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Biolagunevad jäätmed ja mis neist edasi 
saab?



Teemad:

1. Biolagunevad jäätmed – mis need on ja kus neid leida võib?
2. Biolagunevate jäätmete eraldi ehk liigiti kogumine.
3. Mis vahe on liigiti kogutud ja kooskogutud jäätmetel?
4. Mis saab liigiti kogutud Biolagunevatest jäätmetest edasi?

� Eestis
� Soomes

5. 2020 ja edasi…
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Biolagunevad jäätmed
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�Biolagunevad jäätmed on näiteks puu- ja köögiviljad ning nende 
koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos filtriga, 
määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid ning aia- ja 
pargijäätmed, nagu lehed, väiksemad taimed jms.



�Eraldi jäätmeveoki ring või mitmekambriline veok

�Biolagunevate jäätmete konteiner 140L või 240L

�Eramajas: komposter

� SOBIVAD: • tahked toidujäätmed, nt liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögija puuviljade 

koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin, kohvipaks, 
teepakid; • aia- ja haljastusjäätmed, nt toataimed, lõikelilled, oksad, muru. 

� EI SOBI: • vedelad jäätmed, nt toiduõli, piim, hapupiim, supp, kastmed; • kompostimiseks kõlbmatud jäätmed, 

nt töödeldud puit, tekstiil, paberija papijäätmed, sh ühekordsed nõud; • bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed, 
nt suured kondid, kile, metall, klaas, tuhk, suitsukonid, tolmuimejakotid, pakendid, vahatatud ja kiletatud papp.

� Vaata näiteks Tartu linna jäätmete sorteerimise juhendit: 
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Heakord_ja_keskkond/2016jaatmevoldikTartus.pdf
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Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine



Kuidas tegelikult meil sorteerimisega edeneb?
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�Biolagunevate jäätmete tegelik eraldikogumine toimub ainult 
Tallinnas ja Tartus 

�Nõuded kehtestatud mitmetes linnades ja valdades, kuid 
rakendamisel raskused

�Biojäätmete osakaal segaolmejäätmetes 2013 a SEI uuringu kohaselt:

�31,8%  - kui biojäätmetena vaadeldi eraldi köögijäätmeid, aiajäätmeid ja muid
biojäätmed (nt toataimed, lillemuld).

�48%  - biolagunevaid jäätmeid olmejäätmetes kokku (sh paber ja papp ning puit)

https://www.envir.ee/sites/default/files/sortimisuuring_2013loplik.pdf



Mis vahe on liigiti kogutud ja kooskogutud 
jäätmetel?
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� Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed:

�Võimalik toota komposti 

�Võimalik toota gaasi (biogaas või puhas metaan) ja vedelväetist

�Biojäätmed olmejäätmetes:

� Tekitavad prügilasse ladestamisel prügilagaase

�Olmejäätmete põletamine raskendatud - tuleb lisada täiendavat energiat

�Muude jäätmete väljasorteerimine on mõttetu, sest biojäätmed rikuvad edasise 
taaskasutamise võimalused (materjalide kvaliteet halb, biosaaste uutele 
toodetele edasikandumise oht jm)



Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed
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�Veok saabub  käitluskohta:

� koorem registreeritakse (kirja saab jäätmetekke koht, nt Tartu linn, 
klient jms)

�Koorem võetakse platsil vastu, kontrollitakse nõuetele vastavus



Kas need ongi liigiti kogutud biojäätmed?
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Jah, pildil on käitluseks sobivad biolagunevad jäätmed!
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�Käitluseks võimalikud tehnoloogiad: 

�Kompostimine

�Kääritus (märg- või kuivkääritus)

� Eestis hetkel kasutusel 2 tüüpi kompostimistehnika:

�Aunkompostimine membraanide all

�Kinnine konteinerkompostimine

�…vastavalt kompostimisseadme võimsusele kogus läbi sõelkopa ja 
aunadesse.



Toormaterjal auna ja katte alla „sooja“
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Kompostimisseade töös

5.12.2018 11



Järelvalmitamine...
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Kompostmuld, kas jääde või toode?
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�Peale järelvalmimise perioodi lõppu komposti puhastamine 
(sõelumine, tuulutamine)

�Müügiks valmis?

�Määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“

�Määrusega kehtestatakse nõuded käesoleva määruse lisas 1 nimetatud
biolagunevatest jäätmetest aeroobse käitlemise teel komposti tootmisele ning
komposti ohutus- ja kvaliteedinäitajad, lähtudes kriteeriumidest, mille alusel
jäätmed lakkavad olemast jäätmed.

� Komposti tootja võib komposti tootena turule lasta, kui kompost vastab
käesoleva määruse nõuetele.



Võimalikud alternatiivid tänasele käitlusele 
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�Määrus „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel

tekkiva kääritusjäägi kohta“ (2016a)

�Määrusega kehtestatakse nõuded biogaasijaamadele, mis kasutavad anaeroobse
kääritusprotsessi (edaspidi kääritusprotsess) toorainena käesoleva määruse lisas

1 ja lisas 3 nimetatud biolagunevaid jäätmeid, ning määratletakse protsessi
käigus tekkiva kääritusjäägi ohutus- ja kvaliteedinäitajad, lähtudes
kriteeriumidest, mille alusel jäätmed lakkavad olemast jäätmed.

�Kääritusjäägi tootja võib kääritusjäägi tootena turule lasta, kui kääritusjääk
vastab käesoleva määruse nõuetele.

�BIOGAAS!



Biojäätmetest gaas ja väetis: Soomes toimib!
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2020 eesmärk!?
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� SEI uurimistulemuste põhjal saab väita, et Eestis tekkivate segaolmejäätmete ladestamisel

prügilasse ei täideta jäätmeseadusega sätestatud biolagunevate jäätmete ladestamise
piirarve. Biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise piirmäärad:

�Piirmäär 2013  30% (tegelik 48%)

�Piirmäär 2020 20%

� Eesti suur eesmärk: olmejäätmetest taaskasutusse ringlussevõtuna

2020 aastaks  50%

�Kas hakkame biojäätmeid eraldi sorteerima?

�Hinnaerinevus liigiti kogutud jäätmete üleandmisel

�Käitlustehaste rajamine



Küsimused?
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Tänan kuulamast! 
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