neid ostma pestavaid mähkmeid.”

https://larenarde.be/
https://www.petitemarmite.be/contact/
https://www.ecoconso.be/fr/content/ou-trouver-des-langes-lavables-en-wallonie-et-bruxelles
https://environnement.brussels/bruxelles-environnement
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/newsletter
https://www.facebook.com/BruxellesZeroDechetBrusselZeroAfval/
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/agenda
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/projets-inspirants
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/projets-inspirants
https://environnement.brussels/node/22349
https://www.ecopoon.be/
https://tiffin.be/
https://tiffin.be/lunchbox-en-inox/
https://tiffin.be/lunchbox-en-inox/
https://www.facebook.com/LeoNotHappy/
https://www.facebook.com/LeoNotHappy/
https://www.ecoconso.be/fr/content/quelles-communes-donnent-une-prime-lachat-de-couches-lavables
https://kidzstore.eu/blogs/tips-inspiratie/subsidie-herbruikbare-luiers-in-belgie
https://www.herstal.be/actualites/Langes_lavables
https://stad.gent/nl/reglementen/subsidiereglement-voor-een-huurpakket-van-wasbare-luiers-voor-2021-2025
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BulgaAria
Maailmamerd säästvad kandekotid  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Sofia

Vabaühenduse Surfrider Foundation Europe esindus 
Sofias korraldas 2012.–2015. ja uuesti 2018. aastal 
kandekottide väljapaneku (vt 2015. aasta näidet siit), et 
läbi kunsti ja kohaliku koostöö suurendada teadlikkust 
ühekordsetest kilekottidest põhjustatud reostusest. 

Vabatahtlikud kutsusid kohalikke disainereid üles looma 
puuvillaseid riidekotte mõne Surfrideri hüüdlausega, 
mis taunib kilekottide negatiivset mõju mereelustikule 
ja ökosüsteemidele. Iga väljapaneku jaoks loodi sada 
korduskasutatavat maailmamereteemalise pildiga 
riidekotti.

“ ukeldujad toovad 
veealuse mereprügi välja 
ja kalurid koguvad selle 
traalnootidega kokku.”

Mereprügi koristustalgud  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

2020. aasta kevadel alustas Sunce Split koostöös 
keskkonna- ja energeetikaministeeriumiga  mereprügi 
koristusürituste sarja. Ettevõtmise eesmärk on puhastada 
merepõhi ja rannik mereprügist, suurendades samal ajal 
inimeste teadlikkust mereprügi mõjust Aadria merele. 

Koristustalguid tehakse seitsmes Horvaatia rannikuäärses 
maakonnas: Primorje-Gora, Lika-Senj, Zadar, Šibenik-
Knin, Split-Dalmaatsia ja Dubrovnik-Neretva. Sukeldujad 
toovad veealuse mereprügi välja ja kalurid koguvad 
selle traalnootidega kokku. Samuti löövad kaasa nii 
vabatahtlikud kui ka Sunce Split, kes vaatavad kogutud 
prügi üle, tuvastavad selle päritolu ja soovitavad, kuidas 
eset õigesti käidelda. 

Asukohavalik tehakse koos selliste oluliste huvirühmadega 
nagu merekaitsealasid haldavad asutused, kohalikud 
omavalitsused, kodanikuühendused, sukeldumisklubid 
ja kalanduskogukonnad. Kõigi ürituste tulemused 
avalikustatakse, et suurendada teadlikkust mereprügist 
põhjustatud reostusest. Lisaks sellele koostatakse 
saadud kogemustele ja tulemustele põhinedes riikliku 
protokolli kavand, et anda suuniseid tulevastele Horvaatia 
merekoristusalgatustele.

HORVAATIA

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=surfriderbg&set=a.816185611751371
https://sunce-st.org/tags/?tag=akcijeciscenjaotpadaizmora2020#_msocom_2
https://sunce-st.org/tags/?tag=akcijeciscenjaotpadaizmora2020#_msocom_2
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Tivoli korduskasutatav tops  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Kopenhaagen 
Kopenhaageni lõbustuspark Tivoli Gardens on 
korduskasutussüsteemi abil jätkusuutlikult jooke pakkunud 
juba 1998. aastast. 

Joogid serveeritakse korduskasutustopsides, mille 
külastaja lunastab 5 Taani krooni eest. Pärast kasutamist 
saab topsi viia tagasi spetsiaalsesse masinasse ja 
pandiraha tagastatakse. Personal kogub topsid kokku, 
peseb puhtaks ja toob tagasi müügipunkti, et neid saaks 
uuesti kasutada. 

Pargi hinnangul välditakse keskkonnahoidliku algatusega 
iga-aastaselt 10 tonni plastjäätmete teket. 

Plastist veepudeliteta Aalborg  
Keelud – Ametiasutused 
Aalborg 
 
2020. aasta septembris otsustas Aalborgi linn loobuda 
pudelivee kasutamisest, lubades omavalitsuse töötajatel 
tarbida ainult kraanivett. 

Linna hinnangul välditakse keskkonnahoidliku 
algatusega iga-aastaselt 250 000 Taani krooni väärtuses 
plastjäätmete teket.

Korduskasutatavad kalakastid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Taani ettevõte Pack and Sea on alates 2008. aastast 
kasutanud kalakastide jälgimise süsteemi. Ettevõtmine on 
olnud väga edukas, kuna kümne Taani sadamat teevad 
omavahel koostööd ja saavad tänu sellele rentida samu 
rohelisi kaste. Igal kastil on kaks triipkoodi ja väljapaistva 
numbriga RFID-märgist, mistõttu neid on lihtne skannides 
või käsitsi registreerida. 

Laevad saavad kaste peale võtta ükskõik millisest Taani 
sadamast ja eksportijad, kes ostavad oksjonilt kala, võivad 
kastid tagastada ükskõik millisesse Taani sadamasse 
või mõnda paljudest Pack and Sea esindustest Rootsis, 
Saksamaal, Madalmaades, Belgias, Ühendkuningriigis või 
Prantsusmaal. 

#CigaretteButt-FreeDenmark  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Juulis 2020 käivitas Taani keskkonnaministeerium 
kampaania, millega tõmmata tähelepanu loodusesse 
visatud suitsukonidele. 

Kopenhaageni Amageri randa paigaldati 30 ülisuure 
puidust suitsukoni installatsioon, mis hiljem kolis ka 
teistesse populaarsetesse randadesse ja loodusaladele üle 
kogu Taani. 

Korduskasutatav festivalitops  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

2019. aastal käivitas Tuborgi õlletehas koos plastitootjaga 
KIFA Plast, nelja ühe Taani suurima muusikafestivaliga 
ja vabaühendusega Plastic Change edukalt 
korduskasutussüsteemi Taanis toimuvatel festivalidel õlle 
pakkumiseks. 

Süsteem pakub plastist korduskasutustopse, mille kliendid 
pärast kasutamist tagasi toovad. Enne uuele ringile 
saatmist pestakse topsid kohapeal puhtaks, kasutades 
spetsiaalset teisaldatavat nõudepesumasinat, mis suudab 
pesta 9000 topsi tunnis. 

Kasutusea lõppedes tagastatakse taaskasutatud plastist 
tehtud topsid tarnijale, kes tagab taaskord materjali 
ringlussevõtu.

Pakendivaba pood LØS  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

2016. aastal tegi endine Prantsuse-Taani ekspordijuht 
Frederic Hamburger ajalugu, kui avas Taani esimese 
pakendivaba poe LØS market. 

Toodete müümisel ei kasutata ühtegi ühekorrapakendit, 
mis tähendab, et külastajad peavad ise oma pakendid 
kaasa tooma, tasuta pakendeid laenutama või 
korduskasutuspakendeid ostma. LØS market pakub ka 
kojuvedu ja peab frantsiisilepingu läbirääkimisi mitme riigi 
müügiettevõttega.

TAANI
Biolagunevad ranna tuhatoosid  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Larnaca 
2017. aasta suvel pandi Larnaca kümnesse 
populaarsemasse randa koonuselised biolagunevad 
tuhatoosid, et suitsukonisid ei visataks liiva sisse. Samuti 
paigaldati eraldi metallprügikastid ja pandi üles detailsed 
kasutusjuhised. 

Hooaja lõpus tehti kokkuvõte: spetsiaalsete prügikastidega 
oli kokku kogutud 84 300 suitsukoni kogukaaluga 
42,15 kg.  

KÜPROS
“Hooaja lõpus tehti 
kokkuvõte: spetsiaalsete 
prügikastidega oli kokku 
kogutud 84 300 suitsukoni 
kogukaaluga 42,15 kg.”

https://www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr/groenne+tivoli/genbrugsbaegre
https://www.tv2nord.dk/nyheder/28-09-2020/1930/aalborg-kommune-er-de-forste-i-landet-til-droppe-flaskevand?autoplay=1#player
https://www.tv2nord.dk/nyheder/28-09-2020/1930/aalborg-kommune-er-de-forste-i-landet-til-droppe-flaskevand?autoplay=1#player
https://www.packandsea.dk/eng/about-us/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://en.fvm.dk/news/news/nyhed/the-danish-minister-for-environment-goes-head-to-head-with-tobacco-industry-in-new-summer-campaign/
https://www.loes-market.dk/
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
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BEPCO korduskasutuspakend  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

BEPCO missioon on luua universaalne ja tõhus 
korduskasutatavate veopakendite süsteem, mis 
sobiks igasuguste toodete transportimiseks tootjatelt 
jaemüüjatele. 

Korduskasutatav veopakend võimaldab loobuda 
ühekordsest pakendist, mis on keskkonnavaenulik 
ja majanduslikult kahjulik. Jäätmetekke ja võimalike 
prügilamaksude vältimine aitab koheselt kulusid kokku 
hoida ja suurendab kogukasumit. BEPCO plaanib proovida 
ka esmase toidupakendi pakkumist. 

Pakendivaba Ilma pood  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Tallinn 
Ilma pood on teine ja praegu ainuke tegutsev pakendivaba 
pood Eestis. Uksed avati 2020. aasta septembris ja 
kliendid saavad oma oste teha nii Tallinnas asuvas poes 
kui ka e-poes. 

Pakendivabad e-poed  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Eestis on mitmeid pakendivabu alternatiive pakkuvaid 
e-poode, sh Elamise Kergus, zerowaste.ee, Slow, 
Rohepakend, Münt ja veepudel.ee.  

Kogukondlik maskide õmblemine  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Teeme Ära talgupäev, mida veab Eestimaa Looduse 
Fond, toimub iga aasta kevadel. 2020. aasta talgupäev 
oli pühendatud toimetulekule COVID-19 pandeemiaga 
ja selle raames toimusid üleriigilised kogukonnapõhised 
maskitegemise talgud. 

 

Suitsukonide koristustalgud  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Maailmakoristuspäeval korraldati Eestis suitsukonidele 
keskendunud koristustalgud. Kampaaniat vedasid 
Tallinna linn ja Maailmakoristuspäev ning peamised 
koostööpartnerid olid Tallinna Sadam, Tallink, Eckerö Line, 
Viking Line ja Tallinna Lennujaam. Eestkõnelejana osalesid 
mitmed tuntud Eesti inimesed, mis laiendas ürituse 
kõlapinda ühiskonnas. 

 

Roheliste ostude teavituskampaania  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Kuhuviia.ee — SA Things poolt loodud veebipõhine 
koostööplatvorm, mis võimaldab kasutajal saada teavet 
toodete ringlussevõtu kohta — korraldas 2020. aasta 
septembris teadlikkuse suurendamise kampaania, et 
tõmmata tähelepanu sellele, kui palju pakendeid me 
igapäevaselt kasutame. Peamine üleskutse oli planeerida 
oma oste ette, võtta poodi kaasa oma kott või karp ja osta 
vähem pakendatud tooteid.

Plastivabad avalikud üritused  
Keelud – Ametiasutused

Tallinn 
Tallinn on kehtestanud kogu linnas keelu kasutada 
avalikel üritustel ühekordseid plastnõusid. Seni kuni 
toimub üleminek plastivabadele alternatiividele, kehtivad 
kompostitavale plastile veel mõningad erandid. Pikas 
plaanis on aga kavas lubada linnas toimuvatel üritustel 
kasutada ainult korduskasutatavaid nõusid.

Harku korduskasutustopsi süsteem  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Veidi üle 15 000 elanikuga Harku vald on kohalike 
ürituste tarbeks välja töötanud oma panditopsisüsteemi. 
Pandirahasüsteem tagab, et kliendid toovad topsid alati 
tagasi. 

Riiklik pandipakendisüsteem  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Riiklikku plastist ja klaasist karastusjoogi-, vee- ja 
õllepudelite ning metallpurkide pandipakendisüsteemi 
haldab 2005. aastal asutatud Eesti Pandipakend. 

Kokku kogutakse üle 80% pudelitest ja enamik neist 
suunatakse ringlusse. Korduskasutatavate pudelite 
osakaal on viimastel aastatel langenud (umbes 20%-lt 
12%-le), sest joogitootjad on võtnud kasutusele järjest 
rohkem selliseid pudeleid, mida peab ümber töötama. 

Eesti Pandipakend pakub ka panditopsi teenust, samuti 
saab üritusteks rentida taldrikuid ja kausse. Kokku on neil 
üle 250 000 topsi, millega on võimalik ära katta Eestis 
toimuvad suurüritused. Muuhulgas pakutakse täisteenust, 
mis hõlmab nii kohapealseid tagastuspunkte kui ka 
tavapärast rendi- ja puhastusteenust.  

Korduskasutustopsi rent ja pesu  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

2014. aastal asutatud Topsiring hakkas esimesena 
Eestis pakkuma panditopsi teenust. Ettevõttel on lai 
valik korduskasutatavaid plasttopse (teetassidest 
veinipokaalideni) ning lähiajal plaanitakse hakata 
pakkuma ka korduskasutatavaid taldrikuid, kausse ja 
söögiriistu.

Circup on ürituste jaoks loodud topsipesemise teenus, 
mis võimaldab osalejatel oma topsi kiirelt kohapeal üle 
loputada. Lihtsatel ja teisaldatavatel pesujaamadel on 
veepaak ning nad töötavad mehaaniliselt, ilma elektrita. 
Lisaks on Circup töötanud lisafunktsiooni kallal, et pesuala 
pindu UV-C kiirguse abil desinfitseerida. 

Roheliste ürituste planeerimine  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Tartu Loodusmaja andis välja korraldajatele suunatud 
keskkonnasõbralike ürituste juhendi, mis on saadaval 
nii eesti kui ka vene keeles. Neil on ka Facebooki grupp 
„Rohelised üritused“, kus mh jagatakse jäätmetekke 
vältimise ning ühekorratoodete ja -pakendite 
alternatiividega seotud parimaid tavasid. 

Acento on uus ettevõte, mis pakub ürituste tegemiseks 
konsultatsiooni ja praktilist korraldust. Nende eesmärk on 
suurendada keskkonnateadlikkust ja vähendada üritustel 
tekkivat jäätmehulka. Suur rõhk on korduskasutatavate 
söögitarvikute ning toidu- ja jooginõude kasutamisel. 
Lisaks ürituste korraldajate nõustamisele töötatakse 
selles suunas, et pakkuda kohalikele omavalitsustele 
jäätmekäitluse ja jäätmetekke vältimisega seotud 
konsultatsioone.

Oma nõu kasutamise algatused  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 

Kohvikud ja tanklad on hakanud pakkuma oma topsiga 
kohvi ostvatele klientidele väikest allahindlust.  

Rimi on teinud mitmeid kampaaniaid, innustamaks 
kliente tulema poodi oma nõuga. Poekett haldab ka 
Facebooki gruppi nimega „Tarbime targalt”, kuhu mh 
kutsutakse tuntud inimesi, et nad prooviksid erinevaid 
keskkonnahoidlikke nippe, nagu oma nõuga või 
pakendivaba ostlemist. 

Nii Rimi kui Selver tõstavad oma poes esile võrgu 
kasutamist keskkonnahoidlikuma alternatiivina 
tavapärastele kilekottidele. 

Biomarketi ökopoodides, mida leiab nii Tallinnast, Tartust 
kui ka Pärnust, saab klient kuivaineid, mõningaid maiustusi 
ja mitmeid puhastusvahendeid osta oma pakendisse.

EESTI
“Veidi üle 15 000 elanikuga Harku vald on 
kohalike ürituste tarbeks välja töötanud oma 
panditopsisüsteemi. Pandirahasüsteem tagab, et 
kliendid toovad topsid alati tagasi.”

http://bepco.ee/
https://www.ilmapood.ee/
http://www.elamisekergus.ee
http://www.zerowaste.ee
http://www.slow.ee
http://www.munt.ee
http://www.veepudel.ee
https://teemeara.ee/
https://www.maailmakoristus.ee/
https://www.maailmakoristus.ee/
https://kuhuviia.ee/
https://fb.watch/1u8lnA0j22/
https://eestipandipakend.ee/panditops/
http://www.topsiring.ee/
https://circup.io/
https://www.tartuloodusmaja.ee/keskkonnasobralikud-avalikud-uritused/
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/Keskkonnasbralike_sndmuste_juhend_juuli2020.pdf.
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/Keskkonnasbralike_sndmuste_juhend_juuli2020.pdf.
https://www.rimi.ee/ettevottest/vastutustundlik-ettevotlus
https://www.facebook.com/groups/tarbimetargalt
https://www.selver.ee/
https://biomarket.ee/
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“ RePacki hinnangul on nende 
mudeli CO2 heide võrreldes 
ühekordset pakendit 
kasutavate kullerteenustega 
kuni 80% väiksem. Otsene 
tagastusmäär on 75% 
— osa klientidest jätab 
pakendi endale, et seda ise 
korduvalt kasutada”

SOOME
RePacki korduskasutuspakend  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

RePack pakub kolmes paindlikus formaadis 
korduskasutatavaid pakendeid, mis on disainitud nii, 
et neid saab ümbrikusuuruseks kokku voltida ja posti 
teel RePackile tagastada. RePack võtab tagastatud 
pakendi vastu, kontrollib üle, puhastab ja saadab selle 
uuesti kasutusse. Pakendid peavad vastu vähemalt 
20 kasutuskorda, sest on valmistatud tugevast, 
vastupidavast ja täielikult ringlussevõetavast materjalist.

Lisaks pakendile endale on RePacki hinna sees ka 
rahvusvaheline tagastamine, mis tähendab, et selle saab 
tagasi saata ükskõik kust maailma nurgast. Olenevalt 
sellest, kuidas teenusega liitunud jaemüüja on RePacki 
teenused oma ärimudelisse lõiminud, katab maksumuse 
kas müügiettevõte ise või lõppklient. 

RePacki hinnangul on nende mudeli CO2 heide võrreldes 
ühekordset pakendit kasutavate kullerteenustega kuni 
80% väiksem. Otsene tagastusmäär on 75% — osa 
klientidest jätab pakendi endale, et seda ise korduvalt 
kasutada. Mõne kaubamärgi puhul jõuavad klientide 
RePackiga tehtud tagastused otse ettevõtteni, kes 
saab siis uute klientide teenindamisel kasutada samu 
pakendeid, mis jällegi väldib omakorda ühekorrapakendite 
kasutamist.

https://www.originalrepack.com/
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Plastivaba Pariis   
Keelud – Ametiasutused 
Pariis

Pariis on seadnud eesmärgiks saada 2024. aastaks 
linnaks, kus ei ole ühekorraplasti, ja algatas eri huvirühmi 
kaasates konsultatsiooniprojekti, et koostada koos 
ettevõtjate, vabaühenduste ja tarbijaühendustega 
tegevuskava. 

Juba on tehtud mitmeid teadlikkuse suurendamise 
projekte, soodustamaks kraanivett, avalikke joogikraane 
(toetatud on 1200 joogikraani üle linna) ja säästvat 
tarbimist. 

Eau de Paris alustas kraanivee kasutamise 
suurendamiseks läbirääkimisi huvirühmadega ja töötas 
koos vabaühendusega Surfrider Foundation Europe 
välja teadlikkuse suurendamise projekti nimega Le Paris 
de l’eau zéro déchet en plastique (ilma plastijäätmete 
veega Pariis). Selle tulemusel andis 19 550 inimest oma 
allkirja, lubades elada keskkonnahoidlikumalt. Samuti 
pandi alus tegevuskojale, mis hakkab proovima erinevaid 
lahendusi, et keelata plastist veepudelite kasutamine 
näiteks restoranides, hotellides, spordiüritustel, festivalidel 
ja koolides. 

Réseau Vraci pakendivabad poed   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Réseau Vrac on valitsusvälise organisatsiooni poolt loodud 
kutseühendus, mille eesmärk on luua Prantsusmaal 
pakendivabade poodide võrgustik. 

Selleks et tärkav majandusharu oleks struktureeritud 
ja professionaalne, pakub Réseau Vrac ettevõtjatele 
koolitusi, kohandatud logistika- ja ärilahendusi ning 
kommunikatsiooni- ja järelevalveteenuseid. 

Võrgustikus, millele pani 2016. aastal aluse Célia 
Rennesson, on praeguseks 465 sõltumatut jaemüüjat 
ja üle 1400 eriala esindaja. 2018. aastast korraldatakse 
iga-aastast messi ning septembris 2020 osales seal 
100 väljapanijat ja 2000 külastajat. Võrgustik teeb 
aktiivset koostööd avaliku sektoriga, et edendada samm-
sammult pakendivaba kaubaga seotud riiklikku õiguslikku 
raamistikku. 

Senise edu tuules loodi 2019. aastal Réseau Vrac Belgique 
ja jõutud on juba 260 eriala esindajani Belgias.

#NoPlasticChallenge  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Igal kevadel kutsuvad Prantsuse vabaühenduse No 
Plastic In My Sea 200 vabatahtlikku inimesi üles, et nad 
oleksid ühismeedias aktiivsed ja annaksid lubaduse 
vähendada plasti tarbimist, kasutades seejuures 
teemaviidet #NoPlasticChallenge. 

Ürituse raames pakutakse välja 15 igapäevast 
tegevust, mille abil plastesemete kasutamist kas 
vähendada või neist täielikult loobuda, näiteks vältida 
ühekorratopse, plastist söögiriistu ja ülepakendatud 
või üksikportsjonina pakendatud kaupu, eelistada 
isetehtud puhastusvahendeid, pakendivabu ning 
lahtiselt müüdavaid puu- ja aedvilju, tahket šampooni, 
korduskasutuspudeleid ja -kotte. 

Samuti korraldatakse üritusi, kaasates erinevaid 
teenusesektori esindajaid, näiteks koole ja 
spordikeskuseid, ettevõtteid nagu Publicis, Clickandboat, 
Actes Sud või SAP ning mõningaid ülikoole (2020. aasta 
väljakutse raames). Osalevatel eraettevõtetel on hea 
võimalus üle vaadata oma kontori plastikasutus ja 
julgustada töötajaid ka iseseisvalt väljakutses osalema. 

