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Miks keskkonnasõbralikult?

• Väärtused & jalajälg


• Esteetika


• Mainekujunduslik väärtus


• Raha? 


• Oluline: valikuvabadus 
väärtuste alusel



Esimesed sammud

• Jäätmete sorteerimine kahte 
liiki; ühekordse topsi tasu


• Jäätmete sorteerimine kolme 
liiki


• Biolagunevate nõude esmane 
kasutuselevõtt


• Süsinik jalajälje välja 
arvutamine 2016. a.



Uus tase
• Keskkonnateadlikkuse 

eestvedaja kaasamine


• Komposteeritavad nõud, 
“kõrrekeeld”, panditopsid 
kohustuslikuks


• Sorteerimine liigiti, 
võimalikult palju 
taaskasutusse


• Rohelise mõtteviisi 
saadikute edukas 
pilootprojekt



2018. aasta festivalid
• KOMMUNIKATSIOON


• Külastajatele: transport, 
sorteerimine & topsid eelnevalt 
ja infomaterjal kohapeal


• Toitlustajatele: 
kauplemistingimused, infoleht 
kohapeal, jooksev 
kommunikatsioon, sh “nõude 
politsei”


• PARTNERID


• Nutriloop, Eesti Pandipakend, 
Topsiring, Ragn Sells, KIK



Ja kui juba teed, siis räägi…



Jäätmed 
liikidesse

• Unikaalsed, eridisainiga prügikasti 
kaaned


• 4 liiki külastajale, 6 liiki toitlustajale


• Toitlustaja biojääde eraldi 
(Nutriloop)


• Taara eraldi (väga edukas) > 
heategevusse


• Õppetunnid: 

• biojääde vs toidujääde


• silte ei loeta, vaadatakse 
prügikasti sisse



Rohelise mõtteviisi 
saadikud

• Vabatahtlikult seisma 
prügikastide kõrvale? Päriselt 
või…?


• Pooltes jäätmepunktides 
assistendid, kes aitasid 
külastajatel paremaid otsuseid 
teha


• Sorteerimise kvaliteet parem


• Huvi, arutelud, suhtlus


• Gamification ja laste 
võlumine



“Ah sa oled valvur siin”; "Ah niimoodi jälgitakse” 

Biojäätmete prügikasti nimetust tuleks muuta 
"toidujäätmeteks", et sinna ei satuks toit koos 

pakendiga. Eraldi märgistused kuhu visata suits ja 
näts, sest need visati valedesse kastidesse.

“Külastajad olid teisel päeval juba harjunud minuga 
ja prügi sortimisega. Tänasid mind abi eest. Mõni 
üksik külastaja oli uudishimulikum ja küsis miks 

selline sortimine ja mis on biojäätmed.” 

“Suured pildid prügikastide peal aitasid palju, 
lisasid ka mängulisust. Aga inimesed endiselt 

kiikavad kasti, selle asemel et usaldada ennast ja 
silte. Kui saaks kuidagi prügikasti sisu ära peita, siis 

see aitaks palju.” 



Väljakutsed
• Kuidas saada sorteerimise kvaliteet 

veel paremaks?


• Millal tulevad panditaldrikud, noad, 
kahvlid? 

• Raha! (10-15% eelarvest)


• sorteeritud festival on kallim kui 
“kõik ühte”. WTF?


• KIK ja toetused. Milline on loogika? 
Ajakulu aruandlusele - WTF?


• Partnerite teenuse disain ja äriliselt 
jätkusuutlikud koostöömudelid, 
kohanemine suurte mahtudega


• ZERO WASTE festival - kellega teeme?



Soovitused
• Keegi peab selle teema eest 

vastutama (ja emotsionaalselt 
panustama) 

• Keskkonnasõbralikkus kui väärtus 
kommunikatsioonis


• Investeerige sorteerimist 
toetavatesse lahendustesse


• DISAIN on tähtis


• Ärge kartke panditaarat välja anda


• Olge jäätmekäitlejate ning 
partneritega nõudlikud ja järjekindlad


• See ei saa olla ainult “Tallinna 
hipsterite värk”



Mõju?
• Me räägime sellest, me 

mõtleme sellele


• Avalike ürituste reeglite 
kujundamine (Tallinn)


• Püsivad lahendused (Telliskivi 
Loomelinnak)


• Enamus arvestatavaid 
foodtrucke ei paku kuskil enam 
tavalisi plastnõusid


• Panditopsid, liigiti jäätmete 
kogumine on uus normaalsus



Küsi ja vahetame 
kogemusi!

Raimo Matvere, raimo@sabedoria.ee & 5206098
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