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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja pakkuda uudne lahendus toidujäätmete 
kogumiseks suurköökidest või suurtarbijailt (koolide, lasteaedade ja muude toitlustusettevõtete 
köökidest). 
Toidujäätmete lahuskogumine on tülikas. Toitlustusasutustest ning suurköökidest kogutakse 
toidujäätmed eraldi veel suhteliselt harva ning kui seda tehakse, siis visatakse nad 
biolagunevate jäätmete konteinerisse. Nende jaoks on vaja välja kujundada kogumissüsteem. 
Paraku pakitakse toidujäätmed kilekottidesse, mistõttu tuleb hiljem vaeva näha kile 
eemaldamise näol. 
Riigi jäätmekavas 2014-2020 II strateegia eesmärk on võtta jäätmed ringlusse või neid muul 
viisil taaskasutada. Biolagunevate jäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist 
oli 2011 aastal 5 %. Aastaks 2020 tuleb sihttase tõsta 13 %, mis tähendab rohkem kui 
kahekordset tõusu. Aastal 2011 oli orgaanilist ainet oli ladestatavate olmejäätmete 
kogumassist 57 %, kuid sihttase peab langema 2020 aastaks  20 %-ni (Riigi jäätmekava 2014-
2020). 
Orgaaniliste jäätmete sihttaseme saavutamise ainsa võimalusena nähakse jäätmekavas ette 
kogumisvõrgustiku arendamist (orgaanilised jäätmed kogutakse teistest eraldi ja viiakse 
käitluskohta eraldi). Biolagunevate jäätmete (sh toidujäätmete) ringlussevõtu suurendamiseks 
nähakse ette luua nõuetele vastavaid käitluskohti (kompostimine, biogaasitamine, 
toidujäätmete eeltöötlus) (Riigi jäätmekava 2014-2020). Kahjuks ei mainita jäätmekavas 
alternatiivseid kogumisviise (torutransport jms). 
Antud magistritöös tutvutakse toidujäätmete probleemiga nii globaalselt, Euroopas kui ka 
Eestis. Antud töös kirjeldati toidujäätmete hierarhiat, toidujäätmete töötlemisest 
loomasöödaks, toidujäätmete kompostimisest ja töötlemiseks biogaasiks. On pakutud lahendus 
toitlustusettevõtetele ja toitlustusasutusele.  
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1. TOIDUJÄÄTMETE HULK JA VAJADUS NEID 
KÄIDELDA 

 
1.1. Toidujäätmete hulk ja mõju  

 
Üha kasvav rahvastik suurendab nõudlust toidu ja vee järgi. Eeldatakse, et aastaks 2050 tõuseb 
inimeste arv maailmas 9 miljardini. Arvestades praegust toidu tarbimist ja trendi, tähendab 
see, et toiduainete tootmine peab suurenema üle 70 % (ÜRO 2009). ÜRO toidu- ja 
põllumajanduse organisatsiooni uuringud näitasid, et Ameerika Ühendriikides tarbivad 
inimesed kõige kaloririkkamaid toite (2012) ja on sellega esirinnas kõige rasvunumate 
rahvaste seas (2013).  Toidu liigtarbimine toob kaasa ka toidu raiskamise. Ameerika 
Ühendriikides raisatakse arvestustikult ligi 166 miljardi dollari väärtuses toitu. Kõige rohkem 
visatakse Ameerikas ära liha, linnuliha ja kala, mõnevõrra vähem puuvilju/köögivilju ja 
piimatooteid (Hickey, Ozbay 2014).  
2015 aasta septembris deklareerisid Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuuri 
administraator Gina McCathry ning Ühendriikide põllumajandussekretär Tom Vilsack, et 
toidujäätmeid tuleb vähendada. Pidades silmas loodusvarade säilimist ja planeedi 
kliimamuutusi, tegid nad ettepaneku vähendada toidujäätmete hulka 50 % võrra aastaks 2030 
(Ameerika … 2016). 
Iga aasta läheb Ameerika Ühendriikides raisku ligikaudu 31 % kogu toidust. See omakorda 
mõjutab toidu kvaliteeti, kalavarude jätkusuutlikku säilimist ja aitab kaasa USA prügilatest 
tulenevale metaani emissioonile, mis aitab kaasa tervelt 18 %. Vähendades prügilatesse viidud 
toidu kogust, vähendatakse kliimamuutuste mōju keskkonnale ja vähendades toidu raiskamist 
suudetakse toita miljoneid inimesi  selle kokkuhoitud toiduga (Ameerika … 2016). 
Toidu raiskamisest räägitakse ka mujal. Hispaanias läbi viidud uuringus selgus, et riigis 
raisatakse toitu keskmiselt 176 kg inimese kohta aastas. Hispaania on toiduraiskamises 
Euroopas seitsmendal kohal (joonis 1.1.) 7,7 miljonit tonniga aastas. Riik on võtnud ennetava 
lähenemise „Rohkem toitu, vähem jäätmeid“ strateegia. Programmi eesmärk on vähendada 
äravisatava toidu hulka kõigis toiduahela lülides - põllumajanduses, toiduainetööstuses, 
toitlustussektoris ja kodumajapidamistes. (Circular economy 2016) 
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Joonis 1.1. Summaarse toidujäätmete hulk Euroopa Liidu riikides (Eurostat 2006) 
Euroopa Liidus tekib toidujäätmeid kokku hinnanguliselt 89 miljonit tonni aastas (tabel 1.1.). 
Kõige rohkem raisatakse toitu Inglismaal (ca 14,5 miljonit tonni), teisel kohal on Saksamaa 
(ca 10,5 miljonit tonni). Kõige vähem tekib toidujäätmeid Maltas (ligikaudu 25 000 tonni 
aastas). Eesti on 22. kohal (ca 0,4 miljonit tonni) tänu väikesele rahvaarvule. Ometi on see 
suur number arvestades seda, et elanikke on vähem kui Lätis või Sloveenias. Täpsemad 
andmed välja toodud lisas 1. 
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Tabel 1.1. Summaarne toidujäätmete hulk (103 tonnides) EL-is (Eurostat 2006) 
  Tootmine Kodu Teised sektorid Kokku 
EU27 34755,7 37701,8 16820,0 89277,5 
Austria 570,5 784,6 502,0 1857,1 
Belgia 2311,8 934,8 945,0 4191,6 
Bulgaaria 358,7 288,3 27,0 674,0 
Küpros 186,9 47,8 21,0 255,7 
Tšehhi 361,8 254,1 113,0 728,9 
Taani 101,6 494,9 45,0 641,6 
Eesti 237,3 82,2 36,0 355,5 
Soome 590,4 214,8 208,0 1013,2 
Prantsusmaa 626,0 6322,9 2129,0 9077,9 
Saksamaa 1848,9 7676,5 862,0 10387,4 
Kreeka 73,1 412,8 2,0 487,8 
Ungari 1157,4 395,0 306,0 1858,4 
Iirimaa 465,9 292,3 293,0 1051,3 
Itaalia 5662,8 2706,8 408,0 8777,6 
Läti 125,6 79,0 11,0 215,6 
Leedu 222,2 111,2 248,0 581,4 
Luksemburg 2,7 62,5 31,0 96,2 
Malta 0,3 22,1 3,0 25,4 
Holland 6412,3 1837,6 1206,0 9455,9 
Poola 6566,1 2049,8 356,0 8971,9 
Portugal 632,4 385,1 374,0 1391,5 
Rumeenia 487,8 696,8 1089,0 2273,5 
Slovakkia 347,8 135,9 105,0 588,6 
Sloveenia 42,1 72,5 65,0 179,6 
Hispaania 2170,9 2136,6 3388,0 7695,5 
Rootsi 601,3 905,0 547,0 2053,3 
Inglismaa 2591,0 8300,0 3500,0 14391,0 
 
Euroopa Liidus on otsustatud piirata toidu raiskamist ja kui toidujäätmeid siiski tekib, siis 
need tuleks ringlusesse võtta. Aastal 2013 võeti vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu otsus 
(nr 1386/2013/EL), milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 
2020 „Hea elu maakera võimaluste piires“ (1386/2013/EL 2013). 
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Selles on välja toodud järgmised olulised aspektid:  
 prügilasse ladestamist tuleb piirata (ladestada tohib vaid ringlusse võtmiseks ja 

taaskasutamiseks kõlbmatuid materjale); 
 jäätmetest tohib energiat toota (põletada) ainult ringlussevõtmiseks ja 

taaskasutamiseks kõlbmatutest materjalidest; 
 ebaseaduslik jäätmevedu peab lõppema; 
 toidujäätmete hulka tuleb vähendada. 

Euroopas on valmimas „Circular Economy“ pakett. „Ringmajanduse eesmärk on säilitada 
materjalidest ja toodete väärtust võimalikult kaua. Jäätmeteket ja materjalikasutust on kavas 
vähendada miinimumini ning kui toote kasutusaeg on jõudnud lõpule, hoitakse materjali 
tootmises ja kasutatakse seda üha uuesti, et luua rohkem lisaväärtust“ (ringmajanduse pakett 
2015). 
Ringmajanduse pakett võimaldab luua Euroopasse töökohti, edendada konkurentsieeliseid 
loovat innovatiivsust. Samuti aitab see kaitsta inimesi ja keskkonda (Eek 2013). Edendades 
toidujäätmete kogumist, transporti kui ka käitlemist, tekib Euroopasse suurem konkurents ning 
uus turg. Samuti leiavad ettevõtlikud inimesed innovaatilisi väljavaateid uuel tasandil (jäätmed 
äriks). 
Jäätmedirektiiv 2008/98/EÜ annab suuniseid jäätmete vältimiseks ja kasutamiseks ressursina. 
Selle üheks eesmärgiks on aidata EL-il liikuda lähemale jäätmeid ringlussevõtva ühiskonna 
poole. Samuti nõutakse kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis meetmeid, mille 
eesmärgiks on tagada sortimine tekkekohas ning liigiti kogumine enne taaskasutustoimingute 
läbiviimist juhul, kui see on tehnilistelt, keskkonnaalastelt seisukohtadelt ja majanduslikult 
teostatav. 
Eestis on hakatud rohkem tähelepanu pöörama toidujäätmete tekke vähendamisele kui ka 
vältimisele. Näiteks annab Riigi jäätmekava 2014-2020, mis annab suuniseid toiduainete 
vältimise kohta (Riigi jäätmekava 2014-2020). 
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SA Stockholmi Keskkonnainstituuti Tallinna Keskus, Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) viis 
2014 aastal Eestis läbi uuringu toidujäätmete kohta kodumajapidamistes/leibkondades ning 
toitlustusasutustes/ettevõtetes. Uuringu metoodika valimisel lähtuti aastal 2010 Soomes läbi 
viidud samalaadses uuringus kasutatud meetoditest. Kodumajapidamistes ja 
toitlustusettevõtetes kasutati jäätmekoguste hindamiseks kaalumispäevikuid kui ka 
vaatlusanalüüsi meetodeid (Moora jt 2015). 
Uuringusse kaasatud toitlustusasutustest tekkis ühe portsjoni kohta toidujäätmeid kõige 
rohkem restoranides. Selgus, et restoranides visatakse prügikasti üle veerandi (25,3 %) 
portsjonist (joonis 1.2.). Natukene väiksem oli taldrikule jäetud toidu kogus  buffeedes ja 
sööklates (18,2% portsjoni kohta). Kõige vähem aga koolisööklates ning kohvikutes (vastavalt 
6,3 % ja 6,4 % portsjoni kohta).  