Iga osaleja saab ankeedi toel oma tarbitavat plasti kogust 
väljakutse alguses ja lõpus mõõta ning võrrelda. Kuna 
kasutatakse ühismeediat ning postitatakse ja kutsutakse 
ka teisi üles jagama erinevaid ökonippe, on tegemist väga 
laia kõlapinnaga üritusega, mis jõuab kuskil viie miljoni 
inimeseni. 

Riiklik jäätmevastane seadus  
Keelud – Ametiasutused

Prantsusmaa Loi Antigaspillage pour l'Economie Circulaire 
on olnud EL-i ühekordse plasti direktiivi rakendamisel 
eeskujuks, kuna sellega on käivitatud terve rida ulatuslikke 
algatusi, mis lähevad direktiivi miinimumnõuetest 
kaugemale. Seaduse peamised eesmärgid sisaldavad 
järgmist: 

•  kõigi ühekorraplastist pakendite keeld aastaks 2040;  

•  plastpudelite osakaalu vähendamine 50% 
aastaks 2030; 

•  korduskasutuspakendite osakaalu suurendamine 
eesmärgini 10% aastaks 2027;

•  100% plastpakendite ringlussevõtt aastaks 2025.  

Täpsemalt keelustab Prantsusmaa seadus täiendavalt 
juba lühikeses perspektiivis plastist konfetid, topsikaaned 
ning puu- ja aedviljade ühekorrapakendid; samuti 
ühekorraplasti kasutamise restoranides ja avalikel 
üritustel.  Lisaks peavad seaduse kohaselt 2022. aastast 
kõigis ühiskondlikult kasutatavates avalikes hoonetes 
olema avalikud joogikraanid. 

Kulleriteenusega võib 2022. aastast toitu pakkuda ainult 
korduskasutusnõudega, kohvikutes kohapealse tarbimise 
ja toitu kaasamüüvate restoranide puhul kehtib sama 
nõue aastast 2023. 

PRANTSUSMAA
Drastic on Plasticu põhikiri  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Drastic on Plastic pakub festivalidele teenust, 
millega toetatakse ühekorraplasti vähendamist 
või sellest loobumist. Ettevõtmine põhineb Briti 
2018. aasta algatusel, mille käivitasid Ühendkuningriigi 
ühingud Association of Independent Festivals (AIF) ja Raw 
Foundation. 

Prantsusmaal alustati ametlikult 2020. aasta 
jaanuaris tänu 2019. aastal kohaliku kestliku arengu 
regionaalvõrgustiku R2D2 ja riikliku festivalide ühenduse 
Collectif des festivals poolt tehtud tööle. 

Aastal 2019 töötati välja veebilehekülg Drastic on Plastic 
ja spetsiaalne juhend, mis on internetis nii festivali 
korraldajatele kui laiemale üldsusele kättesaadavad. 
Praeguseks on Drastic on Plasticu põhikirja kinnitanud 
kokku juba 60 festivali. 

Ecocupi korduskasutustopsid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Ecocup on Prantsusmaal Céret’s asuv sotsiaalset sidusust 
edendav ettevõte, mis müüb ja rendib panditopse 
festivalidele, messidele ja muudele riigis toimuvatele 
üritustele, nagu näiteks Tour de France ja 2015. aasta 
kiimakonverents COP 21. 

Milubo korduskasutatavad toidunõud   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Milubo pakub restoranidele ja üritustele uuenduslikku 
korduskasutatavate nõude ja topside lahendust. 
Toidunõusid (Milubo Box) ja plasttopse (Milubo Cup) 
jagatakse välja ja kogutakse puhastamiseks ja korduvaks 
kasutamiseks kokku igapäevaselt. 

Nii nõude kui ka topside kogumiseks ja korduskasutuseks 
on loodud pandisüsteem ning klient võib kasutatud nõu või 
topsi tagastada ükskõik millisesse lahendusega liitunud 
kohvikkuse.

Uzaje pakendite korduskasutuslahendus   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

See kasvav sotsiaalne ettevõte pakub laia valikut 
üleriigilisi teenuseid nii toitlustusspetsialistidele, koolidele 
kui ka ettevõtete sööklatele, restoranidele, toidutootjatele 
ja toiduainete turustajatele. Teenuste hulka kuuluvad 

“ Igal kevadel kutsuvad Prantsuse vabaühenduse No 
Plastic In My Sea 200 vabatahtlikku inimesi üles, et nad 
oleksid ühismeedias aktiivsed ja annaksid lubaduse 
vähendada plasti tarbimist, kasutades seejuures 
teemaviidet #NoPlasticChallenge.”

http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/actualites/actualite/news/le-paris-de-leau-zero-dechet-plastique-eau-de-paris-lance-un-action-tank-pour-lutter-contre-les-c/?L=0&cHash=cf6f61591d01a60b67cb5fc575ae05ed
https://parisdeleau.fr/
https://parisdeleau.fr/
https://reseauvrac.org/
https://reseauvrac.org/espace-adherents/informations/article/j-7-avant-l-assemblee-generale-de-reseau-vrac-1930?lang=fr
https://reseauvrac.org/espace-adherents/informations/article/j-7-avant-l-assemblee-generale-de-reseau-vrac-1930?lang=fr
https://noplasticinmysea.org/
https://noplasticinmysea.org/
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2019/05/no-plastic-challenge-partenariat.pdf
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2019/05/no-plastic-challenge-partenariat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759?r=zUYDSp3nzi
https://www.vie-publique.fr/loi/268681-loi-lutte-contre-le-gaspillage-et-economie-circulaire
https://www.vie-publique.fr/loi/268681-loi-lutte-contre-le-gaspillage-et-economie-circulaire
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2020/01/drastic-on-plastic-france/
http://rawfoundation.org/making-waves/news/
http://rawfoundation.org/making-waves/news/
https://www.drastic-on-plastic.fr/
http://le-rim.org/wp-content/uploads/2019/12/guide_dop.pdf
https://le-rim.org/drastic-on-plastic-60-festivals-sengagent-vers-le-zero-plastique/
https://le-rim.org/drastic-on-plastic-60-festivals-sengagent-vers-le-zero-plastique/
https://www.ecocup.fr/fr/?gclid=Cj0KCQiAtf_tBRDtARIsAIbAKe2dIyZbwwymorumUfMnJLAwE9ML9403iuuUOMLw68RBWIzAw8jinZQaAg9SEALw_wcB
https://www.milubo.com/
https://uzaje.com/fr/
https://noplasticinmysea.org/
https://noplasticinmysea.org/
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tööstuslikud pesukeskused, aga ka logistilised lahendused 
kaasavõetavate korduskasutatavate ja keskkonnahoidlike 
toidu- ja jooginõude ning söögiriistade tarnimiseks, 
kokkukogumiseks ja transportimiseks. 

Pakutakse muuhulgas selliseid erinevaid lahendusi nagu 
ettevõttesisene kommunikatsioon poodidele, pandinõude 
süsteemi loomine toitlustajatele või toitu kaasamüüvatele 
restoranidele ja pesuteenused sööklatele. Samuti antakse 
isikupärastatud tuge, et ettevõtted oskaksid paremini 
hinnata oma korduskasutusmudeli majanduslikku mõju.

Ettevõtte klientide hulka kuuluvad Biocoop, The Naked 
Shop, Delicorner, Franprix, Citeo, ADEME (Ökoloogilise 
Ülemineku Agentuur) ja teised avalikud asutused. 

Reconcili kaasavõetavad toidunõud   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 
Pariis

See uus Prantsuse VKE pakub toitu kaasamüüvate 
restoranide võrgustikule Pariisis suuremahulist 
pandinõude tarne-, kogumis- ja puhastusteenust. 

Nõude tagastamise kindlustamiseks kasutatakse 
pandisüsteemi ja pandiraha on kaasamüüdava toidu 
hinna sees. Samuti on ettevõtte kodulehel alates 
2017. aastast teadlikkuse suurendamise eesmärgil blogi. 
Reconcil kuulub üleriigilisse võrgustikku Réseau Consigne. 

Jäätmevabad sööklad   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Marmeat  pakub suurematele ettevõtetele (üle 
150 töötaja) koheselt töövalmis restorani täislahendusi, 
millel on jäätmevaba ja vastutustundlik lähenemine ning 
mis tarvitab korduskasutatavaid toidu- ja jooginõusid. 
Kuna ettevõte on andnud lubaduse olla täielikult 
plastivaba, pakuvad nad ainult klaasist toidunõusid ja 
roostevabast terasest või söödavaid söögiriistu. 

Jean Bouteille’i pakendivaba kaup   
Tarbimise vähendamine - Ettevõtted

Jean Bouteille on Põhja-Prantsusmaal Lille’is asuv 
novaatorlik ettevõte, mis pakub pakendivaba kaupa ja 
vedelal kujul toodete täitesüsteemi. Teenused on hõlmatud 
pandipakendisüsteemiga. 

Ettevõte on teatanud, et täiustatakse oma raskusjõu 
toimel töötavat mahutit, pakkumaks ka selliseid tooteid 
nagu moos, ketšup, sinep, majonees, võileivamäärded ja 
tomatikaste. 2021. aasta plaan hõlmab ka piimatoodete, 
mahla, jogurti ja vedelal kujul kosmeetika müümise 
võimalust. 

Drive tout nu pakendivaba kaup   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 
Toulouse’i piirkond

Drive tout nu, tõlkes ’pakendivaba sissesõidupood’, 
edendab oma e-poe kaudu pakendivaba kohalikku 
toodangut (füüsilist poodi neil pole). Säästlikest 
materjalidest, nagu klaasist või tugevast kangast, tehtud 
pandinõude abil välditakse plastpakendite kasutamist 
ja n-ö tagurpidi pandisüsteemi raames saab klient 
allahindlust siis, kui tagastab kasutatud nõu. 

Drive tout nu müüb üle 140 kohaliku tootja toodangut, 
kasutab iganädalaselt 2500 korduskasutusnõu, pakub 
mitmeid kodulähedasi kättesaamispunkte ja kaasab 
teemakohase blogiga kohalikku kogukonda. 

Vrac’n Roll pakendivaba kaup   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 
Lyoni piirkond

See jäätmeteta pakendivaba e-kaubanduse idufirma, 
mille asutas 2016. aastal Sarah Benasman, toimetab 
jalgrattaga Lyoni piirkonna klientidele mahetooteid kätte 
klaasist, paberist või korduskasutatavas plastpakendis. 
Samas võib klient ka ise kaubale järgi minna. Pakendid 
väljastatakse pandiraha vastu ning kogutakse hiljem 
nende puhastamiseks ja uuesti kasutamiseks kokku. 

2019. aastast on Vrac’n Roll pakkunud üleriigilist 
5000 kättesaamispunktiga teenust, kasutades 
spetsiaalseid pakendivaba kauba kaste, mida saab 
korduvalt kasutada.

2020. aastast on sama teenus tänu kohalikele partneritele 
saadaval ka Belgias. 

PRANTSUSMAA
Terracycle’i algatus Loop  
Tarbimise vähendamine - Ettevõtted

2019. aastal käivitas Terracycle koostöös Carrefouri 
logistikagrupiga programmi nimega Loop, mis võimaldab 
klientidel osta mitmete tuntud ja vähem tuntud 
kaubamärkide tooteid korduskasutatavate pandinõudega. 

Programmi raames, mis seni on toiminud veebipõhiselt, 
pakuvad kaubamärgid oma jaemüügipartnerite e-poodide 
kaudu täitepakendis tooteid ja Terracycle vastutab 
pandinõude kogumise, puhastamise ja kordustäitmise 
eest. 

Innustatuna programmi edust on mitmed suured 
jaemüügiketid, nagu Tesco ja Carrefour, teatanud, et 
kavatsevad hakata Loopi oma poodides kasutama 
2021. aasta keskpaigast.

“ Samuti antakse 
isikupärastatud tuge, 
et ettevõtted oskaksid 
paremini hinnata oma 
korduskasutusmudeli 
majanduslikku mõju.”

https://www.reconcil.fr/restaurants/
http://www.reconcil.fr/category/blog/
https://marmeat.wixsite.com/cantine
http://www.jeanbouteille.fr/
https://ledrivetoutnu.com/blogs/news
https://vracnroll.com/
https://vracnroll.com/wp-content/uploads/2020/09/20200902-CP-Vracnroll-Belgique.pdf
https://www.terracycle.com/fr-FR/
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pagariärides, kohvikutes, teenindusaladel ja ettevõtetele 
toitlustusteenuseid pakkudes”, propageerib valitsus 
korduskasutusnõude kasutamist ning annab selleks 
ettevõtetele selgeid ja praktilisi näpunäiteid. Juhendi 
eesmärk on kõrvaldada kahtlused ja takistused, mis 
ettevõtetel seoses korduskasutustopsidega võivad tekkida. 

Kaasavõetavad toidunõud REBOWL   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Projekti RECUP algatajad käivitasid pandinõude süsteemi 
nimega REBOWL, mis asendab toidu kaasaostmisel ja 
kojuveol kasutatavad ühekorrapakendid. Süsteem on 
saadaval kogu Saksamaal. 

REBOWL on termoplastsest kummist kaanega BPA-
vaba polüpropüleenist kauss, mille kliendid saavad 5 € 
suuruse pandiraha vastu partnerrestoranist või -kohvikust 
lunastada. Tagastatud kausid puhastatakse ja võetakse 
uuesti kasutusse.

Kaasavõetavad toidunõud VYTAL  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

VYTAL on korduskasutatavate toidunõude süsteem, mida 
saavad kasutada mitme Saksamaa linna restoranid, 
kohvikud, toitlustusettevõtted ja sööklad. Kasutades 
mobiilirakendust, saab klient otsida osalevaid toitlustajaid; 
samuti võimaldab rakendus toitu kaasa või koju tellides 
lunastada BPA-vaba korduskasutusnõu, vältides nii 
ühekorrapakendite kasutamist. 

Kasutatud kausi saab tagastada restorani/kohvikusse 
või sööklate/toitlustajate puhul spetsiaalsetesse 
tagastuskastidesse, mida tühjendab VYTAL. 

Suitsuvabad rannad  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused 

Esmakordselt kuulutati osa Rügeni saare randadest 
suitsuvabaks aastal 2009. Läänemere-äärse Göhreni 
kuurorti administratsioon (Kurverwaltung) teeb tihedat 
koostööd rannatoole rentivate firmadega, kes tuletavad 
inimestele meelde, et suitsetamine on keelatud, või kui see 
on lubatud, siis jagavad välja tuhatoose. 

Spülbari mobiilne nõudepesu  
Teadlikkuse suurendamine – Koolid ja ülikoolid 
Kiel 
Spülbar on mobiilne, veojalgratta peale monteeritud 
nõudepesujaam. Projekti töötasid välja Saksamaa Kieli 
Christian Albrechtsi ülikooli jätkusuutlikkuse, ühiskonna 
ja keskkonna alase magistri tudengid ning see võimaldab 
kohalikul taluturul kasutada korduskasutatavaid 
kohvitasse ja taldrikuid. 

Nõudepesuks vajaliku vee saamiseks kasutatakse 
veekanistreid, mis tähendab, et Spülbar on täiesti mobiilne 
ja autonoomne lahendus. Kieli jäätmekäitlusettevõte 
toetas projekti 100 kohvitassiga, nii et projektil on olemas 
oma tassid, aga samuti pesevad nad müügikohtadele 
kuuluvaid korduskasutatavaid tasse. 

Plastiteadlikud majutusasutused  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Rahvuspargi partnerlusalgatuse raames antakse 
nn plastiteadlikkuse märgis neile puhkekorteritele 
ja -majadele või külalistubadele, kes on sisustuse ja 
varustuse hankimisel silmas pidanud teatud plasti 
vältimisega seotud näpunäiteid. Märgise pronks-, hõbe- 
või kuldtase näitab, kas plasti on välditud mingil määral 
või on tegemist pea plastivaba majutusasutusega. 

Regionaalsed korduskasutatava kohvitopsi reeglid 
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused 

Schleswig-Holsteini regiooni keskkonnaministeerium 
innustab toidutootjaid ja toitlustusettevõtteid kasutama 
korduskasutatavaid kohvitopse. Dokumendis, mille pealkiri 
on „Juhend kuumade jookide hügieenistandarditele 
vastavaks serveerimiseks korduskasutusnõudega 

“Praeguseks osaleb süsteemis 2700  
partnerettevõtet 450 linnast üle kogu riigi.”

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://rebowl.de/
https://www.vytal.org/
https://spuelbar.com/
https://www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/muellimMeer_kt/Downloads/handlungsempfehlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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SAKSAMAA
Pakendivaba ostlemise märgis  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Seda pakendivaba ostlemise märgist hakkas esimesena 
kasutama Müncheni vabaühendus Rehab Republic, aga 
praeguseks on kleebis kasutusel ka mujal Saksamaal. 

Märgis tähistab poode ja restorane, mis ei kasuta 
ühekordseid pakendeid ja kuhu klient võib tulla oma 
korduskasutusnõuga. 

Osalevad ärid, restoranid, kohvikud, toidupoed ja poeketid 
tunneb ära aknal või letil oleva „Einmal Ohne, Bitte“ 
kleebise järgi; samuti saab neid otsida interaktiivselt 
veebikaardilt.

Riiklik jagamissüsteem RECUP  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Saksamaa ettevõte RECUP on juurutanud üleriigiliselt 
toimiva süsteemi kaasavõetavate joogitopside 
kogumiseks, pesemiseks ja korduskasutuseks. Kliendid 
maksavad korduskasutustopsis jooki ostes 1 € suuruse 
pandiraha ja võivad topsi tagastada mistahes osalevasse 
poodi või restorani, kus pandiraha ka tagastatakse. 
Praeguseks osaleb süsteemis 2700 partnerettevõtet 
450 linnast üle kogu riigi.

Korduskasutussüsteem Cup for Cup  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 
Põhjamere rannik 
 
Cup for Cup on kaasavõetava kohvi jaoks mõeldud avatud 
korduskasutussüsteem. Firma pakub lahendusi ja tuge 
neile ettevõtete toitlustajatele ja festivalidele, aga ka 
üritustele, kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele, 
kes soovivad asendada ühekordsed kohvitopsid 
korduskasutustopsiga. 

Paljud Põhjamere ranniku baarid ja restoranid on 
ühekordsete joogikõrte asemel kasutusele võtnud 
korduskasutatava formaadi. Mõned restoranid kasutavad 
graveeritud metallist korduskasutuskõrsi, mida müüakse 
ka suveniirina. Teised kasutavad paberist või makaronist 
kõrsi. 

Freiburgcupi korduskasutatavad kohvitopsid  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Freiburgi linn Saksamaal käivitas 2017. aastal 
korduskasutatava kohvitopsi süsteemi, et vähendada 
ühekordsetest kohvitopsidest põhjustatud jäätmete 
hulka. Kuumakindlat nõudepesumasinas pestavat topsi 
saab 1 € suuruse pandiraha eest lunastada osalevatest 
müügikohtadest, sh linna ülikoolide kohvikutest. 

Topsi saab kasutada 400 korda ja seejärel viia mõnda 
osalevasse müügikohta, mille tunneb ära aknal oleva 
rohelise kleebise järgi, kus tagastatakse ka pandiraha. 
Kohvik või pood puhastab ja desinfitseerib tagastatud 
topsid ja kasutab neid järgmiste klientide teenindamisel. 

Algatus on olnud üliedukas ja sellest on eeskuju võtnud ka 
teised Saksamaa linnad, näiteks München oma projektiga 
RECUP. 

Omavalitsuse rohelised hanked  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

2016. aastal kehtestas Hamburgi senat avalikele 
hangetele kohustuslikud „Rohelise hanke suunised”. 
Suunised kohustavad eelistama keskkonnahoidlikumaid 
tooteid ja keelavad osta teatud esemeid, näiteks 
plastpudeleid või kohvikapsleid.

Pärast seda, kui keelustati ühekordsed plastpudelid (sh 
sellised, mida pandipakendina tagastada), on avalikesse 
hoonetesse tekkinud rohelised alternatiivid, nagu 
joogiveekraanid ja -kannud. Rida avalikke asutusi on 
võtnud kasutusele korduskasutus-topsid, millega hoitakse 
aastas kokku kuni 675 000 ühekordset plasttopsi.

Pikema kasutuseaga korduskasutustooted säästavad 
keskkonda, aga on ka võrreldes lühikese olelustsükliga 
toodete korduva ostmisega odavamad. 

Packbuddy oma nõu kampaania  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused 
Bremen 
 
Bremeni linna Packbuddy kampaania kutsub inimesi üles, 
et nad võtaksid toidu või joogi kaasaostmiseks kodust 
kaasa oma nõu või topsi. Kampaanias osaleva toitlustaja 
uksel on vastav kleebis, mille abil klient teab, et selles 
asutuses on võimalik osta oma nõuga.

Ilutulestikuvabad rannad   
Keelud – Ametiasutused 
Läänemeri

Usedomi saarel Läänemeres on kolm Kaiserbäderi 
tervisekuurorti, Ahlbeck, Heringsdorf ja Bansin, osa 
oma randadest alates 2018. aasta vana-aastaõhtust 
kuulutanud ilutulestikuvabaks. 

Pärast seda, kui 97% veebiküsitlusele vastanutest oli nõus 
loobuma eraviisilisest ilutulestikust, käivitaski linnavolikogu 
nimetatud projekti ja see on leidnud sooja vastuvõttu. 
Lisaks sellele innustab Kaiserbäder vana-aastaõhtul randa 
külastavaid inimesi kasutama prügikaste, annetades iga 
kilo prügi kohta 50 senti projektile „Plastivabad ookeanid“ 
— keskmiselt kogutakse vana-aastaõhtul kokku umbes 
viis tonni prügi.

Plastivabad koerte väljaheitekotid PooPick  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

PooPick on 100% ökoloogiline plastivaba koera 
väljaheidete koristamiseks mõeldud „kott“, mis on 
70% ulatuses tehtud ringlussevõetud paberist — ülejäänu 
koosneb puidujääkidest. PooPick on saadaval kahes 
suuruses ja tänu nutikale voltimissüsteemile saab seda 
hõlpsasti taskus kaasas kanda. 

2018. aastal võttis Wangerooge saare kogukond 
kilest väljaheitekottide asemel kasutusele PooPicki. 
Alguses jagati neid kõigile koertega saart külastavatele 
inimestele tasuta. Rannas, mis on mõeldud koertega 
külastajatele, antakse koos rannatoolidega välja ka 
PooPicke, et koeraomanikel oleks lihtne oma lemmiku 
järelt koristada. PooPickid on väikese tasu eest saadaval 
ka turismiinfokeskuses ja PooPicki veebipoes, mis pakub 
saarel puhkajatele allahindlust. 

Omavalitsuste pandisüsteem  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Mõned Saksamaa linnad on aktiivselt toetanud 
panditopside kasutuselevõttu ja teinud seda mitmel viisil:

•  Ajalooline hansalinn Greifswald aitas juurutada 
panditopsi süsteemi, makstes üheaastase katseaja 
jooksul kõigi partnerettevõtete osalustasu. Sellega oli 
Greifswald eeskujuks kogu Saksamaale.

