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Põllumajanduses ja 
kalanduses tekkivad kõrval
saadused, toidujäätmed, 
toidukadu ja tootmiskadu:
EEsti vajadusEd ja võimalusEd 
biomajandusE arEngu toEtamisEks
Rando Värnika, Kersti Aroa, Taavi Kiiska, Mait Kriipsalub ja Kaja Orupõldc, 1 
a Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse ökonoomika õppetool
b Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse ja veemajanduse õppetool
c Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool 

Toidujäätmete teke, nende tekke vältimine ja 
toidujäätmete (taas)kasutamine pälvivad maail-
mas üha enam tähelepanu. Maailma rahvastiku 
kasv ning süvenev maa- ja (mage)veeressursside 
piiratus sunnib riike otsima ühest küljest võima-
lusi (toidu)raiskamise minimeerimiseks ja teisest 
küljest toidutootmise efektiivsuse tõstmiseks. Surve 
toidutarneahelale loob võimaluse innovatsiooniks 
toidutootmises ja avab arenguvõimalusi teisteski 
ringbiomajanduse valdkondades.
Toidukadude ja -jäätmete vähendamisele ja vältimi-
sele pööratakse tähelepanu toidu tarneahela kõigis 
etappides alates põllumajandusest ja kalandusest 
kuni lõpptarbimiseni. Näiteks 2015. aastal võtsid 
maailma liidrid vastu ÜRO tegevuskava2, milles 
sätestati kestliku arengu eesmärgid. Üks kestli-
ku arengu eesmärke on vähendada 2030. aastaks 
jaekaubanduse ja tarbijate tekitatud toidujäätmete 
kogust poole võrra. Samuti tuleb vähendada toi-

dukadu teistes toidutarneahela lülides, sealhulgas 
saagikoristusjärgseid kadusid.
Euroopa Liit (EL) on integreerinud kestliku arengu 
eesmärgid ka oma arengudokumentidesse, nii tuleb 
ka Eestil nendest eesmärkidest lähtuda. Ent see 
pole ainult formaalne kohustus: kestliku arengu 
eesmärgid annavad stiimuli kodumaise ringbioma-
janduse arendamiseks.
Kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks tuleb 
kasvatada ressursikasutuse efektiivsust, misläbi 
väheneb kohe vajadus rohkem ressursse toota. Põl-
lumajanduses ja kalanduses tähendab see toidutar-
neahelas täna raisku mineva ressursi päästmist. 
Selliste ressursside kasutuselevõtt võib olla suhteli-
selt lihtne, kui nad on käsitletavad kõrvalsaaduste-
na, või keerulisem, kui tegu  on jäätmete või toidu-
kadudega. Seni tarneahelast väljuvate ressursside 
sinna tagasi suunamine on üks kestliku toidutoot-
mise olulisi verstaposte.

1 Käesolev teemakokkuvõte on koostatud RITA ADDVAL-BIOEC projekti (www.taltech.ee/biomajandus) raames ning põhineb 
uuringutel: 

 a) Värnik, R., Lillemets, J., Aro, K. 2021. Projekti „Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses“ lõpp-
aruanne. Eesti Maaülikool.

 b) Piirsalu, E., Moora, H., Väli, K., Aro, K., Värnik, R., Lillemets, J. 2021. Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas. 
SEI Tallinn.

 c) Kers, J. et al. 2020. Eesti biomajanduse ressursside hetkeseisu analüüs. ADDVAL-BIOEC uuringi tööpaketi 1.1 vaheanalüüs. 
Tallinn/Tartu. www.taltech.ee/biomajandus 

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Põhimõisted
Toidujäätmete ja -kadude vähendamine ning kõr-
valsaaduste kasutusvõimaluste uurimine on tähtis 
ringbiomajanduse ja laiemalt kestliku arengu ees-
märkide seisukohast. Ehkki ringbiomajanduse kir-
jeldamiseks on erinevaid definitsioone, keskendub 
see üldiselt kestlikule ja ressursitõhusale biomassi 
väärindamisele omavahel põimunud tootmisahe-
lates, kus kasutatakse ära tekkinud jääke ning 
optimeeritakse biomassi väärtust ajas selle kas-
kaadkasutuse abil3. Kaskaadkasutuses kasutatakse 
tootmisjääke ja taaskasutatud materjale, misläbi 
pikeneb biomassi kasutusaeg ja ressursse kasuta-
takse tõhusalt ning säästvalt4.
Edasisest aru saamiseks on esmatähtis defineerida 
kolm tähtsat terminit: jäätmed (waste), jäätme-
teks olemise lakkamine (end-of-waste) ja kõr-
valsaadused (by-products). Jäätmed on kõik, mille 
valdaja ära viskab, kuna sellel pole enam tema 
jaoks otstarvet. Jäätmed lakkavad olemast jäätmed, 
kui neil on peale ringlussevõttu või taaskasutus-
toimingut uus otstarve. Kõrvalsaadus on millegi 
tootmise käigus tekkiv toode, ressurss või materjal, 
mille tootmine/tekkimine ei olnud eesmärk.
Siinkohal sobib mainida kaassaaduse (co-product) 
mõistet, mis võib koos kõrvalsaadusega segadust te-
kitada. Kaassaadusteks nimetatakse tootmise käigus 
tekkivaid tooteid, millel on selge otstarve ja (põhitoo-
dangust madalam) väärtus. Siin ilmneb selge erinevus 
võrreldes kõrvalsaadusega, millel pole omaette selget 
eesmärki ja mille väärtus on sageli väike või olematu.
Joonisel 1 kujutatakse mõistete omavahelisi seoseid 
eelkõige tuginedes kehtivatele EL-i õigusaktidele. 
Kuna kaassaaduste termin pole üldlevinud, pole 
seda ka joonisel.