 
Joonis 1.2. Taldrikule jäänud toit ühe portsjoni kohta (%) (Moora jt 2015 järgi) 
Uuringus analüüsiti toidujäätmete tekkimise põhjuseid, et välja selgitada millistel 
toitlustusetappidel (toidu valmistamine, säilitamine, serveerimine, tarbimine) ning millistel 
põhjustel toidujäätmeid tekib (joonis 1.3.). selgelt oli näha erinevate toitlustusasutuste tüüpide 
ning sihtrühma eripärad. Haiglates on taldrikule jäänud toidu osakaal toitlustusahelas kõige 
suurem (88 %). Kõige väiksem oli see buffeedes/sööklates (30 %), kus inimesed tavaliselt 
lõunatavad. Haiglates, lasteaedades ning koolisööklates on võimalik toidu valmistamise hulka 
lihtsamini ette planeerida. Toitlustusettevõtetes (sööklad, kohvikud, restoranid) 
märkimisväärselt toidu raiskamist ei tähendatud (Moora jt. 2015).  
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Toidu valmistamisega kaasnev kodu oli suurim pubides ja (23 %). Lasteaia sööklates, 
koolisööklates ja haiglates ei olnud toidu valmistamisega kaasnevaid toidujäätmeid, seega 
võib arvata, et kohapeal toitu ei valmistata. 

 
Joonis 1.3. Toidujäätmete tekkimise põhjused toitlustusasutuste lõikes (%) (Moora jt 2015 
järgi) 
Uuringu tulemuste põhjal hinnati ligilähedaselt Eesti toitlustusasutustest aasta jooksul 
tekkinud toidujäätmete hulka. Koolides ja lasteaedades tekkivate toidujäätmete arvutamisel 
lähtuti toidujäätmete keskmisest hulgast ühe portsjoni kohta.  Selle põhjal järeldati, et kõigis 
toitlustusasutusettevõtetes tekkis toidujäätmeid kokku ca 8 500 t, koolides ja lasteaedades ca 2 
500 t ning haiglates ca 950 t aastas  (tabel 1.2.) (Moora jt. 2015). 
Tabel 1.2. Hinnanguline ning uuringus selgunud toidujäätmete hulk (tonnides) 
toitlustusasutuses (Moora jt 2015 järgi) 
Toitlustusasutus Toidujäätmed 

Hinnanguline Uuringus selgunud 
Nädalas Aastas Päevas Aastas 

Toitlustusettevõtted         
Restoran 103,0 5372 35 12,8 
Pubi/baar 43,0 2247 14 5,2 
Kohvik 29,0 1394 7 2,4 
Buffee/söökla 10,0 762 17 6,2 
Haridusasutuste sööklad          
Lasteaiasöökla 46,1 1257 7,4 2,7 
Koolisöökla 35,2 1241 12,6 4,6 
Tervishoiuasutused         
Haigla 18,0 953 205 74,8 
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Kõige vähem uuritud tekkepaik on haiglad. Toidujäätmete arvutamisel, lähtuti Eesti haiglate 
voodipäevade arvust aastas. Selle põhjal on hinnanguliselt toidujäätmete kogus ca 950 tonni 
aastas. SEI Tallinn uuringus osales ainult üks haigla, siis tuleks edaspidi esitatud arvutuslikku 
üldist jäätmekogust käsitleda pigem indikatiivsena (Moora jt 2015). 
 
 

1.2. Toidujäätmete käitlemine Eesti toitlustusettevõtetes 
 
Toidujäätmete kogumist on ka varasemalt uuritud (Mark, 2002). Võrreldes SEI Tallinn 
uuringuga oli Marki töös uuritav sihtgrupp üldiselt sama: lasteaiad, koolid, hulgilaod ja muud 
toitlustusasutused, kuid uurimispaik oli Tartu. Uuringus käsitleti 90 asutust: 22 lasteaeda (24,4 
%), 24 kooli (26,7 %), 7 hulgiladu  (7,8 %) ning 37 muud toitlustusasutust (41,1 %) (Mark 
2002). 
Uuringu eesmärk oli teada saada orgaanilise aine hulka jäätmetes. Uuring viidi läbi 
küsitlusena, kus küsitluse vastaja jäi anonüümseks. Koguseid ei mõõdetud vaid hinnati. Mark 
toob välja, et küsitluse ankeete täideti suhteliselt aktiivselt, kuna ankeedid täideti küsitleja 
juuresolekul (Mark 2002). 
Uuringus selgus, et toidujäätmeid oleks tarvis ära vedada koolidest (50 % vastanutest) ning 
lasteaedades (58,3 % vastanutest) (joonis1.4.). Hulgiladudel oleks tarvis ära vedada riknenud 
toitu või vilju ülepäeviti (42,9 % vastanutest). 4,5 % uuringus osalenud lasteaedadest ja 5,4 % 
koolidest vastasid, et jäätmeid tuleb ära viia harvem kui kord nädalas. 
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Joonis 1.4. Toidujäätmete/riknenud viljade äraveo sagedus (Mark 2002 järgi) 
Toidujäätmeid oleksid nõus eraldi koguma enamus uuringus osalenutest (joonis 1.5.). Kõige 
enam olid toidujäätmete lahkusortimisega nõus koolid (87 % vastanutest). Lasteaiad (77,3 % 
vastanutest) ning natukene vähem muud toitlustusasutused ja hulgilaod (vastavalt 56,8 % ja 
57,1 % vastanutest). Koolid ja lasteaiad näitasid üles suur initsiatiivi, mis on hea, kuna seal 
õpib palju lapsi ja on võimalik prügi sorteerimist juurutada noorest peale. 
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Joonis 1.5. Tulevikus toidujäätmete/riknenud viljade teistest jäätmetest eraldi kogumine 
(Mark 2002 järgi) 
Uuringus selgus, et toitu jääb alati üle vaid koolides (16,6 % vastanutest). Uuring näitas, et 
lasteaedades jääb toitu pigem üle „vahel“ (54,5 % vastanutest) (joonis 1.6.). SEI Tallinn 
uuringus selgus, et lasteaedades ühe portsjoni kohta toidu ülejääk on 16,5 %. Marki töös 
selgub, et suur osa uuringus osalenud lasteaedadest vastas, et ülejääki ei ole või on mõnikord. 
Kahe uuringu ajaline vahe on 13 aastat, kuid toidu ülejääk koolides üldiselt muutunud ei ole. 
SEI Tallinn 2015 aasta uuringus leiti, et koolides on toiduülejääk 44 %. Marki magistritöö 
uuringus selgus, et koolides jääb toitu üle peaaegu igapäev (16,6 % vastanutest). 
Toitlustusettevõtted tunnistavad, et neil jäätmeid tekib ja seda näitab ka hilisem uuring. 
Toidujäätmeid pannakse eraldi ja ollakse valmis neid üle andma. Jäätmetest lahti saamine 
peab olema mugav. Jäätmeid tekib iga päev ning kui neid koguda konteineritega, siis peaks 
neid iga päev või vähemalt väga sageli ära viima. See aga tooks kaasa sagedase veo, tülika 
tühjendamise ja arvatavasti ka suurema kulu. 
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Joonis 1.6. Toidu ülejääk toitlustusasutustes (Mark 2002 järgi) 
Tartus hakkab 1. juunist 2016 kehtima määrus, mis teeb kohustuslikuks biolagunevate 
jäätmete kogumise. Biolagunevaid jäätmeid tuleb koguma hakata toiduainetööstustes ja 
toitlustusettevõtetes, kümne ja enama korteriga elamutes ning mitteelamumaa sihtotstarbega 
kinnistutelt, kus jäätmeid tekib rohkem kui 80 liitrit nädalas (RT IV, 01.02.2013,26). 
Biolagunevate jäätmete kogumismahutisse tuleb panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja 
söökla jäätmeid ning aia- ja haljastusprahti. Biojäätmed peavad olema lahtiselt, biolagunevast 
materjalist jäätmekotis või paberkotis. Kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja 
kompostimiskõlbmatuid jäätmeid (RT IV, 02.2016, 26). 
Tallinnas on biolagunevaid jäätmeid kogutud juba mõnda aega. Seal tuleb sihtotstarbega 
kinnistul koguda liigiti paberit, kartongi ja biolagunevaid jäätmeid. Biolagunevate jäätmete 
jaoks peab olema eraldi kogumismahuti kinnistul, kus on kümme või enam korterit. 
Biolagunevate jäätmete kogumismahutit ei pea olema korraldatud jäätmeveo piirkonnas 
vanalinnas. Vähem kui kümne elamuga sihtotstarbelise kinnistul ei pea liigiti koguma 
biolagunevaid jäätmeid, kui segaolmejäätmete konteinerid tühjendatakse vähemalt kord 
nädalas. Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed tuleb kogumismahutisse panna biolagunevast 
materjalist kotis või paberkotis (RT IV, 15.03.2013, 2). 
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Biolagunevate jäätmete kogumismahuti on kohustuslik ka siis, kui (RT IV, 15.03.2013, 2): 
 jäätmeid tekib nädalas rohkem kui 20 kg; 
 kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusasutus (restoran, muu 

samalaadne toitlustust pakkuv ettevõte); 
 lasteaed, kool või haigla (vähemalt 112 kohta). 