•  Hamburgi linn püstitas 2018. aastal endale eesmärgi 
juurutada linnaülene panditopsi süsteem ja asus 
selleks otsima sobivat erakäitajat. Kuulutati välja avalik 
pakkumine, kus ettevõtted said esitada oma nägemuse 
erasektori poolt veetud pandisüsteemist. Stardiabiks 
pakuti ühekordset 30 000 euro suurust makset. Lisaks 
pikale majandusperspektiivile olid olulised ka keskkonna 
ja süsteemi toimimisega seotud kriteeriumid.

•  Samuti ajalooliselt Hansa Liitu kuulunud ülikoolilinn 
Rostock kutsus oma kampaaniaga „Ära viska ära, 
vaid kasuta korduvalt“ nii kohalikke elanikke kui 
ka turiste üles vältima jäätmeteket ja hoidma linna 
puhtana. Näiteks varustati korduskasutustopsidega 
koolisööklad ja linna jahtklubi RSC 92. Samuti andis linn 
100 korduskasutustopsi Rostocki trammiettevõttele, et 
trammijuhid ei peaks kasutama ühekorratopse. Ka linna 
jäätmehoolduseeskiri näeb ette, et üritustel ja avalikus 
ruumis tuleb eelistada korduskasutatavaid nõusid.

Juhtprojekt „Läänemere tuhatoos“  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

„Läänemere tuhatoosi“ nimelise algatusega võideldakse 
Saksamaal Warnemünde randades suurima 
jäätmeprobleemi, suitsukonide vastu. Juhtprojekt, 
mida veab Küsten Union Deutschland e.V. (Saksamaa 
Rannikualade Liit) koos Rostocki ja Warnemünde 
turismibürooga, kutsub suitsetajaid üles kasutama 
spetsiaalseid avalikke suitsukonidele mõeldud prügikaste, 
mis võimaldavad hääletada aktuaalsete küsimuste üle 
stiilis „Kumb jalgpallimeeskond on parem?“ 

Kummagi vastuse jaoks on eraldi klaasseinaga lahter ja 
suitsukonide koguse järgi saab näha avalikku arvamust. 
Küsimusi muudetakse pidevalt ja mereprügi kodulehe 
kaudu on võimalik ka uusi küsimusi ette panna. 

Läänemere-äärse Neustadti linna turismiteenistusele 
ja turundusosakonnale anti samuti randadesse ja 
kesklinna panemiseks kuus sellist hääletuskasti. Lisaks 
sellele jagasid rannavalvurid ja vetelpäästeühing DLRG 
2019. aasta suvehooajal külastajatele välja 15 000 
kaasaskantavat rannatuhatoosi. 

https://einmalohnebitte.de/
https://recup.de/
https://cupforcup.de/index-en.php
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-2-the-story-of-freiburgcup/
https://make-the-planet-great-again.com/recup
https://www.hamburg.de/contentblob/6789344/b75ca35ac5a3431b375ac5f4cd3e531d/ data/d-umweltleitfaden-kurz-englisch.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/6789344/b75ca35ac5a3431b375ac5f4cd3e531d/ data/d-umweltleitfaden-kurz-englisch.pdf
http://packbuddy.de/
https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/
https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/
https://www.poopick.de/
https://www.eucc-d.de/ostsee-ascher.html
https://www.eucc-d.de/
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PowerPointi esitlus ning lisaks plakat ja telereklaam. 
Samuti korraldati jäätmete ennetamise töötubasid. 

Lisaks sellele, et kooli kogukondadele jagati jäätmetekke 
(eelkõige ühekorraplasti) vältimise ja raiskava tarbimisega 
seotud teavet, julgustati õpilasi, et nad osaleksid aktiivselt 
jäätmetekke vältimise ja alternatiivse jäätmekäitlusega 
seotud tegevustes.

Võrgustik „In my cup”  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Kreeka Greenpeace’i vabatahtlike eestvedamisel 
toimib 2018. aastast kogu riigis väikeste kohvikute 
võrgustik In My Cup, mille eesmärk on edendada 
korduskasutuslahendusi. 

Võrgustikuga liitunud kohvikud valivad ise, kui suurt 
allahindlust teha, kui klient ostab kohvi või muid jooke oma 
korduskasutustopsi. 2020. aasta seisuga oli võrgustikus 
550 partnerkohvikut. 

Staramaki nisu põhised kõrred  
Tarbimise vähendamine - Ettevõtted 
Kilkís

Staramaki on Kreeka maapiikonnas Kilkíses asuv 
sotsiaalühistu, mis kasutab piirkonnas kõige levinumat 
saadust, nisu, et toota alternatiivina ühekorrakõrtele 
keskkonnahoidlikke joogikõrsi. Lisaks sellele, et 
piirkondlikule põllumajandustoodangule uute 
turuvõimaluste pakkumisega toetatakse kohalikku 
majandust ja luuakse töökohti, edendab projekt ka 
sotsiaalset sidusust. 

Nende ringmajanduse mudel läheb aga veelgi kaugemale: 
kõrsi mitte ainult ei müüda, vaid vahetatakse ka 
kohvijääkide vastu, mis segatakse kasutamata nisuga, 
et toota koostöös FoodTreasure’iga küttematerjale, nagu 
ökoloogilised graanulid ja brikett. Sellise kaup kauba 
vastu vahetamisega kaasatakse kohalikku kogukonda 
jäätmetekke vältimisse ja muudetakse inimeste 
mõttemaailma seoses sellega, mida täpsemalt prügiks 
nimetada.

Clean up the Medi projekt  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Juba 24 järjestikusel aastal on vabaühendus MEDSOS 
vedanud projekti „Clean Up the Med“, mille raames:

•  korraldatakse maist juunini koristustalguid koos koolide, 
kohalike omavalitsuste, keskkonna- ja spordiseltside, 
ettevõtete ja keskmiselt 15 000 vabatahtlikuga kogu 
riigist;

•  kogutakse andmeid koristatud prügi koostise, sh 
ühekorraplasti ja mikroplasti kohta.

Projekti tulemusi on võimalik vaadata siit.

Sea4Alli kooliprogramm  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Kaheaastane Sea4All projekt, mis kestab 2019–2021, 
on võtnud eesmärgiks õpilaste ja õpetajate teadlikkuse 
suurendamise merereostusest — eelkõige naftareostusest 
ja hõljuvast plastprügist — ning koostab selleks 
tehnoloogiapõhiseid õppematerjale.

Projektis osaleb seitse partnerorganisatsiooni, sh MTÜ 
Archipelagos Institute of Marine Conservation, juhtivad 
ülikoolid ja teadusasutused kogu EL-ist, haridusvaldkonna 
esindajad ja IKT-spetsialistid.   

Suure panuse projekti raames välja töötatud 
õppematerjalide koostamiseks andis MTÜ Archipelagos 
Institute of Marine Conservation tehtud mereprügi uuring 
ja laevaõnnetuste riskianalüüs.  

Kilekotivaba Alónnisos  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

MEDSOS veab koostöös Kreeka Munkhüljeste Uurimise 
ja Kaitsmise Ühinguga MOm ja Alónnisose kohaliku 
omavalitsusega projekti „Kilekotivaba Alónnisos“, mille 
algatas sihtasutus Thalassa Foundation. Vabaühendus 
Surfrider Foundation on projekti esile tõstnud oma 
dokumendis „Heade tavade juhend: Ühekordsete 
kilekottide keelamine.“

Projekt hõlmab järgmisi tegevusi:

•  11 koristustalgut;

•  plakatite ja brošüüride jagamine inimeste teadlikkuse 
suurendamiseks; 

•  kohalikele koolidele suunatud keskkonnahariduslikud 
tegevused;

•  huvirühmi kaasavad tegevused, näiteks poeomanike 
küsitlemine, kohtumised linnavalitsuses jne;

•  ukselt uksele käivad ja riidekotte jagavad õpilased ning 
vabatahtlikud.  

Projekti tulemusi on võimalik vaadata siit.

Kraanivee juurde naasmise kampaania  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused 
Ateena

Alates 2015. aastast on MEDSOS vedanud Ateenas 
kampaaniat „Return to Tap Water”, mille eesmärk on:

•  edendada kaanivett kui avalikku hüve ja teha see 
avalikus ruumis kättesaadavaks;

•  suurendada kraanivee tarbimist tööl ja koolis;

•  vähendada plastpudelite hulka, mis jõuab mereprügina 
meie randadesse;

•  vältida ühekordseid plastpudeleid, laiendades ja 
edendades alternatiivset joogivee tarbimist (avalikud 
kraanid, kordustäidetavad pudelid).

LIFE DEBAG kilekottidest loobumiseks  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

MTÜ Ecological Recycling Society ühendas oma 
jõud MEDSOS-i, Pátra ülikooli, TERRA NOVA ning 
teadusülikooli kestliku arengu ja inimressursside 
instituutiga, et viia läbi terviklik teavitamise ja teadlikkuse 
suurendamise kampaania eesmärgiga vähendada 
kilekottidest põhjustatud merereostust. Kampaaniat tehti 
Kreekas üleriigiliselt ja Sýrose saarel toimus lisaks kohalik 
juhtprojekt. 

Projekt LIFE DEBAG korraldati eesmärgiga muuta 
tarbimiskäitumist. Peamiselt sooviti kogu riigis jagada 
lisateadmisi ja suurendada teadlikkust seoses kilekottide 
tarbimise ning kasutuselt kõrvaldamisega, selleks 
et avalikkuses tekiks vastutustunne, mille toel võtta 
konkreetseid meetmeid, teha nii õpetajatele kui ka 
õpilastele suunatud haridusalaseid jõupingutusi ja muuta 
Kreeka järjest jätkusuutlikumaks ühiskonnaks.

Sýrose saare randades ja merepõhjas viidi läbi põhjalik 
mereprügi koguse hindamine, milleks kasutati droone, 
veealuseid kaameraid ja kaugjuhitavaid allveesõidukeid. 

Töötati välja jõuline riiklik teavituskampaania, mis jõudis 
televisiooni, raadio, trükiväljaannete, elektrooniliste 
uudiskirjade ja ühismeedia kaudu kuskil 600 000 
inimeseni. Viie poeketiga (mille turuosa Kreekas on kokku 
üle 50%) saavutati vabatahtlik kokkulepe, mis sisaldas 
mitmeid kilekottide tarbimist vähendavaid meetmeid. 

Huvirühmadega konsulteerimiseks korraldati projekti 
raames seitse foorumit, mis tõi esimest korda kõik 
olulised osapooled omavahel kokku. Koostöövõrgustiku 
arendamises osales 95 gruppi Kreekast ja kuuest teisest 
EL-i liikmesriigist. Projekti lõpuks töötati välja juhend, 
mis võtab kokku sammud, mida huvitatud osapooled 
saavad astuda selleks, et vähendada kilekottide ja muude 
ühekorratoodete tarbimist.

Jäätmetekke vältimise haridus  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

MTÜ Ecological Recycling Society algatas koostöös Agioi 
Anargyroi-Kamatero, Zákynthose, Hersónisose ja Kozáni 
omavalitsuste ning Atika piirkondliku omavalitsuste liiduga 
uuendusliku projekti „Prevention for Students”. Projektiga 
sooviti parandada teavet ja suurendada teadlikkust 
seoses jäätmete ennetamisega, mis on üks riikliku 
jäätmetekke vältimise strateegia üldeesmärke. 

Projekti peamised väljundid olid õpilastele ja õpetajatele 
suunatud jäätmetekke vältimise juhend, koolidele mõeldud 

KREEKA

http://stopotirimou.gr/english.html
https://www.staramaki.gr/
mailto:https://www.staramaki.gr/?subject=
http://medsos.gr/medsos/
http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-14-43/2008-08-28-11-24-19/2008-08-28-11-55-31/1886--2019-.html
https://www.sea4all-project.eu/
https://archipelago.gr/en/sea4all-online-educational-platform-on-marine-pollution/
http://medsos.gr/medsos/
http://medsos.gr/medsos/images/stories/PDF/ALONISSOS_LAYMAN_REPORT.pdf
http://medsos.gr/medsos/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
http://www.lifedebag.eu/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?lang=en
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Jõekoristusvõistlused  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused 

Ungari algatus Plastic Cup (PET Kupa) on andnud suure 
panuse, et tõsta teadlikkust Tisza jõe plastireostusest. 
Plastic Cup on 2013. aastal loodud mittetulunduslik 
valitsusväline algatus, mille eesmärk on koristada 
Tisza jõest ja üleujutustega jõelammile jõudnud lammilt 
plastprügi. Algatuse käivitas filmindusega tegelev 
vabaühendus Filmjungle Society, mis on spetsialiseerunud 
loodust ja looduskaitset käsitlevatele dokumentaalidele.

Algatus on ainulaadne, kuna võitleb reostuse vastu n-ö 
tema enda relvadega. Nimelt sai Plastic Cup alguse 
(prestiižse America’s Cupi järgi nimetatud) võidusõidust, 
milles meeskonnad koristavad isetehtud prügist paatides 
jõe peal võistu prügi. Plastic Cupi edukus tuleneb osaliselt 
sellest, et keeruline ja potentsiaalselt ohtlik ülesanne 
muudetakse lõbusaks ja inspireerivaks meeskonnatööks.

Möödunud on kaheksa aastat ja nüüdseks on iga-
aastaselt nii Tisza kui ka Bodrogi jõel mitmeid võidusõite 
ning väiksemaid meeskonnaüritusi. Keskset rolli on 
mänginud kommunikatsioon, kuna suurema hulga 
inimesteni jõudmiseks ja keskkonnaalase teadlikkuse 
suurendamiseks on iga üritust ja olulist murdepunkti ka 
filmitud ja ühismeedias jagatud.

Plastic Cup on aastate jooksul koristustalgutest välja 
kasvanud ja muutunud riikliku tasandi partnerluseks 
poliitikakujundajatega, toetades nii ettevõtjaid kui 
kohalikke kogukondi. Pea 2000-liikmeline pühendunud 
vabatahtlike meeskond on täienenud jäätmekäitlus- ja 
veespetsialistidega. See rühm nn plastipiraate on valmis 
käed külge panema mitte ainult Tisza jõel või järvel, vaid 
kus iganes ja millal iganes, alati kui vaja. Meeskond on 
jõest kokku korjanud 120 tonni jäätmeid ning lisaks neid 
ka sortinud ja ringlusse võtnud. Plastic Cup töötab välja 
viise, kuidas jõeprügi väärindavalt taaskasutada, luues 
sellest uusi esemeid.  

Kuna vabatahtlikud on prügi korrakindlalt kaardistanud, 
on nüüdseks rohkem Tisza jõe ulaprügilate asukoha 
ja koostise kohta käivaid andmeid. Prügihunnikud, mis 
kasvavad ülesvoolu asuvate ebaseaduslike prügilate tõttu, 
uhutakse tulvaveega allajõge ja vool kannab materjali 
lammialadele. Enamik prügist on pärit Ukrainast, kus 
elementaarseks jäätmeveoks ja -käitlemiseks vajalik 
taristu on ebapiisav.

Plastic Cupi üritused on nüüdseks rahvusvahelised ja 
projekte toimub nii terves Doonau jõe veskikonnas kui 
ka Ukrainas, et võidelda prügi vastu selle tekkimiskohas. 
Samuti korraldatakse erinevaid tegevusi Bodrogi jõel, 
mis on Tisza lisajõgi, ning kaasatud on nii asjaomased 
veepoliitika eest vastutajad kui ka kohalikud parterid. 

Recupi ja Cupleri süsteemid  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Alates 2009. aastast on keskkonnaühendus Zöldövezet 
(’roheala’) festivalidel, ettevõtete üritustel ja klubides 
juurutanud ja edendanud Újrapohár/Recup-nimelist 
süsteemi. Näiteks tulid nad välja teisaldatavaid 
tööstuslikke nõudepesumasinaid kasutava Recupi 
pesemisteenusega, pakkudes seda üle 50 000 osalejaga 
festivalil. 

Tänu Zöldövezetile toodetakse riigis ka rohkem 
korduskasutustopse. Päris alguses kasutas vabaühendus 
toetuse abiga isetehtud Recupi topse. Hiljem toetasid 
nad Ungari tootmisettevõtte laienemist, mis on 
spetsialiseerunud Recupi topside tootmisele.

Aastatel 2010–2014 oli vabaühendusel Recupi topside 
väljarentimise süsteem ja enne pandeemia algust plaaniti 
see taaskäivitada.

Viimase kümne aasta jooksul eelistas vähemalt 1000 
üritust ühekorratopsi asemel Recupi topse, vältides sel 
viisil mitmete tonnide jäätmete teket. Kuna Recupi topse 
kasutatakse enamasti külmade jookide serveerimiseks, 
hakkas Zöldövezet hiljuti toetama Cuplerit, mis on 
2019. aastal loodud suletud kohvitopsi süsteemi.

Korduskasutusmähkmete rent  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Ühekordsete mähkmete puhul tekib lapse sünnist kuni 
potil käimiseni 1,5 tonni jäätmeid. Keskkonnaühendus 
Zöldövezet (’roheala’) võttis endale ülesandeks vähendad 
Ungaris nende jäätmete teket, harides lapsevanemaid 
seoses ühekorramähkmete jäätmevabade alternatiividega. 
Seda tehti ettekannete, brošüüride ja heade tavade 
jagamise abil. 

Korduskasutusmähkmete renditeenuse käivitas ühendus 
2019. aastal. Rentimine võimaldab vanematel eri tüüpi 
mähkmeid enne ostmist kõigepealt proovida. Riigi 
ettevõtluse toetamiseks kasutatakse ainult Ungari päritolu 
mähkmeid, mille on valmistanud kodused, aga töötavad 
emad.

Töötubade käigus pakutakse ka muid 
korduskasutustooteid, näiteks pestavat pühkepaberit ja 
korduskasutatavaid intiimhügieeni tooteid. 

UNGARI

https://petkupa.hu/eng/
https://termeszetfilm.hu/
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
http://www.zoldovezet.info/content/rolunk
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Latte-maks  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

2022. aastast kehtestab Iirimaa ühekordsetele ja sh 
kompostitavatele kohvitopsidele 0,25 € suuruse nn 
latte-maksu. Süsteemist saadava maksutuluga toetatakse 
korduskasutuslahenduste arendamist.  

Pikemas plaanis kehtestatakse keskkonnamaksud ka 
külmade jookide ja muude ühekordsete plastpakendite 
puhul.  

Samal ajal on Iirimaa võtnud endale kohustuse viia ellu 
järgmised ettepanekud:

•  Teatud linnades, kõrgharidusasutustest ja muudes 
transpordi- või kaubandussõlmedes ühekordsete 
kohvitopside täielikku ärakaotamise katsetamine.

•  Meetmete võtmine mittevajaliku plasttopside 
kasutamise keelamiseks (näiteks kohvikutes) ning 
kohustus jaemüüjatele teha allahindlust neile klientidele, 
kes ostavad joogi oma korduskasutustopsi.

•  Hariduslikud ja teadlikkust suurendavad programmid.

Lõppetapis ühekordsete topside täielik keelamine.

Conscious Cupi kampaania  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Conscious Cupi kampaania algatas 2016. aastal väike 
rühm murelikke kodanikke, kes tutvusid Zero Waste 
Irelandi Facebooki grupi kaudu ja otsustasid tegutseda 
selle nimel, et Iirimaal kasutataks vähem ühekordseid 
kohvitopse ja loobutaks neist lõpuks sootuks. 

Kampaania julgustab nii erakohvikuid kui ka kohvikukette 
soodustama korduskasutustopside kasutamist, pakkudes 
oma topsiga klientidele preemiaid või allahindlust. 
Kaasalööva kohviku tunneb ära aknapealse kleepsu järgi 
või leiab üles kampaania kodulehe vastavalt kaardilt.  

Riiklik jäätmekava  
Keelud – Ametiasutused

2020. aastal avaldas Iiri valitsus uue jäätmekava, mis 
näeb ette järgmist:

•  Kehtestada ühekordsetele kohvitopsitele 2022. aastast 
nn latte-maks, et soodustada korduskasutatavate 
alternatiivide kasutamist. Seda maksu tuleks laiendada 
ka teistele joogitopsidele.

•  Keelata ära maitseaine- ja suhkrupakikesed, hotellide 
väikeseformaadilised tualett-tarbed, ühekordsed 
plasttopsid (katsetades keelustamist esialgu teatud 
linnades, kõrgharidusasutustes ja muudes transpordi- 
või kaubandussõlmedes kohapealse tarbimise puhul) 
ning mittemeditsiinilised pühkelapid.

•  Võtta meetmeid mittevajaliku plasttopside kasutamise 
suhtes (näiteks kohvikutes ja suurüritustel) ning 
kohustada jaemüüjaid tegema allahindlust neile 
klientidele, kes ostavad joogi oma korduskasutustopsi.

•  Juurutada 2022. aasta lõpuks plastpudelite ja 
metallpurkide pandipakendisüsteem, tehes selleks 
tihedat koostööd toidu- ja joogitööstuse, jaemüüjate, 
jäätmevedajate ja -käitlejatega.

 
Kuigi liikmesriigid ei tohi pakendite turulelaskmist keelata, 
jätab EL-i ühekordse plasti direktiiv keelu kehtestamiseks 
siiski kaalutlusõiguse, kui sellest teatatakse 
nõuetekohaselt vastavalt direktiivis (EL) 2015/1535 
sätestatule. Kasutades seda mehhanismi, on Iirimaa 
võtnud endale kohustuse keelata täiendavate ühekordsete 
plastesemete kasutamine.

Kava erisätetes nähakse ette, et korduskasutatavaid 
alternatiive tuleb uurida ja edendada koostöös 
huvirühmadega (nt IBEC, RAI, ISME, EPA), et lõpetada 
tuleb poodide kaks ühe hinnaga kampaaniad ning et 
laiendatud tootjavastutuse süsteemi raames tuleb tootjaid 
kohustada katma 80% oma toodete/pakendite jäätmeveo 
ja -käitluse maksumusest. 

IIRIMAA
Plastivaba nädal  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused 
Galway 
 
2018. aasta veebruaris korraldas Galway linn plastivaba 
nädala, et suurendada teadlikkust ühekorraplastist 
põhjustatud merereostusest. Algatust, mille eesotsas 
oli linnapea Pearce Flannery, toetasid mitmed tuntud 
inimesed, sh kohalikud ragbimängijad, näitlejad ja 
Michelini tärniga pärjatud kokk, kes lubasid tarbida vähem 
plasti ja julgustasid kodanikke aktiivselt kaasa lööma. 

Kõik algatuses osalejad said ülesandega edukamalt 
toime tulemiseks nn jäätmevabaduse komplekti, mis 
sisaldas korduskasutatavaid alternatiive, näiteks 
korduskasutatavat joogipudelit. Kohalikud koolid aitasid 
levitada algatuse sõnumit ja võtsid linnavalitsuse 
hariduslike suunitluste toel kasutusele parimad tavad. 
Väljakutset reklaamiti laialdaselt ühismeedias.

Galway jõupingutused ja hea eeskuju näitasid väga 
selgelt, et ühekorraplastist ja eelkõige plastpudelitest 
on võimalik täielikult loobuda ning et see puudutab kõiki 
ühiskonnakihte. Järgmises etapis muudetakse tõenäoliselt 
linna avalikke hankeid.

