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Põllumajandusplast

❑ Põllumajandusplast on silopallikile, silokattekile, kiletunnel, 

kattevõrk ja plastnöör.

❑ 14.04.2012. a - põllumajandusplast probleemtoode 

❑ Jäätmeseadus – tootjavastutuse üldised nõuded

❑ Põllumajandusplasti määruses (VV, nr 30) – käitluse nõuded ja 

sihtarvud.
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Laiendatud tootjavastutus

Aasta Turule suunatud kogus Kogutud kogus (70%) Taaskasutamine (kõik) ja

ringlussevõtt (50%)

2019 1252 1170 64%

2020 1501,876 693,601 46,18%

Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte kohaselt  vastutab tootja turule suunatud 

probleemtoodete jäätmekäitluskohustuste täitmise eest. 

Tootja on kohustatud tagama tema turule lastud probleemtoodetest tekkivate 

jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. 
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Probleemid

❑ Põllumajandusplasti jäätmete hulgas on palju võõriseid

❑ Kogumispunktid puuduvad

❑ Kogumisringide sagedus on pikk

❑ Tasu küsimine

❑ Vastuvõetavad kogused

❑ Ringlussevõtt ja energiakasutuse võimalused



Põllumajandusplasti jäätmete kogumine

❑ jälgida jäätmehoolduse üldnõudeid

❑ vältida keskkonna saastamist

❑ koguda lahus muudest jäätmetest 

❑ vältida jäämete segunemist teiste jäätmete või 

materjalidega

❑ jäätmete vedamisel tuleb vältida jäätmete segunemist 

teiste jäätmete ja materjalidega



Põllumajandusplasti jäätmete kogumise nõuete 

rikkumine



Kogumisnõuete võimalikud muudatused

❑ Ilmastikukindel kogumine



Kas ilmastikukindel kogumine on võimalik?

Menti.ee (2568 8763)



Võõriste osakaal

❑ Kui tootjale tagastatavad põllumajandusplastist 

tekkinud jäätmetes on võõriste osakaal üle 5/ 10 

massiprotsendi,  võib tootja nõuda 

põllumajandusplasti kasutajalt osalist 

jäätmekäitluskulude kandmist. 

❑ Võõriste osakaalu määramise metoodika -

jäätmekäitlejast lepingupartneri veebilehel ning 

lepingutes.

❑ Võõris – orgaaniline ja mitteorgaaniline materjal või 

komponent



❑ Kas määruses peaks sätestama võõriste osakaalu?

❑ Kas tootja võiks nõuda põllumajandusplasti kasutajalt 

osalist jäätmekäitluskulude kandmist?



Tootja kohustused

Põllumajandusplasti jäätmete kogumise nõuded 

tootjale:

❑ tootja peab rajama vähemalt ühe põllumajandusplasti 

jäätmete kogumispunkti igasse Eesti maakonda 

❑ kogumist võib korraldada ka põllumajandusplasti 

kasutaja juures

❑ kogumine on tasuta*



Võimalikud muudatused tootjale

Põllumajandusplasti jäätmete kogumise nõuete 

võimalikud muudatused:

(4) Tootja peab rajama vähemalt ühe põllumajandusplasti jäätmete 

kogumispunkti igasse Eesti maakonda või korraldab kogumist 

põllumajandusplasti kasutaja juures.

(5) Põllumajandusplasti jäätmete kogumne põllumajandusplasti 

kasutaja juurest toimub mõistliku tühjendamise sagedusega. 



Kuidas peaks toimuma põllumajandusplasti jäätmete 

kogumine?

Menti.ee (2568 8763)



Põllumajandusplasti jäätmete ringlussevõtt

❑ PE graanulite tootmine – kileplasti tootmine 
põllumajanduses kasutamiseks

❑ Asfaldi sideaine – polümeerasfalt (parandab nt asfaldi 
talumist temperatuuri suhtes)

❑ Kanistrid – plasttorude tootmine

❑ Plaswood – plastist laud



Tänan!
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