Lisaks toitlustusasutustele tekib toidujäätmeid ka hulgi- ja jaekaubanduses ning mujalgi. Võib 
ette tulla juhtumeid, kus tuleb hävitada korraga suur partii toitu (nt salakaup, valesti 
pakendatud toit, säilivusaja ületanud, valesti hoiustatud kergesti riknev kaup). Hävitamise 
meetod peab tagama, et hävitamisele kuuluvat kaupa ei saaks kasutusele võtta samasuguse 
kaubana. Samuti peab hävitamine olema otstarbekas (RT I, 13.10.2015, 6). Toiduainete 
hävitamiseks tuleb välja pakkuda uudseid lahendusi, et saada kätte toidus olev potentsiaalne 
energia (biogaas) ning taimetoitained (kompost). 
Usaldusväärseid andmeid bio-, sh toidujäätmete kohta Eestis napib, kuna neid ei koguta veel 
liigiti. Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuringus Lääne- Virumaal selgus näiteks, et 2006 
aastal biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ei tekkinudki. Aastatel 2007 ja 2008 tekkis neid 
kogu maakonnas kaks tonni (Biogaasi tootmise … 2012). Võrdluseks võib välja tuua üheainsa 
kaubandusketi, kus tekib nädalas ligikaudu 1 500 tonni biolagunevaid jäätmeid (ligikaudu 210 
kg päevas) (Luik 2016). 
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2. TOIDUJÄÄTMETE KÄITLEMINE 
 

2.1. Jäätmekäitlushierarhia  
 
Jäätmekäitlusehierarhia kujutab endast jäätmekäitlustegevuste püramiidina kujutatavat 
eelisjärjekorda eesmärgiga vähendada jäätmeteket ning võimalikult suurt osa jäätmeist 
taaskasutada. Need tegevused on parimast halvima poole:  jäätmetekke vältimine ja 
vähendamine, korduskasutuseks ettevalmistamine, materjali ringlussevõtmine, muu 
taaskasutus (põletamine, koos energia ärakasutamisega), ning viimasena prügilasse 
ladestamine (joonis 2.1.). Biokäitlus asub selles hierarhias korduskasutamiseks 
ettevalmistamisel ning materjali ringlussevõtmisel. 
Jäätmete koguja aspektist lähtudes on selgelt toidujäätmete eraldi kogumine ja viimine 
biogaasijaama korduskasutuseks ettevalmistamine, mis on jäätmekäitlushierarhia tipus. 
Toidujäätmetest biogaasi tootmine klassifitseerib materjali ringlussevõtu alla. 

 
Joonis 2.1. Jäätmekäitlushierarhia (Riigi jäätmekava 2014 - 2020) 
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Toidujäätmete ärakasutamise eelisjärjekord erineb natuke jäätmekäitluse hierarhiast (joonis 
2.2.): 1) toidujäätmete vältimine, 2) toidu annetamine, 3) toidu töötlemine loomasöödaks, 4) 
toidujäätmete tööstuslik kasutamine nt energia (biogaas) või biokütuste (etanool, isobutanool) 
saamiseks, 5) toidu viimine mulda kompostina ja viimasena põletamine või ladestamine 
prügilasse.  

 
Joonis 2.2. Toidujäätmete hierarhia 
Sarnaselt jäätmekäitlus hierarhiast on esimesel kohal jäätmete vältimine, kuid järgmine 
hõlmab endas toidu ära andmist vastematele, kellel ei ole raha toidu hankimiseks. 
Orgaanilisest ainest on võimalik valmistada bioplaste (Kriipsalu jt 216). Üks lihtsaim ning 
odavaim lahendus toidujäätmete käitlemiseks on komposteerimine. Paraku on toidujäätmed 
üldiselt vedelad ning kompostimiseks tuleb kulutada hulgaliselt tugimaterjali. Kompostides ei 
ole võimalik toidujäätmetest peituvat energiat kätte saada. 
Kõige vähem soovitatakse toidujäätmeid põletada või ladestada prügilasse. Vesised 
toidujäätmed ei põle hästi, mistõttu tuleks enne põletamist neid tahendada või kuivatada. See 
on lisakulu, ning põlemisel lähevad kaotsi taimetoitained. 
Orgaanika ladestamisel kaasnevad aga otsesed keskkonnahäiringud, nt: 
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 prügilagaas – orgaanilise materjali lagunemisega anaeroobsetes tingimustes tekib 
kasvuhoonegaas, mille peamised koostisosad on metaan (CH4) ja süsinikdioksiid 
(CO2);  

 nõrgvesi - nõrguvas vees lahustuvad jäätmetes sisalduvad ained. Lademes tekkiva 
metaani ja süsihappegaasi jm lahustamisel nõrgvette võib see muuta prügilavee 
agressiivseks (Kriipsalu jt 2016). Nõrgvesi tuleb kokku koguda ja puhastada, mis 
on kallis; 

 haiguste levik – Prügilas on palju kahjureid (närilised, linnud, putukad jm.), kes 
toituvad ladestatud orgaanikast. See toob endaga kaasa haiguste leviku ohu sest 
haigused võivad kanduda inimestele. 

 
 

2.2. Toiduainete annetamine 
 
Eestis koordineerib toiduainete annetamist toidupank. Toidupank saab annetada toitu, millel 
on märge „parim enne“. Märgise „kõlbulik kuni“ kuupäeva ületanud toitu enam tarbida ei 
tohi. Seetõttu ei ole võimalik annetada kõiki toiduaineid. „Parim enne“ on kuupäev, milleni 
toode säilitab eeldatava kvaliteedi. Peale parim enne kuupäeva möödumist võib toote lõhn, 
maitse kui ka tekstuur muutuda, kuid toode on veel ohutu tarbimiseks. Parim enne kleebisega 
on tähistatud (kohv, sai, leib, küpsised, jahud, maiustused, karastusjoogid jne) ( Johanson  
2012). 
„Kõlbulik kuni“ tähendab kuupäeva, milleni võib toodet ohutult tarbida. Pärast kuupäeva 
ületamist ei tohi tooteid müüa, annetada ega tarbida, kuna seal võivad hakata arenema 
tervisele ohtlikud mikroorganismid. Sellised tooted on näiteks liha-, kala- ja piimatooted, 
salatid jm (Johanson 2012) . 
Eestis on kokku 14 toidupanka, mis on asutatud erinevate heategevusorganisatsioonide juurde. 
Töökorraldus võib nendes natuke erineda, kuid tegutsetakse samade põhimõtete järgi. Osadel 
neist on abivajajatega otsekontakt ja teatakse hästi, kui suured on toiduabi saavad leibkonnad. 
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Tallinnas puudub selline otsesuhtlus, sest abi edastamine toimub läbi partnerite 
(jaotuspunktide), mida on Tallinnas kokku kaheksa (Hendrikson 2016). 
Tänapäeval saavad toidupankade võrgustiku abi ligikaudu 9000 inimest nädalas. 2015 aastal 
jagatud toidu kogus oli umbes 860 000 kg, ja aastal 2016 prognoositakse annetatava toidu 
kasvu 20 % (Hendrikson 2016). 
 
 

2.3. Toidujäätmete töötlemine loomasöödaks 
 
Euroopa Liit on keelanud põllumajandusloomade söötmise töötlemata toidujäätmete või 
söödamaterjaliga, mis sisaldab toidujäätmeid või mis on saadud toidujäätmetest ((EÜ) nr 
1069/2009). Toidujäätmeid võib töötlemata kujul anda vaid karusloomadele. Maaülikooli 
uuringus aastal 2014 selgus, et Eestis toiduainetööstus viis karusloomadele hulgi tootmisjääke: 
ca 970 ti kala ja kalajäätmeid, ca 4 000 t kanajäätmeid ja ca 600 tonni lihatööstuse jääke 
(Karusloomakasvatus…2016). See osa toidust säästeti karusloomadele, aga samas ei pruugi 
see olla jätkusuutlik lahendus, sest loomakaitsjad üle maailma püüavad karusloomakasvatust 
piirata. 
Tehniliselt on aga toiduainetööstusest kui ka suurköökidest saadud toidujäätmed võimalik ära 
kasutada loomasööda valmistamiseks. Näiteks võib välja tuua Jaapani, kus töödeldakse olmes 
tekkivaid toidujäätmeid. Euroopas seda ei lubata, sest on risk, et lihajääkidest valmistatud 
loomasööt on Creutzfedti - Jakobi tõve allikaks. Määramatu kvaliteediga orgaanilised 
tarbimisjäätmed sööda valmistamiseks ei kõlba. Euroopa liidus on lubatud liha- ja kondijahu 
sööta ainult karusloomadele (Kriipsalu jt 2016).  
Aastal 2010 hinnati, et Jaapanis tekkis 18 miljonit tonni toidujäätmeid aastas, millest 5 – 8  
miljonit tonni toidust oli äraviskamise hetkel söömiskõlbulik. See kogus oli ligikaudu võrdne 
Jaapani kogu riisikasvatusest saadud saagiga (8,39 miljonit tonni).  Toiduainetööstusest tuli 3 
– 4 miljonit tonni toidujäätmeid ja 2 – 4 miljonit tonni kodumajapidamistest (Marra 2013). 
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Esmalt kogutakse toidujäätmed ning viiakse jäätmejaama. Jäätmed on üldiselt pakendatud 
biokilekotti. Jäätmed purustatakse koos võõristega (kile, plast, jm). Seejärel suunatakse mass 
hüdropulperisse, kus peenestatakse kogu mass. Hüdropulperist liigub mass sõelurisse, kus 
eraldatakse püdel, tahe mass ja võõrised. Tahedast massist eemaldatakse võõrised ning 
suunatakse termilisse tahendamisse, millest töödeldakse loomasööta. Püdelast massist 
toodetakse biogaasi. Võõrised viiakse prügimäele (joonis 2.3.). 