“ 2022. aastast kehtestab 
Iirimaa ühekordsetele 
ja sh kompostitavatele 
kohvitopsidele 0,25 € 
suuruse nn latte‑maksu. 
Süsteemist saadava 
maksutuluga toetatakse 
korduskasutuslahenduste 
arendamist.”

https://consciouscup.ie/index.php
https://consciouscup.ie/index.php
https://www.gov.ie/en/press-release/eb955-minister-ryan-launches-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.galwaycity.ie/nhttps:/www.galwaycity.ie/plastic-free-week
https://www.galwaycity.ie/nhttps:/www.galwaycity.ie/plastic-free-week
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Regionaalne plastivabaduse üleskutse   
Keelud – Ametiasutused

Itaalias on 2019. aasta jaanuarist kehtinud üleriigiline 
plastist vatitikkude tootmise ja müümise keeld. 

Pidades silmas peatset EL-i ühekordse plasti direktiivi 
kohaldumist, esitas keskkonnaminister Sergio Costa 
plastivabaduse üleskutse, julgustamaks kohalikke 
omavalitsusi ja regioone loobuma ühekordsete 
plasttoodete kasutamisest sellistes avalikes kohtades 
nagu munitsipaalasutused, koolisööklad, poed, festivalid, 
messid ja turud.

Tänaseks on üleskutsega liitunud 50 kohalikku 
omavalitsust ja 15 regiooni, kes keelustasid 2019. ja 
2020. aastal välja kuulutatud kohalike seadustega 
ühekordsed plastesemed (taldrikud, klaasid, 
söögiriistad, kotid, kõrred, nõud), asendades need 
korduskasutuslahendustega või, juhul kui need puuduvad, 
tunnustatud kompostitavate materjalidega.  

Plastivabaduse üleskutsega liitunud regioonide hulka 
kuuluvad:

•  Marche maakond: 2017. aasta maakonnaseadus 
nr 27, mille eesmärk on vähendada jäätmeid, 
mis tulenevad selliste ühekordsete plasttoodete 
kasutamisest nagu vatitikud, kõrred, plasttaldrikud 
ja -söögiriistad, õhupallivarred, (kohapealseks 
tarbimiseks või kaasavõtmiseks mõeldud) 
toidupakendid, vahtpolüstüreenist joogipakendid 
ja nende kaaned. Seadus sätestab, et selliste 
toodete omamise lõpptähtaeg on 31. märts 2020. 
Keelustamine puudutab eelkõige avalikke, aga ka 
eraõiguslikke osapooli: maakond, provintsid ja kohalikud 
omavalitsused, avalikud ja eraõiguslikud akrediteeritud 
tervishoiuasutused, ülikoolid, avalik-õiguslikud ja muud 
haridusasutused, riiklikus sektoris majanduslikult 
tegevad isikud ja maakondlikku toetust saavad üritused.

•  Friuli-Venezia Giulia maakond: Maakonnaseadusega 
nr 36 otsustati jäädavalt keelustada ühekorraplasti 
kasutamine piirkondlikes omavalitsustes, 
ametiasutustes ja täisosalusega allasutustes. Keeld 
ei kehti mitte ainult tööruumides, vaid ka maakonna 
korraldatud üritustel.

•  Valle d'Aosta maakond: Piirkondliku nõukogu 
resolutsiooniga nr 731 kehtestatakse kogu maakonna 
haldusstruktuuris ühekordsete plasttoodete keeld, 
alustades 2019. aasta veebruarist plastpudelitega. 
Taldrikud ja klaasid asendatakse järk-järgult 
biolagunevate alternatiividega. 

•  Toscana maakond: 2019. aasta juunis kiitis Toscana 
maakond heaks seaduse nr 37, mis keelab ühekordsete 
plasttoodete kasutamise ja turundamise kõikjal 
omavalitsusele ja riigile kuuluvas avalikus ruumis, alates 
randadest, parkidest ja kaitsealadest ning lõpetades 
festivalide, messide ja piirkondlike üritustega. Seadus 
lubas senised varud ära kasutada, juhul kui seda 
tehakse enne 31. detsembrit 2019.

ITAALIA
“ Esitas keskkonnaminister Sergio Costa 
plastivabaduse üleskutse, julgustamaks kohalikke 
omavalitsusi ja regioone loobuma ühekordsete 
plasttoodete kasutamisest sellistes avalikes 
kohtades nagu munitsipaalasutused.”



43

Kohaliku omavalitsuse joogiveepunktid  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Itaalias on väga hästi arenenud võrgustik, kuhu kuulub 
üle 4000 kohaliku omavalitsuse joogiveepunkti, mida 
käitavad tavaliselt kohalikud vee-ettevõtted, kes pakuvad 
nii gaseeritud kui gaseerimata vett. Mõnes omavalitsuses 
tuleb teenuse kasutamise eest veidi maksta (nt mõni senti 
liitri kohta), kuigi see on endiselt pudeliveega võrreldes 
odavam; teistes on inimese kohta kehtiv piirmäär, mille üle 
arve pidamiseks kasutatakse eraldi kaarti. 

Tänu sellele pea kümme aastat tagasi alguse saanud 
tavale on inimesed hakanud jälle jooma kraanivett, mida 
on ju enamasti täiesti ohutu teha. Joogiveepunktides 
kasutatakse sama kraanivett kui majapidamisteski 
ja linnapead juhivadki kodudes kraanivee tarbimise 
soodustamiseks sellele tõigale tähelepanu.

Milano linnas on praeguseks 22 joogiveepunkti — millest 
saab õige pea 40 — ja kokku pakutakse aastas 7 miljonit 
liitrit vett, vältides nii umbes 5 miljoni ühekorrapudeli 
kasutamist. 

Suuremates linnades on samuti eraldi meetmetega ette 
nähtud linnaülene joogikraanide olemasolu. Näites on 
Roomas 80 nn veekioskit ja Firenzes on joogiveekraanide 
võrgustik, mida on võimalik otsida ka veebikaardilt.

Juhend kohalikele omavalitsustele  
Keelud – Ametiasutused

2019. aastal koostasid vabaühendused Legambiente 
ja Chimica Verde Bionet ühiselt juhendi, mis aitab neid 
omavalitsusi, kes soovivad välja töötada kohalikke 
plastivabu strateegiaid ja seadusi. 

Suuniste keskmes on tarbimise vähendamine, 
korduskasutus, teadlikkuse suurendamine ja viited EL-i 
ühekordse plasti direktiivi meetmetele. Juhend selgitab 
üksikasjalikult, kuidas avalikel asutustel on võimalik 
tervikliku lähenemisviisi ja kõigi huvirühmade kaasamise 
toel kehtestada kohalikke keelde ja meetmeid. 

Juhendit ei kavandatud staatilise, vaid pidevalt areneva 
dokumendina, mida vabaühendused täiendavad 
pidevalt uute parimate tavadega. Praeguseks sisaldab 
juhend omavalitsuste jaoks tervet rida nii lühi- kui ka 
pikaajalisi tegevusi, mh kohalik ühekorraplasti keelamine, 
rohelised avalikud hanked ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad. 

Plastivaba Terna algatus   
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Legambiente teeb koostööd ja projekte suurte Itaalia 
firmadega, et aidata neil muutuda jätkusuutlikumaks. 
Nende koostöö ettevõttega Terna, mis käitab riiklikku 
elektrivõrku, on suunatud sellele, et ettevõte tuvastaks 
ühekorraplastist järkjärguliseks loobumiseks ja selle 
kohalikuks ringlusse võtmiseks vajalikud protsessid. Selle 
kohta on ka asjaomane parimate tavade juhend.

Terna kodulehel on kirjas: „Terna plastivabaduse algatus 
käivitati ja juurutati eesmärgiga vähendada nii palju 
kui võimalik ühekorraplasti tarbimist kõikjal ettevõttes, 
eelkõige meie Rooma Via Galbani peakorteris, kus töötab 
üle tuhande inimese”.

Algatuse keskmes on olnud Terna söökla ja kohvik, 
toitlustusega üritused ja puhkeruumid. Ettevõte paigaldas 
veeautomaadid, asendamaks seni kasutusel olnud PET-
plastis pudelis vett, ning kohvikutes ja üritustel on suur osa 
ühekordsest plastist asendatud klaasiga.

Keskkonnaalast nõustamist pakkuv AzzeroCO2 mõõtis 
käivitatud algatuse keskkonnamõju, kasutades selleks 
olelusringi hindamise meetodit. Kõige suuremat mõju omas 
veeautomaatide kasutulevõtust tulenev heite vähenemine 
(21,5 tonni CO2 ekv), millele järgnes lahtise saia 
kasutuselevõtt sööklas (228 kg polüpropüleenjäätmeid 
vähem aastas). Ühekordsete veepudelite asendamine 
veeautomaadi ja korduskasutus-pudelitega hoiab iga-
aastaselt ära 3700 kg PET-plasti jäätmete teket.

ITAALIA

https://www.destinationflorence.com/en/blog/183-fountains-in-florence-public-water-that-gets-rid-of-both-thirst-and-plastic
https://www.legambiente.it/
http://www.chimicaverde.it/
http://www.chimicaverde.it/plastic-free/
https://www.legambiente.it/
https://www.terna.it/en
https://www.terna.it/it/sostenibilita/ambiente/luci-plastic-free
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Amalfi ranniku turismipiirkonna algatuse raames hangiti 
5000 Tritan-kopolüestrist pudelit ja jagati need Amalfi 
ranniku koolide õpilastele. Tritan on viimase põlvkonna 
plastpolümeer, mis ei sisalda keemilisi ega toksilisi aineid, 
ja see on vastupidav suurtele temperatuurimuutustele. 
Seetõttu võib seda pesta nõudepesumasinas ja kasutada 
korduvalt, ilma et peaks puhtuse pärast muretsemata. 
Turismipiirkonna andmetel vähendab sellise veepudeli 
eelistamine atmosfääri paisatud süsihappegaasi heidet — 
nimelt väldib iga Tritan-pudel umbes 80 g CO2.

Plastivabad lennujaamad  
Tarbimise vähendamine - Ettevõtted 
Rooma, Firenze ja Pisa 

Rooma Fiumicino-Leonardo da Vinci lennujaam on võtnud 
endale ülesandeks saada plastivabaks rahvusvaheliseks 
sõlmlennujaamaks. 98% lennujaamas tekkinud 
plastijäätmetest kogutakse kokku ja saadetakse ümber 
töötamisele. Kui jäätmete liigiti kogumine on lennujaama 
jaoks strateegiline prioriteet, on endale seatud ka eesmärk 
tekkivat jäätmekogust sammhaaval vähendada. 

Lennujaam ehitab algatuse raames kompostimisjaama, 
mis võimaldaks muuta baaride ja restoranide biojäätmed 
kompostiks, vähendades sel viisil aastast jäätmehulka 
rohkem kui 1000 tonni võrra. 

Lisaks sellele on lennujaam algatanud projekti, mille 
eesmärk on vähendada koostöös sealsete ettevõtetega 
lennujaamas kasutatava plasti hulka. Eesmärk on loobuda 
ajapikku sellistest plastesemetest nagu taldrikud, klaasid, 
söögiriistad, kõrred ja pakendid ning saada mõne aasta 
pärast plastivabaks lennujaamaks. Käimas on ka algatus 
nimega „Hey give me a cork!“,  millega soovitakse koguda 
plastpudelite korke ja toetada puuetega inimestele 
töökohtade loomist. Lisaks eelmainitule paigaldab 
lennujaam plastpudelite ja metallpurkide tarbeks 
turvakontrollide juurde pressimisseadmeid, et vähendada 
raisatud vedeliku hulka ja tagada pakendite kokku 
kogumine.

Lennujaamade käitaja Toscana Aeroporti S.p.A. sõnul 
saavad Firenze ja Pisa lennujaamad esimesena Euroopas 
täielikult plastivabaks ning on samuti esikohal vee 
ringlusse võtmises. Neis lennujaamades kogutakse 
igapäevaselt kokku 150 kg plasti ja visatakse ära 
3000 liitrit pudelivett. 

Plaani, mis hõlmab kõiki, alates töötajatest kuni reisijateni 
(seda lähenemist kasutati ka kampaania „Don’t be an 
ostrich!“ käigus), viiakse läbi kolmes etapis: 

„Plastop” koolide plastpudelivabaks muutmiseks 
Teadlikkuse suurendamine – Koolid ja ülikoolid

Bologna ülikooli kogukonna projekt „Plastop“ loodi 
eesmärgiga piirata ühekorraplasti ja eelkõige plastpudelite 
kasutamist. Ülikool käivitas projekti 2018. aastal, kui 
rakendas mitut strateegiat, sh:

•  korduskasutatavate metallpudelite tellimine ja tasuta 
tudengitele, õppejõududele ja ülejäänud personalile 
jagamine; 

•  mõistliku hinnaga gaseeritud või gaseerimata vett 
pakkuvate veeautomaatide paigaldamine; 

•  koolide ja ülikoolide strateegiliste kohtade 
varustamine kleebistega, mis edastavad visuaalselt 
keskkonnahoidlikkusega seotud sõnumeid.

Roomas jagas Roma Tre ülikool algatuse „The message 
is the bottle“ raames tasuta 30 000 terasest veepudelit. 
Lisaks eraldas Lazio piirkondlik nõukogu 500 000 eurot 
muudeks tegevusteks, mis aitavad vältida ühekorraplasti 
kasutamist. Samuti tehakse pakkumiskutse kompaktori 
soetamiseks, et materjale ringlusse võtta, ja algatatakse 
projektid järkjärguliseks plastpakenditest ja muudest 
plasttoodetest loobumiseks kogu kooli ulatuses. 

Padova omavalitsus töötab vastavalt 
keskkonnaministeeriumi poolt välja kuulutatud 
plastivabaduse üleskutsele selle nimel, et vähendada 
ühekorraplasti kasutamist esimestes kooliastetes, jagades 
õpilastele tasuta veepudeleid. 

Catania ülikool tahab kinkida oma personalile 
2500 ja tudengitele 9000 veepudelit. Plaan on teha 
kättesaadavaks 60 joogiveepunkti gaseeritud ja 
gaseerimata veega, sh üks suurem varustuspunkt. 

Ajendatuna Milano linnapea algatatud plastivabaduse 
üleskutsest jagas Milano omavalitsus välja 100 000 
korduskasutuspudelit, 40 000 neist põhikooli- ja 
60 000 algkoolilastele. 

Brescia omavalitsus, A2a ja Unibs käivitasid algatuse, 
mille kohaselt jagatakse 2020. aastal põhikoolides välja 
7500 alumiiniumist veepudelit, Brescia ülikooli tudengitele 
kingitakse omakorda 17 000 pudelit.

Firenzes jagati välja pea 2600 korduskasutuspudelit. 
Tegemist on olulise osaga Publiacqua koolides kraanivee 
soodustamise plaanist, mida koos Firenze ja teiste 
omavalitsustega ellu viiakse.

Bibione ranna suitsetamiskeeld  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

San Michele al Tagliamento (Veneetsia) Bibione rannas 
algas 2011. aastal puhaste ja suitsuvabade randade 
toetuskampaania. Rannas loodi nn suitsuvaba ala, kuhu 
pandi üles sildid, mis palusid inimestel mitte suitsetada. 
Külastajate hinnangu saamiseks algatusele jagati mitmes 
keeles välja 1500 küsimustikku: 65% vastajatest toetas 
täielikku suitsetamiskeeldu, 27% ütles, et oleksid sellega 
nõus ainult siis, kui loodaks eraldi suitsetamisalad.

„Respira il Mare“ (’hinga merd’) projekt kehtestas kõigis 
rannarajatises suitsetamiskeelu ja nägi rikkujatele ette 
trahvid. Algatusega liitusid sellised rannad nagu Savona 
lähedal asuv Bagni di Sant'Antonio delle Fornaci ja ka 
Bibione rand. 2014. aastal kehtestati esialgne keeld, 
pannes randa üles külastajaid teavitavad sildid, mis 
palusid mitte suitsetada. Suitsukonide jaoks pandi üles 
läbipaistvad prügikastid, et külastajatel oleks võimalik 
näha, kui palju konidest põhjustatud prügi päeva jooksul 
tekib.

2018. aastal paluti külastajatel mitte suitsetada suuremas 
osas Bibione rannast, jättes neile, kes tõesti suitsetada 
soovivad, eraldi suitsetamisala. Tervishoiuministeerium 
tundus koheselt väljakäidud idee vastu huvi ja soovis 
täpselt teada, kuidas mudelit rakendada. Nüüdseks on 
projekti eeskuju järginud paljud rannad. 

Tasub märkida, et 2014. aasta algatus pälvis nii 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), piirkonna 
administratsiooni, kohaliku tervishoiuteenuse ASL-i kui 
ka Itaalia riikliku vähiinstituudi tähelepanu ja toetuse. 
Keskkonnakaitse ning kasutajate ja tarbijate õiguste 
kaitse ühingute ja komiteede liit Codacons juhtis hiljuti 
tähelepanu mõjule, mida avaldab mereäärne suitsetamine, 
ning tõi Bibione rannas kasutatud mudeli eeskujuks, mida 
järgida.

Korduskasutatavad kooli einekarbid  
Teadlikkuse suurendamine – Koolid ja ülikoolid 
Vicenza

Vicenzas viisid kümme algkooli (kes moodustavad 
umbes neljandiku linna õpilastest) 2013. aastal läbi 
jäätmevabade sööklate projekti, mida toetas jäätmetekke 
vähendamise eesmärgil ka omavalitsus. 

Projekti pakutakse kõigile koolidirektoritele, kes valivad 
välja üks-kaks katses osalevat klassi, kes väldivad 
ühekordseid plasttaldrikuid (35 g plasti inimese ja eine 

•  Nelja konteineri paigaldamine turvakontrolli alasse, et 
reisijatel oleks võimalik plastpudelid enne nende liigiti 
kogumist veest või muudest vedelikest tühjendada. 
Kokkukogutud vett saab kasutada lennujaama töös, 
näiteks kastmisel või tualettruumides. 

•  Joogiveekraanide paigaldamine koostöös Acque ja 
Publiacquaga ning veepudelite jagamine töötajatele ja 
reisijatele. 

•  Täielik plasti müümise ja kasutamise keeld mõlemas 
lennujaamas, muutes selleks vastavalt ka poode ja 
kohvikuid käitavate ettevõtete lepingutingimusi.

Kampaania BEach CLEAN  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Legambiente käivitas 2020. aastal koostöös projekti 
COMMON partneritega Tuneesias ja Liibanonis 
kampaania BEach CLEAN, mille eesmärk on suurendada 
inimeste teadlikkust Vahemere randades olevast 
mereprügist ja meie igapäevaste tegevuste mõjust mere 
ökosüsteemile. Kampaania on suunatud nimetatud kolmes 
riigis asuva viie Vahemere-äärse piirkonna turistidele 
ja rannakuurortidele. Plastjäätmete vähendamiseks 
antakse kümme näpunäidet  ja külastajate hulgas tehakse 
küsitlusi, kogumaks Vahemere randade kohta olulist 
teavet. 

BEach CLEAN on laiem jäätmete vähendamise ja 
käitlemisega seotud kampaania, mille vaatlusväljas 
on ka ühekordsed plastesemed, eelkõige suitsukonid, 
ühekordsed taldrikud ja söögiriistad, kõrred, vatitikud ning 
kilekotid. 

Kampaania  kümne kuldreegliga plakatid riputati üles 
Itaalia, Liibanoni ja Tuneesia populaarseimatesse 
turismipiirkondadesse, kus tohutud suvised turistide vood 
suurendavad vastavalt ka randadest leitava prügi hulka.

Külastajauuringu küsimused on laiahaardelised, mõned 
konkreetselt seotud ühekorraplasti ja turismirajatistega, 
näiteks „Kas neis rannarestoranides või -kohvikutes, 
mida Te külastate, kasutatakse ühekordseid taldrikuid ja 
söögiriistu?“

https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/index.php/89732
https://www.legambiente.it/
http://www.enicbcmed.eu/projects/common
https://volontaripernatura.greenproject.info/common/site/wp-content/uploads/2020/07/file-poster-COMMON-35x50_ENG_print.pdf
https://volontaripernatura.greenproject.info/common/site/wp-content/uploads/2020/07/file-poster-COMMON-35x50_ENG_print.pdf
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kohta) ja kasutavad nende asemel korduskasutatavaid 
einekarpe ehk pestavaid purunematust materjalist karpe, 
milles on linna poolt tagatud tasuta nõud ja söögiriistad. 
Samuti on võimalik, et pere annab ise lapsele kodust 
kaasa õhukindla taldrikute ja söögiriistadega karbi. 

Katses osalejad saavad iga eine pealt 0,15 € allahindlust, 
mis soodustab taolist toimimisviisi ja aitab kaasa selle 
populaarsusele.

Projekti katseetapis osales üheksa kahekümne kuuest 
omavalitsuse sööklateenust kasutavast koolist ehk 
kaasatud oli 34 klassi, 734 õpilast ja 57 õpetajat. Esimeses 
etapis, st 10.–31. märtsini pakutud 6168 eine puhul tuli 
asendada ainult 4% einekarpidest ja toidunõudest — 
90% juhtudest oli õpilane einekarbi koju unustanud, 
10% juhtudest ei olnud nõud piisavalt puhtad.

Üldiselt hindasid õpilased algatust kõrgelt ja tundusid 
oma toitu isegi rohkem nautivat. Projekti suurtoetajast 
tarneettevõtte Snips S.r.l abiga vahetati katkised 
einekarbid välja tasuta. Tekkivat jäätmete hulka 
vähendati märgatavalt: ainuüksi Rodari koolis tekkis 20 
koti plastijäätmete asemel kõigest üks biojäätmete ja üks 
paberijäätmete kott.

Plastivaba Pelagose projekt  
Teadlikkuse suurendamine - Vabaühendused

Vabaühenduste Legambiente ja Expédition Med juhitud 
projekt Pelagos Plastic Free sündis vajadusest vähendada 
plastjäätmetest põhjustatud merereostust ning kaitsta 
Pelagose kaitsealal elavaid vaalalisi. 

Projektil on kolm telge: juhtimise parandamine, et 
omavalitsused võtaksid merre ja randadesse jõudva plasti 
vastu ennetavaid meetmeid; teadusuuringud, et mõista  
paremini plasti mõju vaalalistele ja mere ökosüsteemile; 
ning teavitamine ja teadlikkuse suurendamine, et 
kodanikud ja ettevõtted teadvustaksid rohkem mereprügi 
probleemi.

Suuremates ja väiksemates linnades tekkiv prügi jõuab 
randadesse ja Vahemere vesikonda, sh suure elurikkusega 
kaitstud aladele, nagu seda on Pelagose kaitseala.  
95% randades ning merepõhjas ja -pinnal olevast prügist 
on plast. Toscana saarestiku lähedastes vetes on merevee 
plastisisaldus 10 kg/km2, mis on üks kõrgemaid kogu 
maailmas.