 
Joonis 2.3. Loomasööda tootmise lihtsustatud skeem biolagunevatest jäätmetest Tokios 
(Marra 2013) 
 
 

2.4. Toidujäätmete kompostimine 
 
Kompostimine on kõige lihtsam, ning odavam viis biolagunevate, sealjuures toidujäätmete 
käitlemiseks. Pole tarvis üleliia suuri investeeringuid ega eriväljaõppega tööjõudu protsessi 
juhtimiseks. Kompostimine on aeroobne protsess, kus osalevad orgaanika lagundamisel 
bakterid, seened ning muud mullaasukad. Bakterite elutegevuse käigus tekib soojus, mis võib 
komposti aunas tõusta kuni 70 kraadini. Soojust on vaja kompostimassi hügieniseerimiseks, 
kuid liigsoojust ära kasutada ei saa. 
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Üldiselt jagatakse kompostimine: väike kompostimiseks ja tööstuslikuks kompostimiseks 
(joonis 2.4.). Tulemus on mõlemal juhul sama, kuid erineb jäätmete hulga äraveovajaduse 
ning komposti valmimise kiiruse poolest. 

 
Joonis 2.4. Kompostimisviisid (Kriipsalu jt 2016 järgi) 
Kompostides toidujäätmeid, milles puuduvad võõrised (kile, plast, klaas jm) on saaduseks 
kvaliteetkompost.  
Väike kompostimine on üldiselt kodukompost (komposti hunnik, kompostikast või 
komposter). Kompostitavaks materjaliks on aiapraht kui ka muud orgaanilised jäätmed. 
Kompostitava materjali hulk on üldiselt väike. Kodukompostimisel ei ole tarvis jäätmeid 
kaugele viia. Valmis komposti saab edukalt kasutada kasvuhoonetes või taimede väetisena. Ei 
ole soovitav ega reaalne, et suurköögid hakkaks kodukompostris omi jäätmeid käitlema 
Tööstuslikku komposti saab teha nii aun- kui ka reaktorkompostimise teel. 
Kompostitehnoloogia valikul tuleb mõelda kompostitava lähtematerjali peale. Tuleb selgeks 
teha, milliseid jäätmeid tahetakse kompostida, kas igasuguseid orgaanilisi jäätmeid või kindlat 
liiki (aiapraht, reoveesete, toidujäätmed või loomseid kõrvalsaadusi). Olenevalt sellest tuleb 
järgida kehtivaid nõudeid. Järgmiseks tuleb mõelda, kas valmis komposti on kavas müüa kui 
toodet või jäävad need jäätmeteks (kriipsalu jt. 2016). 
Aunkompostimise puhul tuleb üldiselt jäätmed vedada kompostiväljakule. Reaktorkomposti 
puhul on võimalusi rohkem. Komposti reaktor võib paikneda jäätmekäitleja juures kui ka 
jäätmetekitaja juures. Reaktorkomposti seadme paigaldamisega jäätmetekitaja juurde kaob 
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vajadus jäätmeid transportida. Näiteks Hispaanias on paigaldatud kompostireaktoreid koolide 
ning kaubanduskeskuste juurde. Selleks tuleks jäätmetekitaja juurde ehitada väike juurdeehitis 
ning paigaldada vastavalt vajadusele üks või mitu kompostireaktorit (lisa 2.). Kui 
toidujäätmed on vedelad, tuleb lisada hulgaliselt tugiainet. 
Eestis sobib toiduaine-tööstuse või muu toitlustusettevõtte juurde trummelkomposter. 
Viibeaeg reaktoris ca 2 – 4  nädalat ja toidujäätmete maht väheneb sellega ca 80-90 %. 
Trummelreaktori jõudlus jääb vahemikku 2 – 34 tonni toidujäätmeid kuus. Reaktori sisse on 
ehitatud purusti, jäätmete eeltöötlemist pole tarvis. Kogu protsess on arvuti abil juhitav ning 
automaatne, mistõttu väheneb tööjõu kulu miinimumini (Kriipsalu jt 2016). 
Liigvedelate toidujäätmete puhul on tarvis hästi vett imavat tugiainet (höövlilaaste, saepuru, 
turvast vms) (Kriipsalu jt 2016). Tugimaterjali peab alati saada olema, vastasel juhul protsess 
ei tööta. Soovitav oleks paigaldada reaktor siseruumi või varjualusesse, kus temperatuur ei 
langeks alla nulli. 
Reaktorkompostimise protsess on kiire, seda on lihtne juhtida ning hügieeniline. Võrreldes 
muude komposti tehnoloogiatega, ei võta reaktorkompostimine palju ruumi. 
Ettevõtte jaoks võib tülikaks osutuda, et peale komposti protsessi on tarvis ruumi komposti 
järelvalmimiseks. Heitõhku tuleb filtrida (õhubiofilter), mis lahendab haisuprobleemi, kuid 
talvel on oht, et biokile külmub ning ei toimi. 
Kompostimisprotsessi mõjutab suuresti välistemperatuur. Kompostitav materjal soojeneb küll 
bakterite elutegevuse tõttu, kuid võib ka kiiresti maha jahtuda. Kui komposti temperatuur 
langeb alla 5 °C lakkab kompostiaunas elutegevus (Kriipsalu 2016). Seega on kompostimise 
protsess talvel häiritud.  
Ensüümide abil on võimalik toidujäätmeid lagundada ja stabiliseerida hulga kiiremini, isegi 24 
tunniga. Selleks on tarvis bioreaktorit, mis toimib termofiilses faasis (70 °C) ning ensüüme, 
mis on võimelised lagundama mistahes orgaanilist ainet ja muundama neid kõrgkvaliteetseks 
väetiseks. Saaduseks on pruunikas pulber, mida on võimalik kasutada sellisel kujul või 
pressida graanuliteks (Biomax Euroopa …2012). Tööstuslikud seadmed suudavad töödelda 
4000 kuni 80 000 liitrit jäätmeid vaid 24 tunniga. 
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Ensüümidel põhinevaid toidujäätmete käitlemise seadmeid pakutakse ka suurköökidesse ja 
kodudesse (joonis 2.5.).  

 
Joonis 2.5. Ensüümidel põhinev kodukompostimise seade ühele perele (Kriipsalu 2016) 
 
 

2.5. Biogaasi tootmine 
 
2015 aasta seisuga oli Euroopas töös 17 240 biogaasijaama, mille nimivõimsus ulatus 8 339 
MW. Saksamaal on biogaasijaamade arv tõusnud viie aastaga 2 821 võrra 8 726-ni. 2014 aasta 
seisuga oli Eestis 18 biogaasijaama. Lätis on kokku 58 biogaasijaama, mis on Eestiga 
võrreldes rohkem kui kolm korda enam. Möödunud aastal lisandus Euroopas juurde 827 
biogaasijaama, mille peamiseks substraadiks oli toiduainetööstusest tekkinud jäätmed (Eesti 
Biogaasi Assotsiatsioon 2016). 
Eestil on kohustus aastaks 2020 kasutada transpordisektoris 10 % ulatuses taastuvaid 
energiaallikaid. Sellest lähtudes saaks biometaaniks puhastutud biogaas aidata seda kohustust 
suurel määral täita. Kahjuks puudub Eestis piisav kogemus biogaasi puhastamise 
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tehnoloogiatest, seadmetest, nende hindadest kui ka tootmise omahindadest (Tallinna 
Tehnikaülikool 2014). 
Eestis enamlevinum biogaasi tootmises kasutatav substraat on seni olnud läga ja reoveesette. 
Biogaasi on võimalik toota ka muudest jäätmetest ja substraadist (tabel 2.1.). Tabelis 3 on 
näha, et biogaasi saadakse rohkem toidujäätmetest kui loomakasvatusest pärit substraatidel 
värskest massist (VM). Toidujäätmete kuivaineprotsent jääb vahemikku 9 – 37, mistõttu kõne 
alla tuleb nii vedel- kui kuivkääritamine. Orgaanilise kuivaineprotsent toidujäätmetes ületab 
samuti loomakasvatusest pärit sõnniku oma.  
Tabel 2.1. Erinevate substraatide omadused (Normak jt 2009) 
Substraat KA % oKA 

% 
Biogaasi kogus CH4- sisaldus 

mahu % m3 / t VM m3 / t oKA 
Loomakasvatusest pärit sõnnik 
Veiseläga 8 - 11 75 - 82 20 - 30 200 - 500  60 
Sealäga 7 75 - 86 20 - 35 300 - 700 60 - 70 
Veise sõnnik 25 68 - 76 40 - 50 210 - 300 60 
Sea sõnnik 20 - 25 75 - 80 55 - 65 270 - 450 60 
Kanasõnnik 32 63 - 80 70 - 90 250 -450 60 
Taastuvad energiataimed 
Maisisilo 20 - 35 85 - 95 170 - 200 450 - 700 50 - 55 
Rukkisilo kogu taimest 30 - 35 92 - 98 170 - 220 550 - 680 55 
Suhkrupeet 23 90 - 95 170 - 180 800 - 860 53 - 54 
Rohusilo 25 - 50 70 - 95 170 - 200 550 - 620 54 - 55 
Orgaanilised jäätmed kommunaalmajandusest 
Biokonteiner 40 - 75 50 - 70 80 - 120 150 - 600 58 - 65 
Söögijäätmed ja üle 
realiseerimisaja 
toiduained 

9 - 37 80 - 98 40 - 480 200 - 500 45 - 61 

Kaupluste jäätmed 5 -20 80 - 90 45 - 110 400 - 600 60 - 65 
Märkused:      KA – kuivaine; oKA – orgaaniline kuivaine;  VM – värske mass 
Eestis on kasutusel ainult märgkääritamine, kuna biogaasi töödeldakse vedelast või püdelast 
massist (läga, reoveesete). Märgkääritamine kestab üldjuhul 15 – 20 päeva.  
Kuivemate (20 – 40 %) substraatide töötlemisel biogaasiks, tuleb kasutada kuivkääritamist. 
Sellise kuivaine protsendi juures ei ole mass pumbatav ning on tarvis erilisi segamis- ja 
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laadimisseadmestikuga reaktorit. Mikrobioloogiliste protsesside tagamiseks on vaja massi 
niisutada. Gaasi ühtlaseks tekkeks on tarvis massi segada (Kriipsalu jt 2016). 
Mõnevõrra mõjutavad tehnoloogia valimist ka seadusnõuded eri kategooriate loomsete 
kõrvalsaaduste töötlemiseks. Teise kategooria loomsete kõrvalsaaduste kompostimiseks või 
töötlemiseks biogaasiks on tarvis need enne rõhu all steriliseerida. Seda on vaja juhul, kui  
„tegemist on sõnniku, seedekulgla ja selle sisu, piima, piimasaaduste, ternespiima, munade või 
munadest saadud toodetega ning kui pädev asutus ei leia, et nendega kaasneb raske 
nakkushaiguse leviku risk, pärast eelnevat töötlemist või ilma eelneva töötlemiseta“ ((EÜ) nr 
1069/2009). Kolmanda kategooria loomsete kõrvalsaaduste komposteerimiseks või 
töötlemiseks biogaasiks ei pea jäätmeid steriliseerima. ((EÜ) nr 1069/2009). 
Eesti energiamajanduse arengukavas aastani 2030 on välja toodud biogaasi ressurss Eestis. 
Aastatel 2030 – 2050 on prognoositavaks biolagunevate jäätmete ressursiks hinnatud 
ligikaudu 43 000 t (tabel 2.2.). Reoveesettete ressursiks hinnati Eestis ca 567 000 t. 
Toidujäätmete prognoositav biogaasi kogus on kolm korda suurem kui reoveesettest (vastavalt 
siis 21∙106 Nm3 ning 7∙106 Nm3). Reaalselt kasutatav biogaasi hulk on reoveesettest 6∙106 Nm3 
ning toidujäätmetel 19∙106 Nm3. Biomassi ressurss poollooduslikelt kooslustelt  on 100 000 ha, 
millest teoreetiline biogaasi kogus on 107 ∙106 Nm3. 
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Tabel 2.2. Erinevate substraatide ressurss ning biogaasi hulk (ENMAK 2030) 
Tooraine Ressurss Teoreetiline 

biogaasi 
kogus, 106 
Nm³ 

Reaalselt 
kasutatav (90 
%), 106 Nm³ 

Kiirelt 
kasutatav, 
% 

Biometaani 
potentsiaal 
(98 % 
CH₄), 106 
Nm³ 

Biomass kasutamata 
maadelt 

177385 
ha 

412 371 100 222,7 
Energiakultuurid (5 % 
põllumajandusmaast) 

53917 ha 125 113 100 67,7 
Biomass pool-
looduslikelt 
kooslustelt 

100000 
ha 

107 96 25 14,5 

Veised 163135 
tk 

97 87 72 37,6 
Sead 360990 

tk 
12 10 65 4,1 

Muud põllumajandus 
jäägid 

32124 t 5 4 90 2,4 

Biolagunevad jäätmed 
toiduainetetööstusest 

42667 t 21 19 80 9,2 
Biojäätmed 24000 t 4 4 80 1,7 
Reoveesete 466974 t 7 6 80 3,0 
Jäätmed tööstusest 25000 t 15 13 100 7,9 
 
Sidneys tehakse biolagunevatest jäätmetest biogaasi ning kääritusjäägist graanuleid, mida 
hiljem kasutatakse põllumajanduses väetisena. Esmalt biolagunevad jäätmed purustatakse. 
Lähtematerjal võib olla ka pakituna, seega koos toiduga purustatakse plast-, metall-, klaas- ja 
papp-pakenditega. Peale purustamist peenestatakse see hüdropulperis ning siis sõelutakse 
võõrised ning püdel mass. Võõrised viiakse prügimäele ning püdelast massist toodetakse 
biogaasi. Peale kääritamist tahendatakse kääritamisjääk tsentrifuugis. Tahendamise käigus 
saadud vedelik suunatakse tagasi biotanki. (joonis 2.6.). 



28  

 Joonis 2.6. Sidney biolagunevate jäätmete käitlemise lihtsustatud skeem 
Euroopa suurim toidujäätmete käärituskompleks on Milanos. Milano on Itaalias suuruselt 
teine linn, kus elab ligikaudu 1,34 miljonit inimest. Rahvastiku tihedus on ca 7 000 
inimest/km2 ja 80 % elanikkonnast elab kõrghoonetes. 
Aastal 2011 sorteeriti Milanos tekkivaid jäätmeid 35 % ulatuses. Peamiselt sorteeriti 
pakendeid, klaas jm. Orgaanilisi jäätmeid koguti eraldi restoranidest, koolides, suurkauplustest 
ja hotellidest. Eraldi kogutud orgaanilised jäätmed algul komposteeriti. 
Aastal 2012 hakati orgaanilisi jäätmeid koguma ka kodudest. Igale kinnistule viidi pruun 
konteiner. Biolagunevad jäätmed pannakse tavaliselt biolagunevast kilest kotti.  
Biolagunevate jäätmete äraveoks võeti kasutusele uued väikesed prügiautod. Jäätmed 
laaditakse suurematesse prügiautodesse kahes laadimisjaamas ning viiakse samal päeval edasi 
Montello biogaasijaama.  
Biogaasijaamas biolagunevad jäätmed purustatakse koos kottidega (joonis 2.7.). Seejärel 
suunatakse mass hüdropulperisse. Peenestatud mass sõelutakse, kus eraldub püdelmass ja 
võõrised. Püdelast toodetakse biogaasi ning võõrised viiakse prügimäele. Biogaasi tootmise 
käigus tekkib kääritusjääk tahendatakse tsentrifuugis ning selle käigus saadud osa vedelikust 
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suunatakse tagasi kääritisse. Ülejäänud massis pressitakse graanulid, mida kasutatakse 
põllumajanduses väetisena 

 Joonis 2.7. Biolagunevate jäätmete käitlemise lihtsustatud skeem Sidneys 
 
 

2.6. Toidujääkide juhtimine kanalisatsiooni 
 
Köögihunt on köögivalamualune seade, mis peenestab toidujäätmed nii väikesteks tükikesteks 
(alla 2 mm), et nad sisekanalisatsiooni torudest läbi pääsevad ning ühiskanalisatsiooni kaudu, 
mis reoveepuhastisse juhitakse. Toidujäätmete juhtimisel reoveepuhastisse koormatakse 
reoveepuhastit ning sellega suureneb reoveesette hulk. Sealjuures jääb kasutamata 
toidujäätmete energia potentsiaal. 
Reoveesetet ei ole lubatud igalpool kasutada põllumajanduse väetisena maal, kus kasvatatakse 
köögivilja- või marjakultuure ning ravim- või maitsetaimi (RT I, 19.12.2015). Ladustusalale 
vastu võetud jäätmete segunemist muude jäätmetega peab vältima. Seega ei tohi lubada 
toidujäätmete ja reoveesette segunemist. (RT I, 19.05.2016, 9).  
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2.7. Käitlusviiside võrdlus 
 
Toidujäätmete käitlemise tehnoloogiad mõningal määral võistlevad üksteisega. Tehnoloogia 
valimisel lähtutakse, kuidas kasutada jäätmeid otstarbekamalt. Kompostides hävitatakse 
tõvestavad mikroorganismid, ning saadakse kvaliteetkomposti, kuid kätte jääb saamata 
toidujäätmetes peituv energia. Toidujäätmete töötlemisel biogaasiks saab energiat (gaasi) ning 
kääritusjäägist kvaliteetkomposti, mida saab kasutada põllumajanduses väetisena. 
Toidujäätmete käitlemise plussid ja miinused on välja toodud tabelis 2.3. 
Tabel 2.3. Toidu ja toidujäätmete käitlemise plussid ja miinused 
 plussid miinused 
Toidu 
annetamine  Toidujäätmete hierarhia esimene 

ja teine tase (jäätmete vältimine ja 
toidu annetamine)  Aitame inimesi 

 Kõike ei jõua annetada  Kõike ei saa annetada 

Loomasöödaks  Välditakse jäätmeid  Toidetakse loomi 
 

 Euroopas piiratud  Hullulehma tõve risk  Keeruline protsess, kallis 
Kompost  Paindlik  Odav  Kompostimise viise mitmeid  kvaliteetkompost 

 Ei saa kätte energiat  Miinuskraadid pärsivad protsessi  Komposti nõrgvee 
kogumine/puhastamine  Reaktorkomposter on kallis  Tugiaine võib osutuda kalliks 

Ensüümidel 
põhinev  Kompost valmib kiiresti (24 

tunniga)  Ei pea omama suur maa-ala 
 Ensüümide ostmine võib osutuda 

kalliks 
 

Biogaasiks  Toidujäätmetest saab energiat  Kääritusjääki on võimalik 
kasutada väetisena  Hügieeniline  Keskkonnasõbralik  Lai substraatide valik 

 Kallis käitlusviis  Palju seadmeid (vajadus soetada 
kõik seadmed korraga)  Keeruline protsess 
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2.8. Toidujäätmete käitlemise kogemusi Eestist 
 
Kuressaare  RVP biogaasijaam 
Saaremaal Kuressaare reoveepuhastisse ehitati Eesti esimene biolagunevate jäätmete 
käitlussõlm. Kuna Kuressaare reoveepuhasti toodab reoveesettest biogaasi, siis lisati sinna ka 
seadmestik lahuskogutud biolagunevate jäätmete käitlemiseks. Biogaasi tootmiseks 
biolagunevatest jäätmetest kehtestas Kuressaare linnavalitsus määruse, mis kohustas 
linnaelanikel koguda biolagunevaid jäätmeid.  
Biolagunevaid jäätmeid pidi eraldi koguma Kuressaares (RT IV, 09.05.2014, 14): 

 elamu sihtotstarbelisel kinnistul, kus oli vähemalt 5 korterit; 
 mittesihtotstarbeline elamumaa, kus tekib vähemalt 25 kg biolagunevaid jäätmeid, 

või vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte; 
 lasteaed, koold või haigla, milles on vähemalt 112 kohta. 