Peamiselt põhjustab seda jäätmete väärkäitlemine ja 
seda mitte ainult ranniku asuvates linnades, vaid ka 
kaugemal sisemaal. Seetõttu on ülioluline, et asjaomaseid 
piirkondlikke ametiasutusi informeeritaks korduskasutuse, 
ringlusse võtmisse ja jäätmete nõuetekohase 
kõrvaldamise headest tavadest. Selle hõlbustamiseks ongi 
Legambiente koostanud heade tavade nimekirja, mida on 
mõnes omavalitsuses juba rakendatud ja mida saab ka 
teistes üle võtta. Samuti tehti kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele üleskutse, et nad prooviksid rakendada 
mõnda ette pandud projekti. 

Omavalitsuse rohelised maksusoodustused  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Capannori (Lucca) omavalitsus edendab algatust, millega 
soovitakse elanikele tagada võimalus osta järjest rohkem 
pakendivabu tooteid, näiteks toidu- ja joogikaupu või 
puhastusvahendeid, selleks et vähendada plastjäätmete 
kogust. 

Osana muutustest Lucca piirkonna jäätme-eeskirjades 
kehtestas kohalik omavalitsus 20% võrra madalama 
fikseeritud jäätmemaksu neile ettevõtetele, kes 
pakuvad toidu- ja muid kaupu ilma pakendita. See 
tagab pakendivastase võitlusega liituvatele äridele 
märkimisväärse kokkuhoiu, hoolimata sellest, kui 
palju jäätmeid neil tekib; seda lisaks tootmispõhisele 
erimaksustamisele. 

Maksusoodustuse saamiseks peab äri omavalitsusele 
tõestama, et kaubavalikusse kuuluvad pakendivabad 
tooted. 

ITAALIA

https://www.legambiente.it/
http://www.expeditionmed.eu/fr/
http://www.pelagosplasticfree.eu/
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Legnago (Verona) omavalitsuses viis 2019. aasta 
märtsis heaks kiidetud algatus „Save-Environment“ uute 
jäätmemaksude (TARI) kehtestamiseni. Projektis „Buy 
Recycling“ osalevatele ettevõtetele nähti ette osaline 
jäätmemaksu hüvitamine. 

Algatuse toel on olnud võimalik paigaldada kolm 
ökokompaktorit, kuhu plastpudeleid toovad kodanikud 
saavad vastutasuks nn ökopunkte. Punktidega saab 
mis tahes projekti partnerpoes või -üritusel toodete või 
teenuste pealt allahindlust. Neile firmaomanikele, kes 
selliseid ökoallahindlusi pakuvad, näeb TARI ette 100 € 
suurust maksusoodustust. Kokkuvõttes aitab projekt 
parandada kliendilojaalsust, innustades samal ajal 
pöörama jäätmetele rohkem tähelepanu.

2017. aasta detsembris otsustas Talamone (Grosseto) 
hakata pakkuma võimalust saada varieeruva 
jäätmemaksu pealt 30–70% suurust soodustust. 
Maksuvähendus kehtib kuni 150-ruutmeetristele 
poodidele, mis võimaldavad kordustäitmist, pakuvad 
lahtist kaupa või võimalust kasutatud pakendid tagastada. 

Ainult täitepakendis tooteid müüval äril on õigus 
saada 70%, kordustäitmist traditsioonilise mudeliga 
kombineerival poel 30% maksusoodustust. 

Korduskasutusmähkmete toetused   
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Trento omavalitsuse elanikele, kes ostavad oma ühele või 
rohkemale alla 30-kuusele lapsele pestavaid mähkmeid, 
hüvitab omavalitsus 50% tehtud kulutustest summas 
kuni 50 € lapse kohta. Hüvitise taotlemisel peab esitama 
mähkmete ostu tõendava ostutšeki või -arve.

Lavanda — suletud ahelaga mähkmesüsteem  
Tarbimise vähendamine - Ettevõtted 
Bologna

Lavanda on projekt, mida veab sotsiaalühistu Eta Beta 
koostöös Bologna ülikooliga, lähtudes ühekordsete 
mähkmete keskkonnakahju kohta tehtud uurimusest. 
Lavanda juhindub toote-kui-teenuse põhimõttest 
ning pakub lasteaedadele riidest mähkmete rendi- ja 
pesemisteenust (see on väiksema keskkonnamõjuga kui 
mähkmete eraldi lasteaias pesemine). Lisaks loob projekt 
uusi töövõimalusi raskustes olevatele inimestele, kes 
sõltuksid muidu omavalitsuse toetustest. 

Lasteaedadele pakutav teenus põhineb Eta Beta 

ja omavalitsuste vahelistele kokkulepetele ning on 
kohandatud iga asutuse vajadustele. See hõlmab 
varustamist puhaste mähkmetega, igapäevast 
kasutatud mähkmete kogumist ja keskset pesuteenust. 
Mähkmeid pestakse ja kuivatatakse vastavalt kehtivatele 
hügieeninõuetele ning nii transpordi kui ka pesemise 
keskkonnamõju on võimalikult palju vähendatud 
(nt vältides ülemäärast vee, energia või puhastusvahendite 
kasutamist).

Pikemas plaanis tahab Lavanda pakkuda riidest 
mähkmete rendi- ja pesuteenust ka peredele. 

Eta Beta juurutas sarnast süsteemi (nimega „DPIClean”) 
ka COVID-i kriisi ajal kantavate isikukaitsevahendite 
puhul. Süsteem on mõeldud suurtarbijatele, nagu koolid, 
ettevõtted ja haiglad — neid varustatakse puhaste 
maskidega, kasutatud maskid kogutakse aga kokku 
ja desinfitseeritakse vastavalt tervishoiuasutuste 
eeskirjadele.

 

Pakendivaba ostlemise edendamine  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Hiljutine seadus 141/2019, mis muudab ja täiendab 
dekreeti nr 111/2019 (riiklik kliimaseadus), sisaldas kahte 
plasti ja üldisemalt pakendi korduskasutusega seotud 
põhimõttelist meedet: 

Stiimuli pakkumine väikestele, keskmise suurusega ja 
suurtele poodidele pakendivaba ala loomiseks.

Õigus tulla poodi oma nõuga. Kliendid saavad nüüdsest 
oma korduskasutusnõudesse osta värsket kaupa, mh 
näiteks piima-, liha- ja kalatooteid. Oma nõu kasutamine 
oli varem hügieeninõuete tõttu keelatud. Ohutuse 
tagamiseks näeb uus seadus ette, et nõu peab olema 
puhas ja lõhnavaba. Müügiettevõte ja selle töötajad 
võivad keelduda kliendi soovist kasutada oma nõu juhul, 
kui see ei vasta nõuetele, näiteks kui see on katki, ilma 
kaaneta vms.    

 

Suitsukonide vastased omavalitsused  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Sestri Levante (Genova) omavalitsuses viidi läbi 
kampaania, et tõsta teadlikkust loodusesse visatud 
suitsukonidest. Ettevõtmine sai alguse tänu omavalitsuse 
jäätmeveo projektidesse tehtud piirkondlikule panusele. 

Omavalitsus hankis 1500 keskkonnahoidlikku suitsukonide 
jaoks mõeldud karpi, mis jagati tasuta omavalitsuse 
asutustele, avalike suhete büroole URP, turismiinfobüroole 
ja munitsipaalettevõttele Mediterraneo Servizi. Jagati välja 
brošüüre, riputati üles plakateid ja suitsukonide karbiga 
prügikastid varustati vajaliku teabega. Ka randadesse 
paigutati suitsukonikarpe ja nende ettevõtete akendele, 
kes nõustusid karpe laiali jagama, pandi vastavad 
kleepsud.

Castel Gandolfo (Rooma) käivitas suitsukonide reostuse 
vastu võitlemiseks 2019. aastal teadlikkuse suurendamise 
kampaania, mis oli võimalik tänu Rooma linna keelust 
saadud vahendite eraldamisele. Kampaania raames 
paigaldati linna rahva- ja turistirohketesse paikadesse 
suitsukonikastid ning ka järveäärne promenaad varustati 
spetsiaalsete prügikastidega. 

Mogliano (Macerata) omavalitsus käivitas 2019. aasta 
augustis teadlikkuse suurendamise projekti, et 
suitsetajad viskaksid suitsukonid õigesse kohta. 
Turismiinfo ja tubakapoed annavad suitsetajatele tasuta 
kaasaskantavaid, taskusse mahtuvaid suitsukonikarpe.

“ 95% randades ning 
merepõhjas ja ‑pinnal 
olevast prügist on plast. 
Toscana saarestiku 
lähedastes vetes on 
merevee plastisisaldus 
10 kg/km2, mis on 
üks kõrgemaid kogu 
maailmas.”

https://www.etabeta.coop/lavanda/
https://www.etabeta.coop/lavanda/
https://youtu.be/rGxvyLA1pEg
https://youtu.be/rGxvyLA1pEg




53

Kampaania „Make no waste”  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused 
Jūrmala

Vabaühendus Läti Keskkonnakaitse Klubi (VAK) viis 
Jūrmala linnas läbi teenusepakkujatele, toitlustajatele, 
poepidajatele ja turismiinfodele suunatud juhtprojekti 
„Whatever you buy or taste, make no waste”. 

Kampaania eesmärk oli soodustada väiksemat 
ühekorratoodete tarbimist ja toetada keskkonnahoidlikku 
käitumisviisi, kasutades selleks rida erinevaid tegevusi:

•  Teavitamise eesmärgil jagati kohalikele 
teenusepakkujatele ja äridele plakateid, brošüüre ja 
kartongist lauamatte.

•  Korraldati 1200 osalejaga hariduslik keskkonnahoidliku 
koti võistlus, leidmaks alternatiive ühekordsetele 
kilekottidele. Kokku peeti neli piirkondlikku võistlust, 
mille lõpptulemustest tehti näitusi mitmes suures 
ostukeskuses.

•  Korraldati roheliste matkade sari. 

•  Rannikuäärsete omavalitsuse õpetajatele peeti 
hariduslikke seminare. Katsest võttis osa 180 
haridusasutust. 

Kampaanias osalemise eeltingimus oli, et kohalik äri, 
näiteks kohvik, pood või muuseum, jagab kampaania 
materjale oma kodulehel ning teavitab oma töötajaid ja 
külastajaid keskkonnahoidliku käitumise põhimõtetest 
oma tegevuse kontekstis. Üks juhtprojekti tulemeid oli idee 
võtta kasutusele plasttopside pandisüsteem, mida enamik 
küsitletud Jūrmala kohvikutest toetas. 

LÄTI
“   Korraldati 
1200 osalejaga hariduslik 
keskkonnahoidliku 
koti võistlus, leidmaks 
alternatiive ühekordsetele 
kilekottidele. Kokku peeti 
neli piirkondlikku võistlust, 
mille lõpptulemustest tehti 
näitusi mitmes suures 
ostukeskuses.”

https://www.ccb.se/Evidence2019/Lviv_Workshop_141019/ACaune_EKalnina_Plastic_coastal_municipalities_LV.pdf
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Plastivabad omavalitsuse üritused   
Keelud – Ametiasutused 
Vilnius

Märtsis 2020 võttis Vilniuse omavalitsus vastu otsuse 
keelustada linna avalikel üritustel ühekordsed plastnõud 
(nagu topsid ja muud lauanõud) ning nõuda jäätmete 
liigiti kogumist. Tegelikult oli Joniškis esimene linn, kes 
selle sammu 2019. aastal astus, inspireerides üleskutsega 
liituma ka teisi linnu, nagu Vilnius, Trakai ja Panevėžys.

Kõiki ürituste korraldajaid ja kodanikuühiskonna 
organisatsioone teavitati enne otsuse langetamist, 
andes neile alternatiivide ettevalmistamiseks kaks 
kuud aega. Toimiva keelu ülioluline eeldus oli see, et 
tuvastati ettevõtted ja idufirmad, kes saaksid pakkuda 
korduskasutatavaid topse, taldrikuid ja muud üritusteks 
vajalikku materjali. 

Langetatud otsus on esimene suur samm, et vähendada 
linnas tekkiva plasti kogust ja julgustada elanikke 
mõtlema rohkem selle peale, milline on plasti ja eriti 
ühekorratoodete mõju meie keskkonnale ja kliimale. 

Vilniuse keeld vajab veel rakendamist, aga igatahes 
loodavad ametivõimud, et see vähendab linna 
plastireostust tunduvalt.

LEEDU

Riiklik pandipakendisüsteem  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Leedu esitas 2016. aastal pandipakendisüsteemi eelnõu 
nimega „bottle bill”, et vähendada prügi teket ja kohaliku 
omavalitsuse kulusid ning suurendada ringlusse võtmist. 
Süsteemiga on hõlmatud mitmesugused klaaspudelid, 
ühekorraplast ja metallpurgid. 

Enne pandipakendisüsteemi juurutamist koguti ringlusse 
võtmiseks kokku ainult kolmandik (34%) plastpudelitest. 
Tänu pandisüsteemile, mis kasutab TOMRA 
kogumisautomaate, on tagastusmäär tõusnud 92%-ni.

CupCup festivalide rohelisemaks muutmiseks  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

CupCup on teedrajav sotsiaalne ettevõte, mille 
asutas Leedu muusik Ermantas, keda šokeeris 
muusikafestivalidest maha jääv plastjäätmete hulk. 
Ettevõte pakub festivalidele korduskasutatavate 
kohvitasside, topside ja klaaside pandisüsteemi. 

CupCup saab 1 € suuruse osalustasu toel tagada topside 
kokku kogumise, transportimise ja puhastamise ning 
kasutajaid motiveerib eurone pandiraha topsi tagastama.

Praeguseks kasutab riigis seda teenust 90% 
muusikafestivalidest. Ka Läti ja Eesti festivalid on hakanud 
ettevõttega koostööd tegema.

Topside ringlusse võtmiseks ja täiustamiseks teeb ettevõte 
koostööd rahvusvahelise vabaühendusega Precious 
Plastic. Oma kilekihiga kaetud topsid otsustas CupCup 
asendada latekskihiga kaetud paberist ja lateksist 
valmistatud topsidega. 

“ Tänu pandisüsteemile, mis kasutab TOMRA 
kogumisautomaate, on tagastusmäär tõusnud 92%‑ni.”

https://newsroom.tomra.com/what-is-a-bottle-bill/
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
https://cupcup.lt/
https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/case-studies/roll-out-lithuania
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Riiklik jäätmevastane strateegia  
Keelud – Ametiasutused

Luksemburgi keskkonna-, kliima- ja kestliku arengu 
minister  Carole Dieschbourg tahab minna kaugemale, kui 
seda nõuab Euroopa ühekordse plasti direktiiv, ja tõusta 
jäätmekäitluses üleilmselt juhtpositsioonile. Peamine 
eesmärk on soodustada ühekorraplastist loobumist ja selle 
vähendamist, kehtestades ühekordsetele plasttopsidele ja 
-pudelitele täiendavaid keelde. 

2019. aastal toimunud üleriikliku huvirühmade 
konsulteerimise tulemusel esitleti 2020. aasta 
septembris riiklikku jäätmevabaduse strateegiat „Null 
Offall Lëtzebuerg". Strateegia on suunatud prügitekke 
vältimisele ning laialdase ökodisaini, korduskasutuse 
ja parandamise edendamisele, et jõuda tõelise 
ringmajanduseni. 

EL-i ühekordse plasti direktiivi ülevõtmiseks siseriiklikku 
õigusesse avaldati 25. augustil 2020 seaduseelnõu ja 
kehtestati plastitööstusele ambitsioonikas tarbimise 
vähendamise eesmärk. Jäätmevabaduse strateegiaga 
keelustati 1. jaanuarist 2022 täiendavalt ühekorraplast nii 
restoranides (plasttopsid, -taldrikud, ja -söögiriistad) kui 
ka värskete puu- ja aedviljade pakendamisel. 

Ühekorraplastist loobumise manifest  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Luksemburgi juhtiv vastutustundliku ettevõtluse võrgustik 
IMS teeb koostööd Luksemburgis asuvate riiklike ja 
rahvusvaheliste ettevõtete ja nende juhtidega, et liikuda 
säästlikumate tavade, sh ühekorraplastist loobumise 
poole. 2018. aastal, pärast ühekorraplasti reguleeriva 
õiguse osas kokkuleppe saavutamist EL-is, käivitas IMS 
kaheaastase projekti.

2018. aasta septembris, kui toimus Luxembourg CEO 
Sustainability Clubi iga-aastane kohtumine, kutsus 
IMS üritusel osalevaid liidreid üles allkirjastama 
ühekorraplastist loobumise manifesti. Eesmärk oli selge: 
saavutada 2020. aasta lõpuks olukord, kus ettevõtted on 
loobunud asutusesisesest ühekorraplastist, ja pakkuda 
üleminekuks isikupärastatud tuge. 

IMS-i lubadus #IMSPlasticPledge sisaldab järgmisi 
samme:

•  Rakendada kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada 
edukalt 2020. aasta lõpuks kasutuselt kõik 
ühekorraplastist loobumise manifestiga hõlmatud 
tooted.

•  Toetada kestlikke alternatiive ja lõimida organisatsiooni 
tegevusse ringmajanduse põhimõtted. 

•  Nimetada ametisse ühekorraplastist loobumise saadik, 
kes täidab asjaomastes küsimustes esindusisiku rolli.

•  Informeerida teadlikkuse suurendamiseks eri huvirühmi 
kõigist meetmetest.

•  Toetada IMS Luxembourgi kampaaniat ja pakkuda 
IMS-ile võimalust osaleda läbirääkimistes tarnijatega, et 
leida kestlikke alternatiive.

Tänu keskkonnaministeeriumi sihtotstarbelisele toetusele 
on IMS manifesti allkirjastajatele määranud eraldi 
kontaktisiku, kes teeb koostööd ametisse nimetatud 
saadikuga ja viib läbi regulaarseid ühekorraplasti 
tarbimise vähendamise strateegia auditeid. 

IMS pakub osalevatele ettevõtetele tervet rida üleminekut 
toetavaid tööriistu: kommunikatsioonivahendeid, nagu 
digitaalne ribareklaam, digisignatuur, brošüür, esitlus, 
sertifikaat; mobiilne hariduslik ühekorraplasti näitus, 
mida ettevõte saab kasutada sisekommunikatsioonis; 
ning nn üleminekukomplekt, mis pakub manifestis toodud 
ühekordsetele plasttoodetele laia valikut alternatiive, 
hinnates igaühe rakendamise aega, keerukust, 
maksumust, kestvust ja ringlussevõetavust. 

Projekti algusest peale on IMS koos saadikutega läbi 
viinud konkreetseid töötube, et pakkuda ühekorraplastist 
loobumiseks ja keskkonnahoidlikele alternatiividele 
üleminekuks ideid ja strateegiaid. Töötubade teemade 
hulka on kuulunud kontoritarbed, toitlustamine, üritused, 
tagasiside kohtumistelt tarnijatega ning säästev 
ostupoliitika, aga ka uued alternatiivid, nagu biopõhine ja 
biolagunev plast.

Seni on üleskutsega liitunud ja manifesti allkirjastanud 
74 ettevõtet, sh BEI, Cargolux, Solar Screen ja Sodexo 
Luxembourg. IMS-i edasine ambitsioon on suurendada 
olemasoleva ainese toel väljaspool oma võrgustikku 
olevate ettevõtete teadlikkust.

Toidunõud ECOBOX  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

ECOBOX pakub mitmeotstarbelisi pandinõusid, mis 
sobivad nii toidu kaasatellimiseks kui ka restoranis 
või sööklas üle jäänud toidu kaasavõtmiseks. 
Polübutüleentereftalaadist (PBT) valmistatud, PET-plastist 
kaanega nõud on saadaval kahes suuruses: 500 ml ja 
1 liiter. 

Projekt „ECOBOX – Méi lang genéissen” töötati esialgu 
välja keskkonnaministeeriumi nõudel, võitlemaks toidu 
raiskamise vastu Luksembrgis. Projekt, mille käivitas 
2018. aastal SuperDrecksKëscht® koostöös riigi 
kaubandusühendusega Horesca, hakkas kuue restorani, 
ettevõtte söögikoha ja kohviku külastajatele pakkuma 
mugavat toodet, võimaldades seejuures oluliselt määral 
vältida toidu raiskamist.  Kasutajavõrgustik kasvas kiiresti, 
hõlmates 2019. aastaks kokku 80 restorani kogu riigist 
ning 2020. aasta maikuuks 124 restorani, 66 ettevõtte 
söögikohta ja 60 koolisööklat.

Algatusel on suur potentsiaal vähendada jäätmete 
kogumahtu, sest ei pidurdata mitte ainult pakendi-, vaid 
ka toidujäätmete teket. Süsteem on keskkonnahoidlik 
ja säästlik, sest defektsed või katkised ECOBOX-
id saadetakse tagasi tootjale, et neid uute toodete 
valmistamisel toorainena kasutada.

ECOBOX on endiselt vabatahtlik algatus, mistõttu sinna 
ei kuulu kõik riigis tegutsevad restoranid ja toitlustajad. 
Keskkonnaministeerium töötab selle nimel, et suurendada 
mudeliga kaetud ettevõtete hõlmatust ja sellest tulenevat 
keskkonnakasu.

LUKSEMBURG
“ Seni on üleskutsega liitunud 
ja manifesti allkirjastanud 
74 ettevõtet.”

https://paperjam.lu/guide/biography/0579352211/carole-dieschbourg
https://paperjam.lu/guide/biography/0579352211/carole-dieschbourg
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/null-offall-letzebuerg.html
https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic
https://imslux.lu/assets/publication/52/MANIFESTE (1).pdf
https://imslux.lu/fra/nos-activites/pole-de-specialites/16_zero-single-use-plastic#le-manifeste
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2019/05/sodexo-luxembourg-bannit-les-plastiques-a-usage-unique?author=Sodexo+Luxembourg
http://www.corporatenews.lu/fr/archives-shortcut/archives/article/2019/05/sodexo-luxembourg-bannit-les-plastiques-a-usage-unique?author=Sodexo+Luxembourg
https://ecobox.lu/fr/
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MADALMAAD

Plastpudeli pandipakendisüsteem  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

2020. aasta aprillis otsustas Madalmaade valitsus 
olemasolevat pandipakendisüsteemi laiendada, et see 
hõlmaks ka väikseid plastpudeleid. Tänu sellele saavutas 
riik EL-i ühekordse plasti direktiivi artiklis 9 toodud 90%-
lise liigiti kogumise eesmärgi. 

Mission Reuse’i programm  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Mission Reuse on kolme Madalmaade vabaühenduse — 
Recycling Netwerk Benelux, Stichting Natuur & Milieu ning 
Enviu — vaheline partnerlus, mille eesmärk on suurendada 
teadus- ja arendustegevuse, uuenduslike projektide, 
kommunikatsiooni ja toetavate tegevuse abil riigis 
korduskasutussüsteemide kasutamist. 

Praegu keskendutakse topsidele ja toidunõudele ning 
Mission Reuse on avaldanud ka raporti, kus annab 
ülevaate tingimustest, mis tagavad, et panditopsisüsteemi 
juurutamine oleks edukas. 