Kord nädalas kogus prügiauto biolagunevad jäätmed kokku ja viis reoveepuhastisse. Esmalt 
kallas prügiauto biolagunevad jäätmed kogumisruumi põrandale ja seejärel tõsteti jäätmed 
ekskavaatori abil purustisse (lisa 4.). 
Purustatud mass kukkus purusti all olevale lintkonveierile ja siis  liikus kogu mass mööda 
lintkonveierit trummelsõelurile (lisa 5.). Läbi sõela avade mahtunud püdel mass kukkus 
lintkonveierile, mis transportis selle tigukonveierisse (lisa 6.). Tigukonveierist juhiti mass 
maaalusesse mahutisse. Mahutist pumbati sukelpumbaga see kääritisse. Paksem võõristerohke 
mass juhiti mööda tigukonveierit väljas olevasse prügikonteinerisse, ning see viidi prügimäele 
(joonis 2.8.).  
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Joonis 2.8. Kuressaare RVP kavandatud biojäätmete käitlussõlme skeem 
Biojäätmete käitlussõlm oli hästi kavandatud ja paindlik. Näiteks oli võimalus valida, kas teha 
jäätmemassist biogaasi või komposti. Käitlussõlm ehitati aastal 2011 ning töötas paar aastat. 
Sel ajal katsetati seadmeid ning modifitseeriti vastavalt vajadusele. Osalt jäätmete viletsast 
kvaliteedist ja osalt tehniliste probleemide tõttu käitlussõlm enam paraku ei tööta. Kuna 
taoline süsteem ehitati Eestis esimene, siis ei osatud märgata kitsaskohti. 
Näiteks oli valitud purusti, mis ei olnud mõeldud biolagunevate jäätmete purustamiseks (lisa 
7.)Valitud purusti on tootja sõnul mõeldud täispuidust (pikad tükid, laastud), saeveski 
jäätmete, vineeri, kartongi ja paberi ning okaspuidu koore purustamiseks. Tootja sõnul ka 
„paljud teised“, kuid ei ole mõeldud spetsiaalselt biolagunevate jäätmete purustamiseks 
(Untha 2016). 
Peale purustamist kukkusid jäätmed linttransportöörile. Arvestades asjaolu, et purustatud 
biojäätmed on püdelad ning tekib palju vedelikku, siis ei ole otstarbekas kasutada 
linttransportööri. Transportöörlindile kleepuvad jäätmed kinni ning vedelik niriseb põrandale. 
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Probleemiks osutus trummelsõelurist sorteeritud peenem mass, kuna see ei olnud piisavalt 
püdel, et seda oleks võimalik pumbata. Pumpamist pärssis ka asjaolu, et purusti tekitas 
kilekottidest ribad mistõttu kiilus kinni pump. 
Operaator Urmas Metsamaa (2016) sõnul protsessi suurimaks probleemiks oli kileribad, mida 
ka purusti ei suutnud tükeldada. Tema sõnul oleks võimalik jäätmete käitlussõlm uuesti 
käivitada, kui toormaterjal ei sisaldaks võõriseid (kilekotid, köögitarvikud jm). See aga 
eeldaks elanike seas tõhusat teavitustööd. Omakorda ei lahendaks ka biolagunevate kilekottide 
kasutuselevõtt. 
Kuressaare RVP täiustamiseks: 

 purustusseade, mis sobib toidujäätmete, sh külmunud jäätmete purustamiseks; 
 paigaldada magnetseparaator, et eemaldada metallvõõrised (kahvlid, noad jm); 
 paigaldada võõriste (kile jm.) eemaldamiseks vastav sorteerimisseade (näiteks 

õhksorteere); 
 linttransportööri välja vahetada tigutransportööri vastu. 

 
Tartu RVP biogaasijaam 
 
Tartu reoveepuhasti toodab biogaasi reoveesettest. Biogaasist toodetakse enamusjaolt elektrit. 
Biogaasisõlme juurde on välja ehitatud seadmestik vedelate jäätmete (rasv, toiduõli, 
septikusete) vastuvõtmiseks. Vedelad toidujäätmed valatakse purglasse ning sealt pumbatakse 
vahemahutisse (joonis 2.9.). Tartu RVP-l olemas hügieeni sõlm ja veterinaarameti luba, et 
käidelda kategooria 3 loomseid kõrvalsaadusi. On teada, et Tartu RVP on nõus vastu võtma 
vedeljäätmeid ilma rahata. 
Tahkeid jäätmeid praegu vastu võtta ei saa, kuid reoveepuhasti on seda kaalunud. Milline 
seadmestik on kavandatud, ei ole teada. Praegu tuleks toidujäätmed mujal purustada, kuna 
RVP-l puudub purustusseade. 
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Joonis 2.9. Tartu RVP puhastisse eraldi vastu võetud vedelate toidujäätmete kogumismahuti 
 
Ilmatsalu biogaasijaam 
Ilmatsalu biogaasijaamas toodetakse biogaasi peamiselt sõnnikust ja lägast. On teada, et 
Ilmatsalu kasutab biogaasi tootmiseks ka toidujäätmed (lisa 3.) ning oleks valmis jäätmeid 
vastu võtma ilma rahata. Tahke sõnniku, silo, tahkete toidujäätmete (va loomsed 
kõrvalsaadused) jm purustamiseks on biogaasijaamas on kaks söödapurustit (joonis 2.10.). 
Mõlema purusti põhja on paigaldatud kolm segurit, mis täidavad ka purustamise ülesannet. 
Purustamise eesmärk on homogeenseks muutmine, et gaasi tekiks kääritis ühtlaselt ja massi 
oleks lihtsam segada (Sten  2016) 
Veeseaduse (RT I, 06.01.2016, 14) järgi ei peeta sõnnikut jäätmeteks vaid väetiseks. Kui aga 
kääritisse panna lisaks toidujäätmeid, siis loetakse kogu kääriti sisu jäätmeteks ning 
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käärimisjäägi käitlemine peaks toimuma jäätmeseaduse (RT I, 30.12.2015, 12) järgi. 
Toidujäätmetest tehtud komposti tohib kasutada põllumajanduses väetisena.  
Reoveesete  on jäätmeseaduse mõistes jääde, ning selle kasutamine põllumajanduse väetisena 
ei ole kõikjal lubatud. Reoveesette ja selle kääritusjäägi kasutamist reguleerib määrus 
„Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”  (RT I, 
19.12.2015, 8) 
 

 
Joonis 2.10. Ilmatsalu biogaasijaama purustid 
Ilmatsalu biogaasijaamal puudub hügieniseerimise sõlm, mistõttu ei ole võimalik gaasi toota 
loomsetest kõrvalsaadustest. Nendest seadustest tulenevalt kohustuste täitmine on aga vaid 
ettevõtmise küsimus. On teada, et Ilmatsalu jaam ei välista vastavate seadmete soetamist, kui 
jäätmeid oleks pidevalt ja palju (Uljas 2016). 
 
 
 
 
 
 



36  

3. TOIDUJÄÄTMETE KOGUMISSÜSTEEM 
 

3.1. Eesmärk 
 
Suurköökides tekib toidujäätmeid palju ja koguaeg. Toidujäätmeid tekib toidu valmistamisel, 
toiduainete säilivuskuupäeva ületamisel, toidu kõrbemisel jm. Ühel küsitletud (Luik 2016) 
suurköögil Eestis tekib toidujäätmeid ligikaudu 40-100 tonni aastas, seega 110 – 274 kg 
päevas. On teada, et suurköögid ja restoranid koguvad toidujäätmed eraldi. Mis lahuskogutud 
jäätmetest edasi saab, ei ole ühtselt selge. Pole teada, et Eestis tehakse biogaasi ainult 
toidujäätmetest. 
Hetkel kogutakse toidujäätmed enamjaolt teistest jäätmetest eraldi prügikonteineritesse. 
Orgaanilise aine kogumisel konteinerisse hakkab see roiskuma läheb haisema. 
Prügikonteinereid on võimalik paigutada jahedamasse hoonesse või lausa külmkambrisse, et 
vältida haisu tekkimist. Sellisel tuleb selliseid konteinereid säilitada ja vedada läbi hoone, mis 
aga võib minna vastuollu köögi hügieeninõuetega. 
Toitlustusettevõtetel on toidujäätmed tekkepaigas enamjaolt pakendamata. Näiteks 
suurköökides tekkivad toidujäätmed ei sisalda üldiselt võõriseid (kile, plast jm). Antud 
magistritöö eesmärk on   välja pakkuda toidujäätmete kogumise tehnoloogiline skeem. 
  



37  

3.2. Lahendus 
 

3.2.1. Üldskeem 
 
Toidujäätmete kogumiseks on antud töös välja pakutud lahendus, kus toit purustatakse 
toidujäätmete purustiga, kogutakse omaette mahutisse ning viiakse paakautoga biogaasijaama. 
Lahendus on lihte ja kergesti arusaadav (joonis 3.1.). 

 Joonis 3.1. Toidujäätmete kogumissüsteemi lihtsustatud skeem 
Pakendatud toidujäätmete puhul on võimalik lisada süsteemi pakendipurusti, mis purustab 
pakendid ning lahutab toiduained ja tahked jäätmed. Toidujäätmed voolavad mööda isevoolu 
torustikku voolikpumbani ning sealt pumbatakse kogumismahutisse. Kokku kogutud püdel 
mass viiakse aeg-ajalt paakautoga biogaasijaama (joonis 3.2.). 
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Joonis 3.2. Toidujäätmete kogumissüsteemi üldskeem 
 

3.2.2. Töökorraldus ja tehnoloogilised sõlmed 
 
Toidujäätmete sorteerimine suurköögis ja kokkuvedu 
Toidujäätmed kogutakse köögis tekkekohal (või kaubanduskeskuse eri restoranides) kaanega 
hermeetiliselt suletavates plastmass kastides. Kastid tuuakse purustussõlme juurde käruga ning 
tühjendatakse ükshaaval suurde roostevabast terasest valamusse, mille äravooluavas on 
toidupurusti. Valamus kallatakse jäätmed laiali, et oleks neid näha ja saaks välja sortida 
juhuslikud võõrised (kile, metall, klaas, portselan jm) ning lükatakse väikeste portsude kaupa 
purustisse (joonis 3.3).  
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 Joonis 3.3. Roostevabast metallist valamu, mille all on toidujäätmete purusti 
Kastide pesemine 
Plastmass kastide pesemiseks ja desinfitseerimiseks on võimalik käitlussõlme lisada kastipesu-
seade (käesolevas töös detailselt ei käsitleta). Kastipesu seadmest tulenevat vett ei tohiks 
juhtida kogumismahutisse, kuna pesemisel kasutatakse puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid. 
Seega tuleks pesuvesi juhtida kanalisatsiooni. 
 

3.2.3. Purustusseade 
 
Purustusseadme valikul suurkööki on soovitatav valida eraldiseisev purustuskapp, kuna 
kodukasutusse mõeldud valamualune köögihunt ei pruugi suure jäätmehulgaga toime tulla 
(joonis 3.4.). Käesolevas töös valiti Rootsis toodetav purustusseade 500MC (Disperator AB 
2011). Kappmudeli puhul on võimalik valida ruumis sobiv koht purusti paigaldamiseks. Seade 
on soovitav paigaldada kohta, kus saab lihtsasti ühendada vee- ja kanalisatsioonitoruga. 
Arvestada tuleks ka sellega, et survekanalisatsiooni toru saaks lihtsasti ühendada 
kogumismahutiga. Isevoolu torustikule, mis paikneb pumba ja purusti vahel, on soovitatav 
luua võimalus purustatud toidujäätmed kanalisatsiooni juhtimiseks, et avarii korral saaks 
jäätmed juhtida kanalisatsiooni. 



40  

 Joonis 3.4. Toidujäätmete purustusseade 500MC (Disperator AB 2011) 
Purustamisel kasutab seade vett ca 10 l/min. Vee abil vähendatakse jäätmete 
kuivaineprotsenti, mistõttu muutuvad toiduained voolavaks. Purustist liigub mass isevoolselt 
voolikpumpa, kust püdel mass mööda survetorustikku kogumismahutisse pumbatakse. 
 

3.2.4. Pump 
 
Pumba valikul tuleb silmas pidada vedelate toidujäätmete omadusi, mistõttu ei ole võimalik 
kasutada tsentrifugaalpumpasid. Seetõttu tuleks valida töökindel mudel kruvi- või 
voolikpumpade hulgast, mis on võimelised pumpama üle 5 % kuivainega massi ja rasvasid. 
Antud töös on välja pakutud voolikpump (Verderflex Dura 35, Inglismaa). Voolikpumba 
kasuks räägib asjaolu, et pump või töötada ka kuivalt (ilma jäätmete või veeta). Samuti on 
voolikpump kompaktsem ja paindlikum. Pumba karakteristik ja parameetrid on välja toodud 
joonisel 3.5.. Pumba detailid on välja toodud joonisel 3.6. 
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Joonis 3.5. Verderflex Dura 35 karakteristik ning voolikpumba parameetrid 
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Joonis 3.6. Verderflex Dura 35 detailid (Verderflex 2015) 
1) vaatlusaken; 2) vaatlusakna tihend; 3) esipaneel; 4) O-tihend; 5) rootor; 6) pumba ümbris;      
7) sissevoolu ühendus; 8) tööratta kinnitus; 9) mootori võll; 10) korpus; 11) tugikronstein; 12) 
stopperseib; 13) stopperseib; 14) täitmistoru (libestusaine); 15) käigukast; 16) mootor; 17) 
toru. 
 

3.2.5. Kogumismahutid 
 
Kogumismahuti materjali, suurust ja kuju on  võimalus valida klaasplasti. Enamlevinud 
mahutid on klaasplastist, polüetüleenist, roostevabast terasest või raudbetoonist. Mahuti võib 
valida vee-, õli-, või kütuse mahutite hulgast. Õlimahuti valikul lisab paindlikkust see, et 
õlimahuteid saab omavahel lihtsasti ühendada ja nii kogumahtu suurendada. Samuti 
toodetakse õlimahuteid kujuga, mis mahuks läbi ukseavade hoonesse sisse. Õlimahuti 
tüüpsuurused on 750 l, 1 000 l, 1 500 l (joonis 3.7.). Mahuti võib lekkimise ära hoidmiseks 
panna kessooni sisse, külmumise vastu võib neid soojustada polüuretaan vahuga. 
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Joonis 3.7. Õlimahutid (Roth) 
Antud töös on kogumismahuti materjaliks valitud polüetüleen. PE toru on võimalik kergesti 
kohapeal töödelda (freesida, keevitada jne).  
Mahuti paigaldamisega õue on soovitatav paigutada see varjualusesse (ka kerghoone) või 
konteinerisse. Konteinerit saab lihtsasti paigaldada ja on käepärane. Seejuures tuleks 
konteinerit modifitseerida, et oleks tagatud ventilatsioon ja mahuti ülevool kanalisatsiooni. 
Mahuti paigaldamisel õue oleks soovitatav kasutada lukustatavat konteinerit või varjualust. 
Samuti tuleks  tagada, et jäätmed ja tehnoloogilised elemendid ei külmuks. Mahuti 
paigaldamisel tuleks arvestada, et tühjendusauto pääseks kergesti ligi tühjendustoru juurde. 
 Kogumismahuti ruumi on soovitatav tagada: 

 pesemisvõimalus (kraanikauss); 
 desinfitseerimise võimalus; 
 survepesur; 
 kanalisatsioonirenn (trapp); 
 ventilatsioon. 
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Kogumismahuti töörežiim 
 
Eelkäärimise ära hoidmiseks tuleks mahutit tühjendada üks või kaks korda nädalas. 
Kogumismahuti valikul tuleks silmas pidada, et seal oleks varu. Kogumismahutile on 
soovitatav paigaldada ülevool kanalisatsiooni, vältimaks ületäitumist. Võimaluse korral 
paigaldada mahutile tühjendustorustik kanalisatsiooni. 
Mahuti tühjendamiseks kasutatav tühjendustoru asetseb mahuti põhjast kõrgemal. Imitoru on 
paigutatud mahuti ühte serva ning mahuti põhi on ehitatud kaldega imitoru poole (joonis 3.8.). 
Mahuti põhja võivad settida toidujäätmed, mis mahuti tühjenedes ei eraldu. Seetõttu on mahuti 
peale soovitatav paigaldada luuk, mis võimaldaks survepesuri abil sette lahti pesta. 

 
Joonis 3.8. Mahuti täitmise-tühjendamise skeem 
Kogumismahutit täites ning tühjendades tekib mahutisse nii üle- või alarõhk, mis võib mahutit 
lõhkuda. Antud mahuti ei ole projekteeritud surveliseks, seega on lahendatud mahuti tuulutus. 
Soovitav on tuulutustoru juhtida õue, et vältida ruumis haisu. Tuulutusetoru paigaldamisel, 
tuleks toru ots suunata alla, et vältida sademete sattumist mahutisse ning ummistusi. Toru ette 
tuleks panna kärbsevõrk. 
Jäätmete äravedu 
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Kogumismahutile on mõeldud standard kiirliitmik, mis sobiks paakautole (lisa 9). Mahuti 
tühjendamiseks kasutatakse paakautot, millel on vajalik vaakumpump ja seadmestik. 
Alternatiivina saab kogumismahuti tühjendada ka voolikpumba abil, millega mahutit 
täidetakse. Mahutitesse on projekteeritud tasemeandurid, et oleks võimalik läbi interneti 
jälgida mahuti täituvust. 
 

3.3. Arvutuskäik 
 
Toidujäätmete purustist voolab mass isevoolselt voolikpumbani. Voolikpump pumpab 
vedeliku mööda survetorustikku kogumismahutisse. Survetoru dimensioneerimisel lähtuti 
kahest aspektist – voolikpumba jõudlusest ja voolava vedeliku omadustest.  
Antud töös on tehtud survetorustiku hüdrauliline arvutus. Survetorustiku pikkuseks on antud 
töös 2,8 m. Toru materjaliks on valitud roostevaba metall (AISI 304 ja 316 L). Läbimõõduks 
on valitud välisläbimõõduga 63,5 mm. Torul on kaks 90 ° põlve (100-2 AISI 304 ja 316 L). 
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Voolukiiruse võrrand (Maastik jt 1995) 

=  
 = , ∗

, ∗ = 0,6 / ,       (1) 

kus 
  - voolukiirus survetorustikus / ; 
Q – vooluhulk m3/s; 
S – ristlõikepindala m2. 

Reynoldsi arvu võrrand (Maastik jt 1995) 

 = = , ∙ ∙ , ∗
, = 22055,     (2) 

kus 
 Re – Reynoldsi arv; 
 υ - kinemaatiline viskoossus m2/s; 
 d – toru diameeter m. 
Hõõrdetakistustegur arvutati võrrandiga (EVS 921:2014) 
 = ,

,
, ,

= ,
,

, ∙ ,
, ,

= 0,029    (3) 

kus  
 λ – hõõrdetakistustegur; 
 Δe – toru absoluutkaredus mm; 
 d – toru diameeter mm. 
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Hõõrdesurvekadu on arvutatud Henri Darcy valemiga (Maastin jt 1995) 

 ℎ = = 29 ∗ 10 , ∙ ,
, ∙ ∙ , = 0,03 ,      (4) 

kus 
 hl – hõõrdesurvekadu m; 
 g – raskuskiirendus m/s2. 
Survetorule on valitud kaks 90° toru põlve. Survetoru on roostevabast metallist 
siledapinnaline, seega kohttakistustegur on arvutatud järgmiselt (Maastik jt 1995) 
 = ° ∙ = 0,23 ∙ 1 = 0,23,       (5) 
kus 
 ζ – Sileda toru kohttakistustegur; 

 K - 90° põlve kohttakistusstegur. 
Kohtsurvekadu on arvutatud Julius Weisbachi valemiga on arvutatud järgmise valemiga 
(Maastik jt 1995) 