Esimese juhtprojekti, Cup for Life eesmärk on välja 
arendada ja katsetada topsisüsteemi Utrechti linnas, 
tehes koostööd kahe ettevõttega, Vers ja Lebkov. Sellega 
soovitakse vältida kolme miljardi kohvitopsi raiskamist, 
töötades välja jätkusuutlik ja toimiv ärimudel. 

 

Ringmajanduse kava  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Plastic Soup Foundationi programm Plastic Urban 
Mining aitab ettevõtetel, haridusasutustel, valitsustel ja 
kogukondadel hallata tervet plasti olelusringi, et minna 
lineaarselt majanduselt üle ringmajandusele. 

Plastic Urban Mining on kõik-ühes lahendus, mis toetab 
nii teadlikkuse suurendamist kui ka avalikkuse harimist 
seoses ringlussevõetud plastist esemete tootmisega. 

Bringo oma nõu kasutajate ühendamiseks  
Teadlikkuse suurendamine – Ettevõtted

Bringo viib omavahel üleilmselt kokku algatusi, mis 
toetavad oma nõu kasutamist, ning partnereid ja 
investoreid, kes aitaksid kaasa rahvusvahelisele 
laienemisele. Veebiplatvormi kaudu kaardistatakse ja 
toetatakse neid, kelle eesmärk on asendada ühekordsed 
kotid, topsid, pudelid ja pakendid säästvamate 
korduskasutuslahendustega. 

Tuvastades ja jagades uuenduslikke lahendusi, mille 
partneriks hakata, mida kopeerida või täiustada, 
milles aktiivselt kaasa lüüa, on see väärt kontaktbüroo 
võtnud eesmärgiks tuua üleilmselt omavahel kokku kõik 
jäätmetekke vähendamise nimel pingutavad tegijad.

“ Bringo viib omavahel üleilmselt kokku algatusi, mis toetavad 
oma nõu kasutamist, ning partnereid ja investoreid, kes 
aitaksid kaasa rahvusvahelisele laienemisele.”

https://missionreuse.com/#aboutus
https://missionreuse.com/wp-content/uploads/2020/11/Mission-Reuse-Rapport-herbruikbare-bekers-aug-2020-1.pdf
https://missionreuse.com/projecten/cup-for-life/
https://www.bringo.org/
https://www.bringo.org/
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Rohelisemad avalikud hanked   
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused 
Oslo 
 
Norra teise suurima avaliku sektori ostujõuna on Oslo 
omavalitsuse ostuvõimel märkimisväärne potentsiaalne 
mõju ühekorraplasti tarbimisele. Linn töötab välja 
uusi hanketingimusi, mis näevad ühekordse plasti 
vähendamiseks ette ranged nõuded.

Uue avalike hangete poliitika toel loodab Oslo 
linn muuta oma tarbimiskäitumist ja vähendada 
omavalitsusasutustes plasti raiskavat kasutamist. Selle 
saavutamiseks soodustatakse ringmajandust toetavaid 
tooteid, näiteks esemeid, mida saab ringlusse võtta ja 
mida suure tõenäosusega korduskasutatakse. 

Linn kaardistas kõik omavalitsuses tehtud tehingud, 
millega osteti plasttooteid ja eriti ühekordseid plasttooteid, 
et saada plastesemete tarbimise ulatusest võimalikult hea 
ülevaade. Tänu plasti tarbimise kaardistamisele tuvastas 
linn probleemsed tooted ja osapooled, kellele oma tegevus 
suunata.

Samuti töötab Oslo keskkonnateadlikuma kultuuri loomise 
nimel ja on selle toetamiseks teinud kättesaadavaks 
nutikate ostutehingute juhendi.  Uues avalike hangete 
raamistikus on ka ranged kliima- ja keskkonnanõuded, mis 
keskenduvad korduskasutuse, ringlussevõtmise, kogumise 
ja jagamise maksimeerimisele.

NORRA
“ Tänu plasti tarbimise 
kaardistamisele tuvastas  
linn probleemsed tooted  
ja osapooled, kellele oma  
tegevus suunata.”

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13338291-1566900893/Content/Politics and administration/Green Oslo/Plans and programmes/Action plan to reduce plastic pollution Oslo 2019-2020 Eng_DIGITAL.pdf


6362

Pakendivabad poed  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Jäätmevaba filosoofia on Poolas kanda kinnitamas ja 
järjest rohkem tekib kogu riigis pakendivabu poode. Mõned 
näited: 

BEZ PUDŁA, Wrocław   
 
BIOrę, kaks poodi Poznańis  
 
Planetarianie, kaks poodi Varssavis  
 
Kooperatywa Dobrze, kaks poodi Varssavis  
 
DEKO zakupy, Varssavi  
 
NAGRAMY, Łódź ja Varssavi 
 

ODWAŻNIK, Varssavi  
 
ZIELONY SMAK, Varssavi  
 
KUBEK Z PRZYPRAWAMI, Gdańsk  
 
AVOCADO, Gdańsk  
 
ZIEMIOSFERA, Gdańsk  
 
NA WAGĘ ZDROWIA, Zamość  
 
Veel poode leheküljel “zero waste vademecum”: https://
vademecumzerowaste.com/tag/nagie-z-natury/ 

Lisaks pakub kosmeetikafirma Yope kordustäitmist 
(pakendi tagastamist) ja Too Good To Go rakendus aitab 
restoranidel vältida toidu raiskamist. 

#TuleOmaTopsiga  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Igal aastal kasutatakse maailmas miljardeid 
ühekorratopse, tekitades meeletuid jäätmekoguseid, 
mida on keeruline ringlusse võtta. Selle probleemiga 
võitlemiseks viis Poola jäätmevaba ühendus Zero Waste 
läbi eduka kampaania teemaviite all #zWłasnymKubkiem 
ehk tõlkes #Tule oma topsiga.

Kampaania eesmärk oli suurendada klientide ja 
kohvikupidajate teadlikkust ühekorrapakendite 
keskkonnamõjust ning muuta inimeste suhtumist ja 
harjumusi nii, et see aitaks pikemas plaanis kaasa 
jäätmetekke vähenemisele. Samal ajal sooviti julgustada 
kliente kohvi kaasa ostes kasutama oma topsi ja veenda 
kohvikupidajaid selles, et kohvi müümine kliendi topsi on 
ohutu, keskkonnasäästlik ja kasulik ettevõtte kuvandile.

Poola Boomerang Bags  
Teadlikkuse suurendamine - Vabaühendused

Saades inspiratsiooni Austraalia liikumisest Boomerang 
Bags, niisamuti ka nende heakskiidu ja abimaterjalid, 
pani Zero Waste aluse Poola analoogile nimega Torby 
Bumerangi (#Bumerangbags), et loobuda ühekordsetest 
kilekottidest ja jõustada kohalikke kogukondi kogu Poolas.  

Boomerang Bags võimaldab luua korduskasutuskotte, 
väldib jäätmeteket, tekitab mõttevahetusi, ühendab 
inimesi, toetab säästvat käitumist ja on lihtsalt mõnus 
ajaviide. Kohalikele kogukondadele antakse kõik vajalikud 
vahendid alates kotimustritest, kogukonna kaasamise 
nippidest ja reklaammaterjalidest kuni kogukonna senisel 
kogemusel põhinevate ideede ja näpunäideteni. Samuti 
pakub Boomerang Bags vabatahtlikele spetsiaalset 
globaalset platvormi, et omavahel ühenduses olla. 

Kandev idee on, et ostukott peaks bumerangi kombel 
ringlema, olles näiteks poes käies alati käepärast, mitte 
kodus köögisahtlis. Vabatahtlikud panevad oma kotid 
bumerangina ringlema ja saavad neid korduskasutada.

Iga projekti raames korraldatud töötuba, loeng või 
kohtumine toetab edasist tegutsemist ja info levimist. 
Senised tulemused on näidanud, et kuni pandeemia 
alguseni toimisid paljud Boomerangi punktid väga hästi. 
Järgmine samm on anda kampaaniale professionaalsem 
struktuur ja lisavahendeid.

HelloWielo mähkmekampaania  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

HelloWielo koolituskampaania tutvustab noortele ja 
tulevastele lapsevanematele ühekordsete mähkmete 
korduskasutatavaid alternatiive. Kuna lapse sünnist 
kuni potil käimiseni tekib 1,5 tonni ringlussevõtmiseks 
kõlbmatuid jäätmeid, on tegemist üliolulise küsimusega.  

2018. aastal oli kampaania nii edukas, et sai 
rahvusvahelise tunnustuse ja ühe parima algatuse 
auhinna Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal. 
HelloWielo kampaania jõudis vabaühenduste kategoorias 
kolme parima hulka, edestades teel finaali kokku 14 000 
algatust üle kogu Euroopa. 

2019. aastal korraldati kogu Poolas 40 tasuta HelloWielo 
töötuba ja lisaks anti projektile rahvusvaheline dimensioon, 
korraldades kaks töötuba Norras. Esialgne projekt on oma 
haaret laiendanud ja nüüd tehakse ka korduskasutatavate 
intiimhügieeni toodete, nagu menstruaalanumate ja 
korduskasutussidemete, töötubasid. 2020. aastal toimus 
kampaania kolmandat korda, seekord veebipõhiselt.

Kampaania „Wrzucam. Nie wyrzucam!”  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Kampaania Wrzucam. Nie wyrzucam (’viska ära, ära 
viska ära’), mis on käinud alates 2019. aasta keskpaigast, 
on võtnud sihiks tutvustada avalikkusele, kuidas toimib 
klaasist, metallist ja plastist joogipakendeid hõlmav 
pandipakendisüsteem. 

Projekti raames läbi viidud uuringu kohaselt toetab 
pea 90% poolakatest kohustuslikku ühekordsete ja 
korduskasutatavate joogipakendite pandisüsteemi. Üle 
60% vastanutest arvas, et pandisüsteemi võiks laiendada 
ka muudele toidupakenditele. 

Kampaania käigus allkirjastas üle 10 000 inimese 
petitsiooni ja see esitati Poola kliimaministeeriumile. 
Tegevus jätkub kliimaministeeriumi töörühmas, mille 
eesmärk on laiendatud tootjavastutuse raames 
lahenduste, sh pandisüsteemi väljatöötamine.

 

POOLA
Rohelisem kosmeetika ja puhastusvahendid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Mitmed looduslike puhastusvahendite ja kosmeetika 
kaubamärgid — nagu Kostka Mydła, Luch Botanicals, 
Ministerstwo Dobrego Mydła, Fridge by Yde, Purite, Jan 
Barba, Creamy ja Simple as That — on võtnud meetmeid, 
et kasutada toodete pakendamisel vähem plasti, sh:

•  võimalus tagastada klaasist (või korduskasutatavast 
plastist) pakend, et saada järgmistelt ostudelt 
soodustust;

•  võimalus teha nn pakendivaba tellimus, mille 
puhul vähendatakse paberi hulka ja kasutatakse 
ringlussevõetavaid ja biolagunevaid materjale;

•  püsikliendiprogramm pakendite tagastamiseks;

•  võimalus tagastada pakend, et saada 3% allahindlust; 

•  müük korduskasutuspakendis, nt klaaspurgis 
pesupulber. 

Samuti müüvad ka teised Poola kosmeetikatootjad, 
näiteks 4Szpaki ja Shauska, tükiseepi, šampooni ja 
palsamit pakendivabalt või plastivabas pakendis.

http://www.sklepbezpudla.pl/
https://www.biore.com.pl/ 
https://www.facebook.com/Planetarianie/ 
https://www.dobrze.waw.pl/ 
https://www.dekozakupy.pl/ 
https://www.nagramy.pl
https://vademecumzerowaste.com/2019/12/14/128-odwaznik-sklep-zero-waste/ 
https://www.facebook.com/Zielony-Smak-102884087914833/?tn-str=k*F 
http://kubekzprzyprawami.pl/ 
https://avocadovegan.pl/ 
https://www.facebook.com/ziemiosfera   
https://nawagezdrowia.com.pl/  
https://vademecumzerowaste.com/tag/nagie-z-natury/
https://vademecumzerowaste.com/tag/nagie-z-natury/
https://yope.me/filozofia#wartosci-marki
https://toogoodtogo.pl/pl
https://zero-waste.pl/
https://zero-waste.pl/z-wlasnym-kubkiem/
https://boomerangbags.org/
https://boomerangbags.org/
https://zero-waste.pl/torby-bumerangi/
https://zero-waste.pl/torby-bumerangi/
https://zero-waste.pl/hellowielo-wielorazowa-rewolucja/
https://zero-waste.pl/wrzucam-nie-wyrzucam/
https://zero-waste.pl/wrzucam-nie-wyrzucam/
https://4szpaki.pl/
https://www.shaushka.pl
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Pakendivaba lahtine kaup   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Auchan oli esimene supermarket/hüpermarket, kes hakkas 
2017. aastal klientidele nende isiklikus nõus müüma 
lahtist kaupa. Carrefour ja Kaufland võtsid sellest eeskuju 
ning koolitasid personali ja töötasid välja oma vastava 
tegutsemisviisi. Üldiselt on hüpermarketid hakanud 
lahtiselt pakkuma mitmeid kuivaineid, nagu pähkleid, 
kuivatatud puuvilju, kaunvilju jne, mistõttu klientide jaoks 
on oma nõuga otsmine järjest lihtsam. 

Carrefour Polska hakkas samuti pakkuma kaalukaupa, 
mida klient sai osta oma nõusse, ja tegi samal ajal 
klientuuri hulgas teavituskampaaniat. Lisaks sellele 
saavad kliendid Carrefouri hüpermarketites olevates Tasty 
bistroodes kohvi juua oma korduskasutustassist.

Plastivaba Gdańsk  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Plastivaba Gdański kampaania eesmärk on edendada 
keskkonnahoidlikku suhtumist ja suurendada 
avalikkuse teadlikkust keskkonnakaitsest, vähendades 
plasti igapäevast kasutamist. Samuti soodustatakse 
jäätmete sortimist, mis on eriti oluline, kuna tegemist on 
rannikulinnaga ja peamine reostuse allikas on justnimelt 
plast. 

Kampaania peamine sõnum peitub kümnes 
käitumisreeglis, mida edastatakse avalikkusele mitmel 
viisil. Rakendamisega tehti juba algust, aga mõned 
tegevused lükati COVID-19 pandeemia tõttu edasi. 
Seetõttu pole kampaania tulemeid veel võimalik hinnata, 
aga on oodata, et paljud linnad võtavad sellest algatusest 
eeskuju, ehkki erineval tasemel eesmärkidega.

Kampaania raames oli kavas edendada mitmeid algatuse 
lähtekohti ja keskkonnahoidlikke tegevusi, näiteks õpilaste 
kunstivõistlusi, teha plastist loobuda ja oma harjumusi 
muuta soovivatele peredele suunatud juhtprojekte, 
korraldada ühismeedias võistlusi ja teha kohalike 
elanikega piknikke. 

“Projekti raames läbi viidud 
uuringu kohaselt toetab 
pea 90% poolakatest 
kohustuslikku ühekordsete 
ja korduskasutatavate 
joogipakendite 
pandisüsteemi.”

POOLA

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wlasne-opakowania-na-zakupy-w-auchan-opcja-wejdzie-w-tym-roku
https://foodfakty.pl/przynies-swoje-opakowanie-do-marketu-carrefour-zaprasza-na-zakupy-z-wlasnymi-opakowaniami-do-sklepow-w-calym-kraju
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/gdansk-bez-plastiku-miasto-rozpoczyna-walke-ze-sztucznymi-odpadami-w-naszym-otoczeniu,a,139617
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PORTUGAL

Maria Graneli pakendivabad poed   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Lissaboni Maria Graneli pakendivabad poed ei paku 
kohalikule kogukonnale mitte ainult lahtist, plastpakendeid 
vältivat kaupa, vaid tegeleb regulaarselt ka teadlikkuse 
suurendamisega.

Rohelist käitumist toetavad festivalid  
Teadlikkuse suurendamine – Ettevõtted

Järjest rohkem muusika- ja kultuurifestivale üle kogu riigi, 
näiteks Andanças, EDP Cool Jazz ja Boom Festival, võtab 
teadlikkuse tõstmise, jäätmetekke vältimise, tarbimise 
vähendamise ja jäätmekäitlusega seotud meetmeid.

2020. aasta alguses — tegemist oli aastaga, kui Lissabon 
oli roheline pealinn — ühendas viisteist riigi suvefestivali 
korraldajat oma jõud, et kutsuda noori põlvkondi üles 
osalema laiaulatuslikus sotsiaalvõrgustike aktsioonis. 

Edendamaks oma ühist jätkusuutlikku ja plastivaba 
nägemust, kasutati tuntud vahendeid ja ühismeedia 
teemaviiteid, et tõmmata kaasa kõiki show’sid, festivale 
ja üritusi külastavaid inimesi. Kampaania tegi osalejatele 
üleskutse käituda keskkonnasäästlikult, teha sellest pilte 
ja jagada neid pilte ühismeedias ning algatuse jaoks loodi 
eraldi GIF-e teemaviitega „DeclareAçao“.

Lissaboni linnapea avaldas oma toetust ideele avaldada 
järgmisena teadlikkuse suurendamise materjale ja 
luua veebileht, mis kajastaks riigi eri paigust pärit 
noore kaasalöömist ja võimaldaks määratleda 
17 keskkonnahoidlikku käitumisviisi, mida tuleb 
edendada. Käitumisviisid põhinevad ÜRO kestliku 
arengu eesmärkidel ja katavad väga laiu valdkondi 
alates kliimamuutustest, mitmekesisusest ja sotsiaalsest 
kaasatusest kuni majandusarengu, jäätmete vähendamise 
ja ringlussevõtuni.

Kampaania „Há mar e mar”  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

2018. aasta seadus nr 69 sätestas soodussüsteemi 
korduskasutuseks kõlbmatute plastist joogipakendite, aga 
ka klaasist, raudmetallidest ja alumiiniumist pakendite 
tagastamiseks. 2019. aastal käivitati soodussüsteemi 
juhtprojekt ja 2022. aasta jaanuarist peaks süsteem 
muutuma kohustuslikuks. 

Selleks et keskkonnaalaselt taolist märkimisväärset 
läbimurret saavutada, hakkasid vabaühendused, nagu 
Sciaena, Zero  ja ANP, 2019. aastal välja töötama vajalikke 
tegevusi. Korraldati riiklik seminar, tehnilisi kohtumisi 
EL-i ühekordse plasti direktiivi rakendamisse kaasatud 
huvirühmadega, kaks töötuba teiste plasti küsimusega 
tegelevate vabaühendustega ja loodi vastav töörühm.

2020. aastal kohtusid vabaühendused valitsusasutustega, 
et rõhutada vajadust EL-i ühekordse plasti direktiivi 
ulatuslikuks rakendamiseks, sest oli oodata, et riiklik 
rakendamine lükkub koroonaviiruse kriisi tõttu edasi. 
Juulis käivitati eraldi teavituskampaania Ha Mar e Mar, 
sh internetipetitsioon (mis on seni kogunud 4000 allkirja), 
Facebooki leht ja sümboolne koristusaktsioon, milles 
osalesid mitmed kohalikud vabaühendused, aga ka 
eriesindajad, nagu Madalmaade partnerorganisatsioon 
Plastic Soup Surfer ja maailmatasemel kõhulaudur Joana 
Schenker. Novembris tehti üleskutse, et seaduseelnõu 
teksti väljatöötamine toimuks laialdase kaasamisega ja 
et Portugali valitsus ei taganeks oma esialgsest kõrgest 
ambitsioonist. 

Kampaania tagas üleriigilise meediakajastuse ja 
ülevõetud õiguse lõplik versioon sisaldas riiklikke 
korduskasutuspakendite sihtmäärasid. Vabaühendused 
pingutavad ka selle nimel, et luua rahvusvaheliste 
partneritega koalitsioon ja tagada sarnane ambitsioon ka 
teistes Vahemere maades, nagu Hispaanias ja Itaalias.

Plastivabad lennufirmad  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Mõned lennufirmad on hakanud pakkuma plastivabu 
lende, kasutades mh korduskasutatavaid topse ja 
söögiriistu ning säästvamaid materjale. Esimesena tegi 
seda Hi Fly — Portugali ja Malta lennuvedajatest koosnev 
kogenud rendi- ja tellimuslendude pakkuja —, aga ka 
teised on liikumisega ühinemas. 

Hi Fly teeb oma tervikliku materjalide majandamise 
strateegia raames teadlikke otsuseid selle kohta, mis 
puudutab materjalide ennetamist, korduskasutust, loomist, 
tekkekohas liigitamist, taastamist, kokku kogumist, 
vedamist, ringlussevõttu, käitlemist ja kõrvaldamist. 
Tänu Hi Fly ja Mirpuri Foundationi vahelisele koostööle 
ei ole alates 2020. aasta jaanuarist ühelgi Hi Fly lennul 
kasutatud ühekordseid plastesemeid. 

Lisboa Limpa korduskasutustopsid  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Lisboa Limpa on jäätmete vähendamisele keskendunud 
projekt, mis pakub alternatiivi ühele Lissaboni linna 
kõige rohkem reostavale ühekorratootele — plasttopsile. 
Projektiga pannakse Lissaboni baaridele ja restoranidele 
ette kasutada panditopsisüsteemi, et tagada topside 
kokku kogumine ja korduv kasutamine. 

Pakkudes ühekorratopsile alternatiivi, annab Lisboa 
Limpa inimestele võimaluse ja vahendid jätkusuutlikuks 
tarbimiseks. Projekt vähendas märkimisväärselt linnas 
tekkivate jäätmete hulka ja andis samaaegselt panuse 
keskkonnahoidliku käitumise juurdumiseks.

Liigse plastpakendi vältimine  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Kampaania Plastico à mais, mida veab Portugali 
tarbijakaitseühendus DECO, tegi pakenditööstusele 
üleskutse vähendada toodetes liigset plasti hulka või leida 
sellele alternatiive.

Ühendus palus tarbijatel teha poodides üleliigselt 
pakendatud toodetest pilte ja need e-kirja teel DECO-le 
saata. Seejärel võttis DECO ühendust asjaomaste 
ettevõtetega, et rääkida ülepakendamisest ning teavitada 
neid erinevatest alternatiividest ja plasti vähendamise 
võimalustest.

Kampaania lõpptulemused 2019. aastal olid 
suurepärased: osales üle 5300 tarbija, teavitati üle 960-
st ülepakendamise juhust ja DECO tegi koostööd üle 
80 ettevõttega, kes olid valmis oma toodete puhul plasti 
kogust vähendama.  Mõned ettevõtted on muudatused 
juba sisse viinud.

Samuti sai DECO projekti käigus tuvastada, milliste 
toodete puhul kasutatakse kõige rohkem plasti: 
41,05% kaebustest oli seotud värskete saadustega, 
nagu puu- ja aedviljad, 19,35% omakorda kuivainetega, 
nagu teravili ja riis. Kõige vähem kaebusi (1,96%) oli 
puhastusvahendite kohta.  

“ 2020. aasta alguses — tegemist oli aastaga, kui 
Lissabon oli roheline pealinn — ühendas viisteist 
riigi suvefestivali korraldajat oma jõud, et kutsuda 
noori põlvkondi üles osalema laiaulatuslikus 
sotsiaalvõrgustike aktsioonis.”

https://www.mariagranel.com/press/
https://www.declareacao.com/en/
https://www.sciaena.org/en/
https://zero.ong/
https://zero.ong/
https://www.natureza-portugal.org/
https://www.sciaena.org/en/391-sciaena-launches-the-campaign-ha-mar-e-mar-ha-usar-e-recuperar-for-the-implementation-of-a-packaging-deposit-system-in-portugal
https://www.change.org/p/joo-pedro-matos-fernandes-ministro-do-ambiente-e-da-a„o-climtica-pela-sade-dos-nossos-oceanos-exija-tara-recupervel?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=53a92e10-cd9c-11ea-b668-dd25f451c97f
https://www.facebook.com/pg/MarUsarRecuperar/photos/
https://plasticsoupsurfer.org/
https://hifly.aero/
https://mirpurifoundation.org/
https://lisboalimpa.org/
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Jäätmevaba restoran CUIB  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

CUIB on peagi saamas Rumeenia esimeseks 
sertifitseeritud jäätmevabaks restoraniks. Projekti 
käivitamine ja läbiviimine on toimunud Iași linnas koostöös 
ühendusega Mai Bine. 

Restoran kasutab kohalikke tooteid ja säästvat 
hankepoliitikat, edendades keskkonnahoidlikku elustiili, 
mis ei kasuta ühekordseid plastesemeid. Vähendamaks 
jäätmete hulka, pakub CUIB klientidele tasuta kraanivett, 
panustab korduskasutatavatele lauanõudele ja 
söögiriistadele ning kasutab toidu kaasamüümiseks 
või kojuveoks karpe, purke ja klaaspudeleid, milles olid 
sisseostetud koostisosad. Tellimuste transportimisel 
kasutatakse riidekotte. 

Pakendivabad poed  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Pakendivaba poliitikaga on liitunud järjest rohkem poode, 
näiteks  Alternative, REDU, Zero Waste Living, Magazin 
Zero Waste București, esen9, Nullka – Zero Waste 
Webshop, Terrawell, Greenmade zerowaste, ONO-
despachetărie, Wrapmama’s Shop, Vera Green – Bio 
products & zero waste, Less2zero, Wasteless ja  Naked 
Shop.

Kodumaised mähkmepakkujad  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Korduskasutusmähkmed muutuvad järjest levinumaks ja 
turule on tulnud üha rohkem Rumeenia kaubamärke, sh 
Analuca Prod, Baltic Evolution SRL, Bubble Bums ja Trezy. 

RUMEENIA

Riiklik pandipakendisüsteem  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Riikliku seadusega nr 31/2019, millega kiideti heaks 
erakorraline määrus 74/2018 ning mis muudab 
ja täpsustab pakendite ja pakendijäätmetega 
seotud küsimusi, kehtestas joogipakenditele 
pandipakendisüsteemi. 

Lisaks peab kaalupõhiselt vähemalt 5% tootjate poolt 
turule lastud pakenditest olema korduskasutatavad. Seda 
määra tõstetakse iga-aastaselt 5% võrra kuni aastani 
2025 (k.a). Zero Waste Romania ja Reloop Platform 
teevad kampaaniat korduskasutuspakendi osakaalu 
suurendamiseks. 

Esimene jäätmevaba kontorihoone  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 
Cluj-Napoca

Rumeenia loodeosa linnas Cluj-Napocas asuvas 
Amera Toweris on praegu käimas jäätmevaba hoone 
sertifitseerimise protsess, mida veavad Zero Waste Europe 
ja Zero Waste Romania. Hoones on kolm ettevõtet, kellel 
on kokku 800 töötajat. Jäätmevabaduse saavutamiseks 
on:

•  müügiautomaatidest eemaldatud ühekordsed 
kohvitopsid ja töötajad saavad oma korduskasutustopsi 
kasutades väikest allahindlust; 

•  müügiautomaatidest eemaldatud ühekordsed plastist 
joogikõrred, joogisegamispulgad ja ringlussevõtmiseks 
kõlbmatud pakendid; 

•  PET-plastist pudelid asendatud korduskasutatavate 
klaaspudelitega ja hoonesse paigaldatud kraanivee 
filtrisüsteem;

•  kohvikapslitega töötavad kohvimasinad asendatud 
kohviube kasutavate seadmetega. 

Kasutuselt on kõrvaldatud ka ühte portsjonit sisaldavad 
piima-, mee- ja suhkrutooted, asendades need 
säästvamate alternatiividega, nagu klaaspudelis piim, 
purgis mesi ja korduskasutatavas pappkarbis tühisuhkur. 

Antud meetmeid kombineeritakse 12 eri liiki jäätme ukse-
eest-veoga, ettevõttesisese jäätmevaba poliitikaga ja 
laialdase koolitus- ja seiretegevusega. 

“  Müügiautomaatidest eemaldatud ühekordsed 
kohvitopsid ja töötajad saavad oma 
korduskasutustopsi kasutades väikest allahindlust.” 

https://www.facebook.com/laCUIB/
https://alternative.blue/?fbclid=IwAR0eq1aQ7AoxgD6mCW5YDeSZWm4HbkXwQEE7xru2lgybpCUyqEcPlWkMpLY
https://www.facebook.com/redu.org/
https://www.facebook.com/redu.org/
https://zerowasteliving.ro/
https://zerowasteliving.ro/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://www.facebook.com/magazin.zerowaste/
https://esennoua.ro/
https://esennoua.ro/
https://nullka.com/?fbclid=IwAR3L2efaZq_qNPByeK13LKPkZBu0l2cdQ8uH8Kuo778Dw9T1zyMs9TVn3-U
https://nullka.com/?fbclid=IwAR3L2efaZq_qNPByeK13LKPkZBu0l2cdQ8uH8Kuo778Dw9T1zyMs9TVn3-U
https://nullka.com/?fbclid=IwAR3L2efaZq_qNPByeK13LKPkZBu0l2cdQ8uH8Kuo778Dw9T1zyMs9TVn3-U
https://terrawell.ro/
https://terrawell.ro/
https://www.breslo.ro/Greenmade?fbclid=IwAR2PPRdnmnw9VBRUz0u_Yu9O37--tmlzVBf1PBcFkt1N8M8IAJYAUqKE0Ws
https://www.breslo.ro/Greenmade?fbclid=IwAR2PPRdnmnw9VBRUz0u_Yu9O37--tmlzVBf1PBcFkt1N8M8IAJYAUqKE0Ws
https://ono-despachetarie.ro/
https://ono-despachetarie.ro/
https://ono-despachetarie.ro/
https://wrapmamashop.ro/ro/
https://wrapmamashop.ro/ro/
https://veragreen.ro/
https://veragreen.ro/
https://veragreen.ro/
https://less2zero.ro/
https://less2zero.ro/
https://wasteless.ro/?fbclid=IwAR3VjY5oa53-CAZ4O_TiJavBwGddJcncG5DbprCQOpn4y89BRr3hrnOmync
https://wasteless.ro/?fbclid=IwAR3VjY5oa53-CAZ4O_TiJavBwGddJcncG5DbprCQOpn4y89BRr3hrnOmync
https://nakedshop.ro/
https://nakedshop.ro/
https://nakedshop.ro/
https://www.analuca.ro/
https://balticbebe.ro/
https://bubblebums.ro
https://trezy.ro/
https://www.zerowasteromania.org/
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“ Euromonitor International valis oma iga-aastase 
globaalse jaemüügiuuringu raames Ljubljana 
müügiautomaadi 2019.”

Plastivabad kordustäitmise selveautomaadid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Tarbijatel on võimalik oma korduskasutuspakendiga 
automaatsest täitepunktist osta plasti- ja pakendivabu 
ning ökoloogilisi vedelaid puhastustooteid. 
Müügiautomaat väljastab kleebise, mis on samaaegselt nii 
ostutšekk kui ka tootekirjeldus.

Automaate toodab Sloveenia ettevõte, mis on 
korduskasutuse ja ringlussevõtu vallas teistele eeskujuks, 
kuna kasutab karkasside tootmiseks ringlusse võetud 
materjale.

Euromonitor International valis oma iga-aastase globaalse 
jaemüügiuuringu raames Ljubljana müügiautomaadi 
2019. aasta kõige uuenduslikumaks jaemüügilahenduseks. 
Automaadid on saadaval nii mõneski Sloveenia linnas, 
aga ka Horvaatias Rijekas.

SLOVEENIA

Platvorm „Vähem on rohkem“  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Veebiplatvormi Manj je več (’vähem on rohkem’) eesmärk 
on olla kõik-ühes-äri, kust tarbijal on võimalik leida 
parandusteenuste pakkujaid, pakendivabu poode või infot 
ringmajandust toetavate ürituste kohta (nt rõivavahetus, 
töötoad). Pakutakse ideid, kuidas muuta oma harjumusi 
nii, et tekiks võimalikult vähe jäätmeid, säästes 
pealekauba raha.

Platvorm sisaldab kolme konkreetset ja praktilist 
lahendust:

•  Kaart poodidega, kes pakuvad vähemalt mingit osa 
kaubast pakendivabalt või lubavad kliendil kasutada 
oma nõu.

•  Kaart ettevõtjatega, kes osutavad parandus- või 
vahendusteenust, rendivad majapidamistarbeid või 
müüvad kasutatud esemeid.

•  Igapäevaselt uuenev teave ürituste, töötubade ja 
loengute kohta, mis suurendavad teadlikkust ja 
kus saab õppida asju parandama või valmistama 
ise keskkonnahoidlikke igapäevatooteid (seepi, 
puhastusvahendeid jne).

Pestavate mähkmete toetused  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Mitmed Sloveenia linnad pakuvad lapsevanematele 
pestavate mähkmete ostmiseks toetust. Üks neist on 
Sevnica, mis annab kohalikust sotsiaalsest ettevõttest 
mähkmete ostmiseks välja 240-euroseid kinkekaarte. 

https://manjjevec.si/
https://manjjevec.si/karta-trgovin/
https://manjjevec.si/karta-mojstrov/
https://manjjevec.si/koledar_dogodkov/
https://www.dolenjskilist.si/2015/04/22/133045/novice/posavje/Obcina_bo_druzinam_ponudila_KISS_pralne_plenice/
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Ka täna kasutatakse umbes 45 miljonit pudelit korduvalt, 
aga aina rohkem tuleb peale ühekordset klaasi (ja isegi 
plasti), sest tarvitatud pudeleid mitte ladustada soovivate 
poekettide poolne surve järjest suureneb. 

Ecologistas en Acción ja teised kohalikud vabaühendused 
teevad kordustäidetavate pudelite süsteemi ja sellega 
seotud sektori hoidmiseks nii piirkondliku valitsuse kui 
kohaliku siidritööstusega koostööd. Hiljuti vastu võetud 
EL-i ühekordse plasti direktiivi rakendamine peaks looma 
riigis soodsa pinnase, et antud algatus leviks ja leiaks 
kasutust ka mujal.

 
ARBol – kirjutusvahendite ringlussevõtt  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused 
Kanaari saared

Projekt ARBol kogub kõikjalt Kanaari saartelt 
kokku kasutatud kirjutusvahendeid ning selleks on 
kogumiskastiga varustatud kõige tavapärasemad 
tekkekohad, nagu koolid, kontorid jne.

Kogutud jäätmed suunatakse TerraCycle-BIC programmi, 
mis kasutab kirjutusvahendeid toorainena uute esemete, 
näiteks lillepottide, pinkide ja muude linnaruumi 
elementide, tootmisel.

ARBol, mis käivitati esialgu lühiajalise projektina, on 
nüüdseks taganud sihtotstarbelise rahastamise, et jätkata 
nii teadlikkust suurendavate tegevustega, nagu loengud, 
töötoad, hariduskeskused jne, kui ka kirjutusvahendite 
kokku kogumisega, et toota uusi esemeid. 

•  Alates 2019. aasta märtsist on omavalitsusasutused 
pidanud vältima ühekordseid plastpudeleid, 
-taldrikuid, -söögiriistu ja -topse, asendades need 
keskkonnasäästlikumate alternatiividega.

•  Alates 2017. aastast on nii suurüritustel kui ka 
rannabaarides kasutusel panditopsid, millele kehtib 1 € 
suurune pandiraha, et soodustada nende tagastamist.

•  Omavalitsuse üksuste, organisatsioonide ja suurürituste 
tarbeks on loodud tasuta korduskasutatavate 
lauanõude, topside ja taldrikute rendisüsteem.

•  Selleks et suurendada teadlikkust ühekorra plastist 
põhjustatud reostusest on loodud võrgustikke ja 
partnerlusi.

•  2019. aasta Euroopa jäätmetekke vähendamise 
nädala puhul käivitas linnavalitsus kampaania nimega 
PlàsTICS. Selle keskmes oli kümme halba harjumust, 
mida kõik tarbijad ja ettevõtted peaksid vältima, et 
toetada keskkonnahoidlikku eluviisi. 

Kanaari saarte plastistrateegia  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Kanaari saarte avalik-õiguslikud asutused on keelanud 
vee ja karastusjookide müügi ühekordsetes pudelites ning 
toetanud joogiveekraanide paigaldamist. 2020. aasta 
kevadel avalikustatud piirkondliku valitsuse regionaalse 
plastistrateegia kohaselt kehtib ühekordsete plastist 
joogipudelite müügikeeld kõigile omavalitsushoonetele ja 
-ametitele ning avalikult kasutatavatele hoonetele, v.a kui 
kasutusel on pandipakendisüsteem.

Omavalitsusasutustes on veel teisigi meetmeid, näiteks 
korduskasutustoodete eelisostmine, roheliste hangete 
soodustamine ning ühekordsete plastesemete keelamine 
avalikel üritustel ja kohalikel pidustustel.

Kohaliku siidri täitepudelid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Galicia, Astuuria ja Navarra 
Aereeritud siidri nautimise traditsioon läheb nii 
Astuurias kui ka selle naaberpiirkondades Galicias 
ja Navarras tagasi vähemalt Rooma riigi aegadesse. 
Alates 1880. aastast on Loode-Hispaania siidri villimisel 
kasutatud traditsioonilise metallist valuvormiga toodetud 
korduskasutuspudelit. Pudeli disain võimaldab siidrit välja 
kallata traditsioonitruul viisil (st ühe meetri kõrguselt) ja 
pudelit vähemalt 50 korda uuesti kasutada. Võimalik on 
osta nii tühje kui pandisüsteemi siidripudeleid.

Baleaari saarte ühekorraplastikeeld  
Keelud – Ametiasutused

Baleaari saari Hispaanias külastab iga-aastaselt 
kokku üle kümne miljoni turisti; see toob endaga kaasa 
suured jäätmehulgad, mis on sagedased ranniku- ja 
merereostuse põhjustajad. Probleemi lahendamiseks 
on valitsus otsustanud kasutada terviklikku lähenemist, 
kombineerides praktilisi ennetus- ja vähendusmeetmeid 
tekkekohas mitme jäätmekäitlusstrateegiaga.

2019. aastal võttis Baleaari saarte piirkondlik valitsus 
vastu põhjapaneva seaduse, mis keelustab 2021. aasta 
jaanuarist paljud ühekordsed plasttooted, sh õhukesed 
kilekotid, plastist söögiriistad, taldrikud ja kõrred ning 
ühekordsed žiletid, välgumihklid ja kohvikapslid. Sellega 
loodetakse jäätmekogust 2030. aastaks vähendada 20%.

Lisaks sellele paneb seadus jäätmete kokkukogumise ja 
käitlemise vastutuse tootjatele, loob joogipakendite jaoks 
pandisüsteemi ning toetab roheliste avalike hangete 
kaudu säästvat tarbimist ja korduskasutust. 

Baleaari saared lähevad EL-i ühekordse plasti direktiivist 
kaugemale, kuna keelustavad rohkem tooteid ja 
püstitavad ulatuslikumad korduskasutuse sihtmäärad, mis 
tähendab, et teiste direktiivi üle võtvate Euroopa riikide 
jaoks on latt kõrgemale tõstetud.

Plastivaba San Fermini festival  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused 
Pamplona

Pamplona iga-aastase San Fermini festivali ajal 
— mille kõige tuntum osa on härjajooks — muutub 
kogu linn pidustuste tandriks, kus on kehtestatud 
korduskasutustopside ja plastivabade lahenduste 
kasutamise nõue. 2020. aasta oleks olnud kolmas kord, kui 
kuulus festival toimub plastivabalt.

Zero Beachi juhtprojektid  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Zero Beach on projekt, mida veavad vabaühendused 
Rezero ja eco-union ning mille eesmärk on edendada 
plastivabu strateegiad Kataloonia randades. 2019. aasta 
suvel viisid Rezero ja eco-union koostöös Barcelona 
linnastu ning Castelldefelsi, El Prat de Llobregati ja 
Gavà omavalitsustega läbi juhtprojektid, et vähendada 
randades sigaretikonidest ja plastpakenditest põhjustatud 
reostust.

Osalevates randades kehtestati nädalaks ajaks 
suitsuvaba ala. Selleks et kodanikke aktiivselt kaasata, 
paigaldati infopunktide juurde infotahvlid ja tuhatoosid.

Rannakülastajaid julgustati tagastama oma joogipakend 
infopunkti, makstes kasutajale iga pakendi pealt 0,05 €.

Randadesse riputatud infotahvlitel näitlikustati rannast 
enim leitavate ühekorratoodete keskkonnamõju ja 
tutvustati olemasolevaid alternatiive.

Kahte esimest katset viidi läbi ainult 2019. aasta suvel, 
aga infotahvlid jäeti randadesse püsivalt. Mitmed 
omavalitsused soovisid teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate ja suitsuvabade aladega jätkata ka 
2020. aasta suvel, aga COVID-19 kriisi tõttu jäi see ära. 

Roheline võrgustik Comerç Verd  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Võrgustikule Comerç Verd pani nii Barcelonas kui ka 
teistes Kataloonia piirkonna omavalitsustes aluse Rezero 
selleks, et leida ja toetada neid väikeettevõtteid, kes 
pakuvad pakendivabu kohalikke tooteid, tagastatavaid 
või korduskasutatavaid pakendeid ning alternatiive 
ühekordsetele kilekottidele. Võrgustikus osalevad ärid 
töötavad aktiivselt minimaalse pakendamise, jäätmete 
vähendamise ning energia- ja veesäästu nimel. 

Comerç Verd väljastab poodidele sertifikaadi, mis tõendab 
klientidele äri keskkonnahoidlikkust; samuti pakutakse nõu 
ja abi seoses jäätmete vähendamise ja vältimise heade 
tavadega. Praeguseks on Kataloonias sertifitseeritud üle 
200 äri. 

Kataloonia pühkepaberi kampaania  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Kataloonia autonoomse valitsuse ning Barcelona linna ja 
piirkonna partnerlusest sündis teavituskampaania, mida 
vedas Kataloonia veeamet Agència Catalana de l’Aigua ja 
mille eesmärk oli inimesi harida, et nad teaksid kuhu visata 
niisket pühkepaberit.

Kampaania, mille hüüdlauseks oli „Estamos creando 
un monstruo, y esto no es una película” (’oleme ise 
loonud koletise ja tegu ei ole väljamõeldisega’), 
keskendus pühkelappide väärkäitlemise keskkonna- ja 
tervisemõjudele.

Barcelona jäätmevabaduse strateegia  
Teadlikkuse suurendamine – Ametiasutused

Esimene Barcelona jäätmevabaduse kava, mis loodi 
aastal 2012, nägi ette tervet rida meetmeid, mille abil 
suurendada teadlikkust ja vähendada plastpakendite 
kasutamist. Hiljem töötati Barcelona jaoks aastateks 
2016–2020 välja jäätmevabaduse strateegia konkreetsete 
ühekordse plasti vastu suunatud meetmetega:

HISPAANIA

https://www.ecologistasenaccion.org/
https://es-es.facebook.com/proyectoarbol.org/
https://www.terracycle.com/en-GB/brigades/bic-uk
https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/bathing-and-beaches/beaches-without-waste
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/residuo-cero/semana-europea-prevencion-residuos/plastico-cero
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/residuo-cero/semana-europea-prevencion-residuos/plastico-cero
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-a-partir-del-2021/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-a-partir-del-2021/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5577-consolidado.pdf
https://www.sanfermin.com/en/
http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2019/01/ZeroBEACH_DOC_ENG161219_final.pdf
https://rezero.cat/en/campanyes/comerc-verd/
http://aca.gencat.cat/es/laca/campanyes-i-divulgacio/campanyes/bones-practiques-en-sanejament/index.html
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Kilekotitasu ja -maks  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Koostöös Rootsi Looduskaitse Seltsiga kehtestas kolme 
suurt Rootsi ketti — üks apteek ja kaks moekaupade 
jaemüüjat —, oma poodides kilekottidele lisatasu. 

Esimesel koostööprojekti aastal vähendasid Apotek 
Hjärtat, MQ ja Joy kilekottide tarbimist 53–65% ehk 
teisisõnu 12 miljoni kilekoti ja 124 tonni plasti võrra. 
2020. aastal kehtestas Rootsi valitsus kilekotimaksu, 
mis toob riigikassasse hinnanguliselt 21 miljonit eurot 
maksutulu.   

Oma kohvitopsi kasutamise soodustamine  
Teadlikkuse suurendamine – Ettevõtted

Organisatsioon Håll Sverige Rent (’Hoiame Rootsi 
puhtana’) viis ühekorratopside kasutamise vähendamiseks 
läbi eduka kampaania, tehes koostööd kahe suurima 
esmatarbekaupluste ketiga, sh 7-Eleveniga. 

Oma topsiga klientidele tehti kohvi või muude kuumade 
jookide pealt allahindlust. Kampaania eesmärk oli 
vähendada ühekorratopside kasutust 5% ehk poole miljoni 
topsi võrra. 

Kuigi kampaania oli lühiajaline, saab järeldada, 
et majanduslike stiimulitega on võimalik muuta 
tarbijakäitumist keskkonnahoidlikuks. 

Keskkonnahoidlikud hanked tervishoius   
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused

Mitmed Rootsi piirkonnad on uurinud tervishoiusüsteemide 
mõju kliimale ja leidnud, et peamiseks probleemiks on 
ühekorratooted, nagu plastist valmistatud prügikotid, 
kindad ja kaitseriietus. Lõuna-Rootsis võib hinnanguliselt 
41% tekkinud heitkogusest panna just taoliste esemete 
tootmise ja kasutamise arvele. 

Örebro piirkonna ametivõimud tegelevad tööviiside 
kohandamise ja roheliste avalike hangetega, et 
seeläbi vähendada ühekorratoodete osakaalu 
tervishoiusüsteemis. Vaatlusaluste tootekategooriate 
hulka kuuluvad näiteks ravimitopsid, jalatsikatted ja 
prügikotid.  