 ℎ = = 2 ∙ 0,23 ,
∙ , = 0,01 ,       (6) 

kus 
 hk – kohtsurvekadu m. 
Survetorustikus survekadu kokku (Maastik jt 1995) 

= ℎ + ℎ = 0,03 + 0,01 = 0,04  
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KOKKUVÕTE 
 
Toidujäätmeid tekib maailmas palju- ainuüksi Euroopas ühe aastaga 89 miljonit tonni 
(Eurostat 2006). Inimeste arvu kasvades suureneb ka toidujäätmete hulk. Samas toidu 
kasvatamise peale kulutatakse ühe rohkem energiat. 
Toidujäätmed tekitavad prügilasse ladestamise korral keskkonnakahju (nõrgvesi, haiguste 
levik, prügilagaas jm) ning orgaanika ladestamisega prügilasse lähevad raisku taimetoitained 
(N/P).  
Euroopa Liidus on suund võetud ringmajandusele. Valmimas on „Ringmajanduse pakett“, mis 
avaldatakse 2016 aasta detsembris. Selle eesmärk on võimalikult kaua säilitada materjalide ja 
toodete väärtust. Samuti on kavas vähendada jäätmeteket ja viia materjalikasutus 
miinimumini. See võimaldab luua Euroopasse töökohti ja edendada konkurentsieeliseid loovat 
innovatiivsust. 
Selle raames tuleks toidujäätmete käitlusviisi valimisel lähtuda toidujäätmete hierarhiast. 
Prügilasse ladestamise asemel tuleks neid-, kas vältida, annetada, töödelda loomasöödaks, 
tööstuslikult kasutada (energia või biokütused) või kompostida. 
Toidujäätmed on energiarikkad ja neist saab toota biogaasi. Võrreldes teiste tuntud 
substraatidega nagu läga, sõnnik või reoveesete on toidujäätmete energiapotentsiaal mitu 
korda suurem. Toidujäätmetest biogaasi töötlemisel on võimalik kasutada nendest tekkivat 
kääritusjääki põllumajanduses väetisena, mille käigus ei lähe taimetoitained raisku. 
Töötlemata kujul toidujäätmeid biogaasijaam vastu ei võta. Tavaliselt on toidujäätmed 
pakendatud ning Eestis puudub biogaasijaamadel vastavad seadmed pakendite ja toidu 
lahutamiseks. Seega tuleks enne biogaasijaama toidujäätmed pakenditest eraldi koguda ning 
purustada. 
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Kui biogaasijaama rajada töötluspaik, siis jõuavad jäätmed sinna läbisegi kile, metall jms 
võõristega (Kuresaare RVP näitel). Sellisel juhul muutub biolagunevate jäätmete käitlemine 
palju kallimaks ja töömahukaks, ning lisaks tuleb investeerida kallitesse seadmetesse. Kuid 
alati ei pruugi sellest kasu olla. 
Selle probleemi saaks lahendada, kui näiteks suurköökide juurde rajada 
omakanalisatsioonisüsteem. See võimaldaks koguda kokku toidujäätmed enne, kui need 
segunevad võõristega (kile, plast, metall, klaas jms). Toidujäätmete purustamine ja eraldi 
kogumine annab võimaluse viia need biogaasijaama püdela massini ja saada biogaasi. Eestis 
on kokku vähemalt 18 biogaasijaama ning see võimaldaks valida, kuhu jäätmed viia. Selline 
lahendus võimaldaks vähendada kulutusi segajäätmete veole ning võib-olla isegi toidujäätmete 
pealt teenida, kuna toidujäätmed on energiarikkad. Samuti aitaks see kaasa biolagunevate 
jäätmete sattumist prügilasse.  
Antud töös on välja pakutud lahendus mis koosneb kolmest peamisest põhikomponendist 
(toidujäätmete purusti, voolikpump ja kogumismahuti). Esmalt toidujäätmed purustatakse 
koos mõningase veega, misjärel nad muutuvad püdelaks massiks. Püdelad toidujäätmed 
pumbatakse kogumismahutisse, mis hiljem paakautoga biogaasijaama viiakse. 
Kogumismahuti võib paigaldada, kas hoonesse või õue. Pakutud lahenduses on võimalus 
kogumismahutist jäätmed pumbata auto- või selle järelkäru peal olevasse mahutisse. Sellist 
süsteemi on võimalik juurde ehitada igasse suurkööki, toitlustusasutusse, kaubanduskeskusse, 
haiglasse ja mujalegi. 
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TREATMENT SYSTEM FOR LIQUID FOOD WASTE 
 
Summary 
 
There is a lot of food waste in the world. It is estimated that 89 million tons of food waste is 
produced in Europe annually. Food waste increases with the growth of population. Wasting 
food is unacceptable, because more and more energy, water and nutrients is wasted  to grow 
food.  
Food waste tipping to landfill causes environmental damage (leachate, spread of diseases, 
landfill gas etc) and plant nutrients will be lost by tipping organics to landfill.  
European Union has taken a direction towards circular economy.  The current draft of 
„Circular economy package“, will be accepted in December 2016. Its purpose is to maintain 
the value of materials and products as long as possible. Also it is planned to reduce waste and 
minimize material usage. This allows creating jobs and promoting the innovation for 
competitive advantages,  
For this, food waste should be prevented, donated, processed for animal feed, industrial used 
(energy or biofuel) or composted (food waste hierarchy) rather than disposing it to landfill. 
Food waste is energy rich and it is possible to produce biogas from it. Potential energy of food 
waste compared to other known substrates such as slurry, manure or sewage sludge is several 
times higher. Processing food waste to biogas makes it possible to utilize digestate as a 
fertilizer in agriculture, which prevents wasting plant nutrients.  
AD plants do not accept unprocessed food waste. Separately collected food waste is usually 
packed and Estonia biogas plant don’t have the right equipment to separate food from 
packaging. Therefore, food waste should be collected separately from the packaging and 
crushed, before sending it to biogas plant.  
Even by establishing  treatment facility to biogas plant the arriving waste would be shuffled 
with pellicle, metal and with other foreign materials. In that case, the treatment of 
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biodegradable waste would become more expensive and also it would be necessary to invest in 
expensive equipment. But that may not always be enough.  
This problem could be solved if for example industrial kitchens would build their own 
detached food waste collecting system. This would allow gathering food waste before they 
become mixed with other waste (pellicle, plastic, metal, glass etc). Crushing and collecting 
separately food waste provides an opportunity for biogas production. Estonia at least 18 biogas 
plants, which allows us to choose  where to take the waste. This solution would be profitable, 
because food waste is rich in energy. It would also save from collection of mixed waste, and 
prevent biodegradable waste entering landfill.  
This thesis/paper provides a solution, which consists of mainly three components (food waste 
crusher, hose pump and collection tank). Firstly, food waste will be crushed with limited 
amount of water and then it turns into semi-liquid waste. Then the semi-liquid food waste will 
be pumped into the collection tank, which the tanker will later take to the selected biogas 
plant. Collection tanks can either be installed inside a building or outside. This solution allows 
the food waste to be flexibly pumped from the collection tank to a container on a boxcar or 
trolley. This kind of system will be suitable for everywhere – any existing industrial kitchens, 
catering establishments, hospitals and other facilities.  
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Lisa 1. Summaarne toidujäätmete hulk EL-is (103 tonnides) (Eurostat 2006)  
 Tootmine Kodu Jaekaubandus 

ja hulgimüük 
Toitlustusettevõtted Kokku 

EU27 34755.7 37701.8 4433.3 12263.2 89154.0 
Austria 570.5 784.6 267.0 103.5 1725.6 
Belgia 2311.8 934.8 93.4 287.1 3627.2 
Bulgaaria 358.7 288.3 68.6 92.5 808.1 
Küpros 186.9 47.8 6.8 9.2 250.7 
Tšehhi 361.8 254.1 91.1 122.8 829.9 
Taani 101.6 494.9 45.7 148.3 790.5 
Eesti 237.3 82.2 12.0 24.6 356.0 
Soome 590.4 214.8 46.7 143.6 995.5 
Prantsusmaa 626.0 6322.9 561.9 1080.0 8590.9 
Saksamaa 1848.9 7676.5 732.6 2000.0 12258.0 
Kreeka 73.1 412.8 98.9 303.9 888.6 
Ungari 1157.4 395.0 89.6 120.7 1762.6 
Iirimaa 465.9 292.3 37.4 115.0 910.7 
Itaalia 5662.8 2706.8 522.1 1605.0 10496.7 
Läti 125.6 79.0 20.4 27.5 252.5 
Leedu 222.2 111.2 30.2 40.8 404.4 
Luksemburg 2.7 62.5 4.2 12.8 82.2 
Malta 0.3 22.1 3.6 4.9 30.8 
Holland 6412.3 1837.6 145.2 446.2 8841.3 
Poola 6566.1 2049.8 339.1 457.1 9412.1 
Portugal 632.4 385.1 93.9 288.7 1400.1 
Rumeenia 487.8 696.8 192.1 258.9 1635.5 
Slovakkia 347.8 135.9 47.9 64.6 596.1 
Sloveenia 42.1 72.5 17.8 11.4 143.8 
Hispaania 2170.9 2136.6 388.9 1195.4 5891.7 
Rootsi 601.3 905.0 110.3 298.9 1915.5 
Inglismaa 2591.0 8300.0 366.0 3000.0 14257.0 
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Lisa 2. Kompostireaktorid kaubanduskeskuses Hispaanias a) juurdeehitis reaktorite jaoks b) 
kompostireaktorid (Kollvik) 
 

a)  

b)  
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Lisa 3. Toidujäätmed Ilmatsalu biogaasijaamas 
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Lisa 4. Kuressaare RVP biolagunevate jäätmete kogumisruum 

 
Lisa 5. Kuressaare RVP biolagunevate jäätmete trummelsõelur 
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Lisa 6. Kuressaare RVP läbi sõela avade mahtunud jäätmete tigukonveier 
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Lisa 7. Saaremaa RVP biolagunevate jäätmete purusti. a) purusti võllid (4) b) purusti 

a)  

b)  
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Lisa 8. Välja pakutud lahenduse tehnoloogiline skeem 
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Lisa 9. Paakauto 
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