Leafymade’i ühekorrataldrikud  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Leafymade on võtnud endale sihiks vähendada plastist 
ja paberist ühekorratooteid, pakkudes mitmekihilisi 
kuumpressitud lehtedest tehtud taldrikuid. Ettevõtte 
sai ühisrahastuse kaudu märkimisväärset toetust ja 
on nüüdseks kasvanud niivõrd, et saab oma toodete 
kättesaadavamaks muutmiseks teha koostööd Rootsi 
suurimate poekettidega. 

Zero Waste Stockholmi oma nõu algatus  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Zero Waste Stockholm töötab käsikäes poepidajatega, et 
suurendada kaasavõetavate korduskasutusnõude, nagu 
einekarpide, kottide, topside jne, kasutust. Kõik osalevad 
poed on ära toodud Zero Waste Stockholmi kodulehel. 

Algatus on loonud oma kuvandi ja kleebised, mille abil on 
poekülastajatel lihtne tuvastada, kus nad saavad oma nõu 
kasutada. Praeguseks on ettevõtmisega liitunud 36 äri üle 
kogu linna. 

ROOTSI
“ Esimesel koostööprojekti aastal vähendasid Apotek Hjärtat, 
MQ ja Joy kilekottide tarbimist 53–65% ehk teisisõnu 
12 miljoni kilekoti ja 124 tonni plasti võrra.”

https://globalportalen.org/artiklar/12-miljoner-farre-plastkassar-och-124-ton-mindre-plast-sedan-avgiften-infordes
https://hsr.se/
https://www.leafymade.shop/
https://zerowastestockholm.org/sv/projekt/bring-your-own-projekt/?fbclid=IwAR0wEvFsgaRtdbHM5ex-1nIjGwAon11y1mVoY4Khg_Rkc5nSdmDKyRNTzKA
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reCIRCLE’i kaasavõetavad toidunõud   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Šveitsis välja töötatud reCIRCLE’i ärimudel pakub 
restoranidele, toidupoodidele ja üksikisikutele 
korduskasutatavate söögiriistade ja kaasavõetavate 
nõude pandisüsteemi. 2020. aastal võitis reCIRCLE 
prestiižika auhinna, millega tunnustatakse neid VKE-
sid, kes on viimase 12 kuu jooksul olnud oma turul kõige 
edukamad. 

Tootevalikusse kuuluvad:

reCIRCLE BOX

•  70% ulatuses polübutüleentereftalaadist (PBT)  ja 30% 
ulatuses klaaskiust (PBT GF30) valmistatud toidunõu

•  Polüpropüleenist (PP) valmistatud kaas

•  Ei sisalda bisfenool A-d (BPA), loomset päritolu toorainet 
või toidunõude jaoks mittesobivaid värvaineid

reCIRCLE Spife & fork 

•  Spife on kaks-ühes lusika ja noaga söögiriist

•  Valmistatud PBT-st

GOOD CUP

•  Valmistatud PP-st 

•  Ei sisalda BPA-d, melamiini või polütsüklilisi 
aromaatseid süsivesinikke (PAH)

Isikupärastatud reCIRCLE BOX

Süsteem sobib kõigile, alates toitlustusteeninduse 
spetsialistidest ja restoranidest kuni üksikisikute, 
valmistoidu pakkujate, koolisööklate ja ettevõtete 
söögikohtadeni. Ettevõttel on üle 1300 partneri ja 
müügipunkti, kus on võimalik reCIRCLE’i nõusid kasutada. 
Ettevõtte enda hinnangul hoiab nende toodete kasutamine 
igapäevaselt ära üle 50 000 ühekorrapakendi tarbimise.

Süsteem on olnud üliedukas ja seda on kasutama hakatud 
ka Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias, Tšehhis ja Iirimaal. 

ŠVEITS
“Ettevõttel on 
üle 1300 partneri ja 
müügipunkti, kus on võimalik 
reCIRCLE’i nõusid kasutada.  
Ettevõtte enda hinnangul 
hoiab nende toodete 
kasutamine igapäevaselt ära 
üle 50 000 ühekorrapakendi 
tarbimise.”

https://www.recircle.ch/en/
https://www.recircle.ch/en/what#toc846
https://www.recircle.ch/en/rebox#toc2034
https://www.recircle.ch/en/rebox#toc831
https://www.recircle.ch/en/rebox#toc486
https://www.recircle.ch/en/why#toc560
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
https://www.recircle.ch/en/why#toc560
https://www.recircle.ch/assets/files/Basistext_reCIRCLE_mBildern_DE.pdf
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Veepudeli täitmispunktide kaardistamine  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Bristolis asuv vabaühendus Refill kaardistab ja teeb 
lihtsasti kättesaadavaks info selle kohta, kus on võimalik 
täita oma veepudelit. 

2015. aastal käivitatud kampaaniaga, mille eesmärk on 
vähendada ühekordsete plastpudelite kasutust, julgustab 
vabaühendus poode, restorane ja kontoripindu tarbima 
korduskasutatavate pudelitega tasuta kraanivett. 
Liitunud joogipunktid lisatakse Refilli rakendusse ja neile 
väljastatakse vastav kleebis, et neid kaugelt ära tunda. 

Algselt oli Refill riiklik kampaania, aga sellest on saanud 
rahvusvaheline liikumine, millel on käimasolevaid 
kohalikke ja riikidevahelisi süsteeme rohkem kui 20 riigis 
(Ühendkuningriik, Hispaania, Madalmaad, Prantsusmaa, 
Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, Itaalia, Portugal, 
Ungari, Bulgaaria, Kreeka, Rumeenia, Poola, Läti, Leedu). 
Liitunud on üle 20 000 äri. Kõik osalevad partnerid on 
leitavad ka  rakendusest. 

CupClubi korduskasutustopsid  
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

CupClub on auhinnatud arhitekti, disaineri ja 
keskkonnakaitsja Safia Qureshi poolt 2015. aastal 
loodud süsteem, mille võttis esimese suurkliendina 
2018. aasta aprillis kasutusele Cushman & Wakefield. 
VKE loob kaasavõetavate jookide keskkonnahoidlikumaks 
muutmiseks partnerlusi kaubamärkide, jaemüüjate ja 
ettevõtetega. 

CupClubi jooginõud, mis on tehtud säästvamatest 
materjalidest, kogutakse igapäevaselt kokku, et neid 
puhastada ja uuesti kasutada — nõude disain võimaldab 
neid vähemalt 1000 korda kasutada. Teenust pakutakse 
erinevates kohvikutes, sööklates, restoranides, kohvi- või 
teemüügipunktides, selvejaamades ja müügiautomaatides. 

Ärimudel on saavutanud rahvusvahelise mõõtme ja selle 
levitamisele aitavad kaasa sellised suured kaubamärgid 
nagu Starbucks ja McDonalds, kes osalevad Californias 
San Franciscos aset leidvates juhtprojektides. 

Daddadropi plastivaba kojuvedu   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted 
London

Dabbadrop on Londoni ettevõte, mis pakub 
keskkonnahoidlikku ja plastivaba toidu kojuvedu. Toit 
tellitakse ette ja seejärel toimetatakse see rattaga kohale 
roostevabast terasest nõudes. 

Ettevõtte andmetel on dabba-tüüpi einekarpide 
kasutamine nende tegevuse algusest 2018. aasta 
novembris ära hoidnud 17 820 plastnõu tarbimise. 
Rattaga kojuvedu on võimaldanud neil tellimuste täitmisel 
läbida 8700 km täiesti heitmevabalt.

Brightoni ülikooli korduskasutustops  
Tarbimise vähendamine – Koolid ja ülikoolid 
Brigtoni ülikool kasutab korduskasutustopsi süsteemi 
My Cup, et julgustada töötajaid, tudengeid ja külastajaid 
loobuma ühekordsetest kohvitopsidest. Süsteemiga 
loodetakse vältida 125 000 ühekordse joogitopsi 
tarbimist aastas. Kasutada võib oma topsi või osta My 
Cupi süsteemi poolt ülikoolilinnakus pakutav biopõhine 
Ecoffeecup, mis maksab 6,95 £. Iga topsiga antakse kaasa 
tasuta jook ja sooritatud ostude pealt My Cupi templeid 
kogudes on iga üheteistkümnes jook kliendile tasuta.

Wales’i esimene plastivaba küla  
Tarbimise vähendamine – Ametiasutused 
Walesi läänerannikul asuv rannaküla Aberporth tahab 
saada esimeseks paigaks Walesis, kus ei kasutata 
ühekorraplasti. Kohalik elanik ja filmitegija Gail Tudor 
käivitas kampaania pärast seda, kui oli osalenud Briti 
ranniku uurimisretkel, milles seirati äravisatud plasti mõju 
mereelustikule ja rannaaladele. 

Aberporthi pubi on võtnud plastkõrte asemel 
kasutusele paberkõrred ja väldib maitseainepakikeste 
kasutamist ning külas müüakse piima klaaspudelites. 
Samuti on Aberporthis keelatud plastist 
söögiriistad. Korjandustegevuste toel on korraldatud 
teavituskampaania, mille plakatitega haritakse nii 
kohalikke kui ka külalisi. 

ÜHENDKUNINGRIIK 
“ Ärimudel on saavutanud rahvusvahelise mõõtme ja selle 
levitamisele aitavad kaasa sellised suured kaubamärgid 
nagu Starbucks ja McDonalds, kes osalevad Californias 
San Franciscos aset leidvates juhtprojektides.”

https://refill.org.uk/
https://www.refillapp.com/
https://www.refillapp.com/
https://cupclub.com/
https://dabbadrop.co.uk/
https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
https://eat.brighton.ac.uk/ethics/mycup/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-mid-wales-42395048
https://www.bbc.com/news/uk-wales-mid-wales-42395048
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reCIRCLE’i kaasavõetavad toidunõud   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Algselt Šveitsis välja töötatud reCIRCLE’i ärimudel 
pakub restoranidele, toidupoodidele ja üksikisikutele 
korduskasutatavate söögiriistade ja kaasavõetavate 
nõude pandisüsteemi. Ettevõte hindab, kui suurt 
keskkonnasäästu on oma toodetega saavutatud, ja jagab 
neid andmeid avalikkusega.

Mugav korduskasutatavate nõude süsteem on nüüd 
kasutusel ka Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias, Tšehhis 
ja Iirimaal. Vt süsteemi kohta lisainfo saamiseks kataloogi 
Šveitsi peatükki.

Veepudeli täitmispunktide kaardistamine  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Bristolis asuv vabaühendus Refill kaardistab ja teeb 
lihtsasti kättesaadavaks info selle kohta, kus on võimalik 
oma veepudelit täita. 

2015. aastal käivitatud kampaaniaga, mille eesmärk on 
vähendada ühekordsete plastpudelite kasutust, julgustab 
vabaühendus poode, restorane ja kontoripindu tarbima 
korduskasutatavate pudelitega tasuta kraanivett. 
Liitunud joogipunktid lisatakse Refilli rakendusse ja neile 
väljastatakse vastav kleebis, et neid kaugelt ära tunda. 

Algselt oli Refill riiklik kampaania, aga sellest on saanud 
rahvusvaheline liikumine, millel on käimasolevaid 
kohalikke ja riikidevahelisi süsteeme rohkem kui 20 riigis 
(Ühendkuningriik, Hispaania, Madalmaad, Prantsusmaa, 
Norra, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa, Itaalia, Portugal, 
Ungari, Bulgaaria, Kreeka, Rumeenia, Poola, Läti, Leedu). 
Liitunud on üle 20 000 äri. Kõik osalevad partnerid on 
leitavad ka rakendusest. 

Ocean Friendly Restaurants  
Tarbimise vähendamine – Vabaühendused

Ocean Friendly Restaurants on sertifitseerimisprogramm, 
mille eesmärk on aidata toidutööstusel minna üle 
rohelisele majandusele Programmiga tegi USA-s algust 
vabaühendus Surfrider Foundation ja hiljem võttis 
Surfrider Foundation Europe selle üle ka Euroopas.  

Euroopa restoranipidajatele on ette on nähtud kindlad 
juhtnöörid, mida peab sertifikaadi saamiseks järgima. 
Programmi annab restoranidele keskkonnasäästlike 
suuniseid ja aitab neil vähendada oma keskkonnamõju. 
Klientide jaoks on rohkem läbipaistvust, mistõttu neil on 
võimalik valida nende väärtusi jagavaid söögikohti. 

Selleks et saada sertifikaati, mis tõestab, et restoran 
ei käitu ookeane kahjustavalt, peab täitma kaheksat 
tingimust ja mõned neist on otseselt seotud 
plastireostusega: keelatud on kasutada vahtpolüstüreeni 
(nn vahtplasti) või ühekorraplasti, kohapealseks 
tarbimiseks ei tohi müüa plastpudelis jooke ning 
suitsukonide jaoks peab restoran õue panema tuhatoosid 
või prügikastid.

Pakendivabad poed   
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Konsultatsioonifirma Eunomia koostas käsikäes Réseau 
Vraci ja võrgustikuga Zero Waste Europe Euroopa 
pakendivabade poodide 2019. aasta aruande, mis annab 
hea ülevaate sellest, milline on EL-is olukord lahtiselt 
müüdava kauba ja pakendivabade alternatiividega. 

RAHVUSVAHELISED 
PARIMAD TAVAD

Litterati – globaalne prügirakendus  
Teadlikkuse suurendamine – Ettevõtted

Litterati on rakendus, mille abil kasutajad — nii 
üksikisikud, ettevõtjad, tööstusvaldkonna esindajad kui 
ka ametivõimud — saavad teha prügist geomärgistusega 
pilte. Andmed salvestatakse, kaardistatakse ja võtekase 
tõhusate lahenduste arendamisel ja rakendamisel aluseks.

Litterati kogukond on järjest kasvanud ja sinna kuulub üle 
160 000 inimese 165-st riigist. Igaüks saab kaasa aidata 
Litterati missioonile seirata plastireostust, suurendada 
teadlikkust ja anda oma panus meie planeedi hoidmiseks 
puhtana — selleks tuleb lihtsalt Litterati rakendus ükskõik 
mis oma seadmesse alla laadida ja prügist pilte teha. 

Litterati globaalset prügi andmebaas on 
aidanud kujundada riiklikku poliitikat, liikuda 
keskkonnasäästlikumate pakendite poole ja sisendanud 
inimestesse suuremat isiklikku vastutust.

Plastpudelivabade linnade juhend  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Surfrider Foundation Europe töötas välja juhendi, 
mis kujutab endast poliitikakujundajatele mõeldud 
kataloogi 20 algatuse ja parima tavaga, ärgitamaks 
võtma kohalikke meetmeid plastipudelitest põhjustatud 
reostusega võitlemiseks. 

Keskmiselt tarbitakse Euroopas iga-aastaselt 52 miljardit 
plastist veepudelit. Pudelit kasutatakse tavaliselt vähem 
kui 24 tundi, aga selle lagunemine keskkonnas võtab 
üle 1000 aasta. Juhend on jagatud viieks peamiseks 
põhimeetmeks: tekkekohas vähendamine, alternatiivide 
edendamine, disaini parandamine, olelusringi lõpu 
parandamine ning kodanike teavitamine ja teadlikkuse 
suurendamine. 

Parimate tavade juhend on üks Surfrider Foundation 
Europe’i praeguse kampaania „Break the Plastic Wave“ 
tegevus ja väljund. Kampaania kaasab kodanikke, 
ettevõtteid, ametiasutusi ja valitsusi, et üheskoos muuta 
meie tootmis- ja tarbimisharjumusi ning seeläbi võidelda 
plastireostuse vastu ja kaitsta maailmamerd.

Oma nõude kasutamine Carrefouri poodides   
Tarbimise vähendamine – Ettevõtted

Alates 2019. aastast võivad Carrefouri poodide 
külastajad osta värsket liha, kala ning puu- ja aedvilju 
oma nõusse ning seda juba päris mitmes Euroopa riigis, 
sh Prantsusmaal, Belgias, Poolas ja Hispaanias. Teisedki 
riigid on huvi üles näidanud, aga rakendamine võib 
olenevalt iga riigi eripärast olla erinev.

Algatus on osa palju suuremast kampaaniast „Act for 
food“, mille Carrefour käivitas parema toidu pakkumiseks 
2018. aastal. Kampaaniat on suurel jaol peetud 
mainekujundusvõtteks, aga kui kõigis Carrefouri poodides 
pakutaks tõesti oma nõu kasutamise võimalust, siis 
väheneks ühekorrapakendite kogus tohutul määral. 
Programmi „Act for food“ meetmete rakendamine 30 riigis 
peaks lõpule jõudma 2022. aastaks. 

Ocean Initiativesi rannakoristustalgud  
Teadlikkuse suurendamine – Vabaühendused

Programm Ocean Initiatives — mis sai 2019. aastal 
25-aastaseks — on osa Surfrider Foundation Europe’i 
teavituskampaaniast, mille eesmärk on andmekogumise 
ja kodanike teadusalase tegevuse toel juhtida tähelepanu 
merereostuse probleemile. 

2019. aastal korraldati 54 riigis 2279 prügikoristustalgut 
ning kokku võttis sellest kodanike teadusalgatusest osa 
83 417 inimest. Surfrider on tänu kogutud andmetele 
saanud juhtida poliitikakujundajate ja ettevõtjate 
tähelepanu mikroplasti probleemi kiireloomulisusele, 
kasutades konkreetseid arvnäitajaid ning tuues näiteid 
Euroopa rannaalasid ja veekogusid kõige rohkem 
reostavatest esemetest. 

Programmi raames antakse iga-aastaselt välja raport, 
mis tõstab esile kümmet eset, mida Euroopast ja 
vastava mere vesikonnast on leitud, ning avaldab kõige 
muljetavaldavamaid lugusid sellest, kuidas mereprügi 
vastu võideldakse. 2020. aastal avaldatud 2019. aasta 
keskkonnaraport märgib, et konkurentsitult leiti 
2019. aastal kõige enam suitsukonisid. Nimelt koguti 
kokku 4 027 435 suitsukoni, mis annavad välja 400 Eiffeli 
torni kõrguse.

Hiljuti ühendas Ocean Initiatives oma jõud Euroopa 
Keskkonnaagentuuriga ning korraldajaid kutsutakse üles 
saatma kogutud andmeid Marine Litter Watchi rakenduse 
kaudu. 

https://www.recircle.ch/en/
https://refill.org.uk/
https://www.refillapp.com/
https://www.refillapp.com/
https://surfrider.eu/en/our-missions/marine-litter/ocean-friendly-restaurants-70182.html
https://zerowasteeurope.eu/library/packaging-free-shops-in-europe-an-initial-report/
https://zerowasteeurope.eu/library/packaging-free-shops-in-europe-an-initial-report/
https://www.litterati.org/
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2019/08/guidebonnespratiques_en_web.pdf
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37280/zero-dechet-apporter-contenants-chez-carrefour
https://actforfood.carrefour.eu/fr/nos-actions/Acte-9
https://foodfakty.pl/przynies-swoje-opakowanie-do-marketu-carrefour-zaprasza-na-zakupy-z-wlasnymi-opakowaniami-do-sklepow-w-calym-kraju
https://www.laverdad.es/sociedad/trae-propio-taper-20190313122938-nt.html?ref=https://www.google.com/
https://www.carrefour.com/en/group/food-transition
https://www.carrefour.com/en/group/food-transition
https://www.initiativesoceanes.org/en/
https://www.initiativesoceanes.org/2019/BILAN/bilan_surfrider_2019_engl_WEB.pdf
https://www.initiativesoceanes.org/2019/BILAN/bilan_surfrider_2019_engl_WEB.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch
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Kilekottide keelamine – juhend kohalikele 
omavalitsustele  
Keelud – Vabaühendused

Surfrider Foundation Europe’i poolt välja töötatud juhend 
on suunatud neile omavalitsustele, kes soovivad oma 
haldusalas vähendada ühekordsete kilekottide tarbimist. 
Tuues välja 20 parimat tava või algatust, mida maailma eri 
paigus on kasutatud, on juhendi eesmärk:

•  anda ühekordsete kilekottide kasutamist vähendavatele 
omavalitsustele suunised;

•  tugevdada algatustes osalenud või osaleda soovivate 
ametiasutuste, kodanike, ühenduste ja ettevõtete 
vahelisi sidemeid;  

•  jagada ja tõsta esile julgeid ja põnevaid ettevõtmisi, 
mida on ellu viidud;

•  ärgitada ja kutsuda üles ka teisi omavalitsusi, et nad 
keelaksid ühekordsete kilekottide kasutamise. 

Samuti pakutakse ideid ja head nõu kõrgema tasandi 
ametiasutustele, ettevõtetele, kodanikele ja ühendustele, 
kes soovivad võtta ühekordsete kilekottide vastaseid 
meetmeid. 

Kilekottide keelamine – juhend poepidajatele  
Keelud – Vabaühendused

Surfrider Foundation Europe’i välja töötatud juhendi 
eesmärk on pakkuda Euroopa jaemüüjatele tuge, et nad 
saaksid minna üle kilekotte mitte kasutavale poemudelile. 
Esitades seitse konkreetset väljakutset, koondab juhend 
endas vastuseid küsimustele, mida poepidajad on 
esitanud seoses kilekottidest loobumisega oma äris. 
Kirjeldatakse nii alternatiivseid lahendusi kui ka juba 
teiste jaemüüjate puhul kasutusel olevaid häid tavasid. 
Dokument annab ettevõtjatele vajalikud vahendid, et 
väljapakutud lahendusi käsikäes klientidega rakendada ja 
samal ajal oma kilekotivaba poe kuvandit parandada.

Viited

Käesoleva Euroopa parimate tavade kataloogi 
koostamiseks kogus Seas At Risk 2020. aastal 
andmeid mitme rahvusvahelise võrgustiku 
liikmesorganisatsioonidelt, sh: Seas at Risk, Friends of the 
Earth Europe, Zero Waste Europe ja liikumine Break Free 
From Plastic. Samuti kasutati mitmes avalikus väljaandes 
või veebiplatvormil ära toodud parimaid tavasid, sh: 
 
 

BFFP korduskasutuse parimad tavad, mis on 
kättesaadavad veebilehelt We Choose Reuse

CCB (Clean Baltic Coalition) omavalitsustele suunatud 
juhend „How municipalities can reduce the use of Single-
Use Plastics on a local level“

Prantsuse vabaühenduse No Plastic in My Sea poolt 
2020. aastal välja antud „Benchmark des solutions“ 
 
WWF-i algatus Plastic Smart Cities

Design: www.blushcreate.com   Instagram: @blushdesignagency

RAHVUSVAHELISED 
PARIMAD TAVAD

https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good-practices_en.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good-practices_en.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good_practices_shopkeepers_web_en-corrected.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2017/11/guide_good_practices_shopkeepers_web_en-corrected.pdf
https://www.breakfreefromplastic.org/we-choose-reuse-reports
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
https://ccb.se/wp-content/uploads/2020/07/guide_best-practice_on_sup_pfo_bund_08072020_small-final.pdf
https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/09/benchmark_des_solutions_def.pdf
https://plasticsmartcities.org/collections/prevention-minimization
http://www.blushcreate.com
https://www.instagram.com/blushdesignagency
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