Esma-
tootmine

Inimestele  
tarbimiseks  
toodetud toit

Toit, mille inime-
sed ära tarbivad
Toidujäätmed,  
sh toidukadu
Tootmiskadu

Loomasööt

Paljundus- ja 
aretusmaterjal
Kõrval- 
saadused

Loomsed kõrval-
saadused

JOOnis 1. Esmatootmise toodangu kasutus

Mõiste ’toit’ on EL regulatsioonis selgelt defineeri-
tud: toit tähendab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 2 kohaselt töö-
deldud, osaliselt töödeldud või töötlemata ainet või 
toodet, mis on mõeldud inimestele tarbimiseks või 
mille puhul põhjendatult eeldatakse, et seda tarbi-
vad inimesed. Seega ei kuulu mõiste toit alla sööt, 

elusloomad (välja arvatud juhul, kui need on ette 
valmistatud turule viimiseks inimtoiduna), taimed 
enne saagikoristust, jääkproduktid vms.
Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) nr 2019/1597 
kohaselt hõlmab mõiste ’toit’  toitu tervikuna kogu 
tarneahela ulatuses alates tootmisest kuni tarbimi-
seni. Toit hõlmab sealhulgas mittesöödavaid osi, kui 
need ei ole toidu tootmise käigus söödavatest osadest 
eraldatud, näiteks inimtoiduks ettenähtud liha küljes 
olevad kondid. Seega võivad toidujäätmed sisaldada 
nii söömiseks mõeldud kui ka söödamatuid elemente.
Jäätmedirektiivi (EL) nr 2018/851 artiklis 1 punkt 3 
mõiste toidujäätmed tähendab Euroopa Parlamen-
di ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 
määratletud toitu, mis on muutunud jäätmeteks. 
Toidujäätmeteks võib pidada toitu, mis on muutu-
nud jäätmeteks järgmistel tingimustel:
 � on toodetud inimestele tarbimiseks, kuid ei ole 

ära tarbitud;
 � on eraldatud või ära visatud toidutarneahela 

erinevates etappides;
 �  on suunatud jäätmekäitlusprotsessi (viidud või 

üle antud jäätmekäitlejale ja käideldud).
Komisjoni delegeeritud otsuse (EL) 2019/1597 koha-
selt toidujäätmed ei hõlma: 
 � toidutootmise kõrvalsaadusi (sõnnik, õled, 

pealsed vms ning loomsed kõrvalsaadused, mis 
on ette nähtud põletamiseks, ladestamiseks või 
kasutamiseks biogaasi- või kompostimisettevõte-
tes);

 � aineid, mis on ette nähtud kasutamiseks söödana.
Loomsed kõrvalsaadused on loomade terved 
kehad või nende osad, loomsed saadused või muud 
loomset päritolu saadused, mis ei ole mõeldud ka-
sutamiseks toiduks. Need tekivad peamiselt inim-
toiduks tapetud loomade toiduks ettevalmistamisel, 
toidu valmistamisel ja töötlemisel ning surnud 
loomade kõrvaldamisel. Loomseid kõrvalsaadusi lii-
gitatakse vastavalt inimeste ja loomade terviseriski 
tasemele 1., 2. ja 3. kategooria materjaliks:
 � 1. kategooria materjali risk tuleneb prioonist, 

keelatud ainetest ja keskkonna saasteainetest;
 � 2. kategooria materjali risk tuleneb mikrobio-

loogilisest saastumisest ja veterinaarravimite 
jääkidest

 � 3. kategooria materjal pärineb tervetelt loomadelt.
1. ja 2. kategooria kõrvalsaadustele rakenduvad 
ranged piirangud, kuid 3. kategooria kõrvalsaadus-
te kasutamine on oluliselt hõlpsam. Peamiselt on 
3. kategooria materjal tapamajas tapetud loomade 
rümbaosad ning kehaosad, mida ei kasutata toi-
duks (nt nahad, kabjad, suled, vill, sarved, karvad). 
Teatavat liiki 3. kategooria töödeldud materjali on 
lubatud kasutada põllumajandusloomade, karusloo-
made ja lemmikloomade sööda tootmiseks.

3 Stegmann, P., Londo, M., & Junginger, M. (2020). The circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clusters. 
Resources, Conservation & Recycling: X, 6, 100029. https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2019.100029

4 Vis, M., Mantau, U., ja Allen, B. (Eds.). (2016). Cascades: study on the optimised cascading use of wood. Publications Office of the EU.
https://doi.org/10.2873/827106
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Toidukadu on see osa tarneahelas või esmatootmises 
tekkivatest toidujäätmetest, millest on maha arvatud 
mittesöödavad osad (nt kestad, koored, seemned, var-
red, luud, nahad). Toidujäätmetena jäätmekäitlejale 
üle antud või käideldud põllumajandus- ja kalandus-
saaduste mittesöödavate osade arvutamiseks kasu-
tatakse teisendustegureid (Tabel 1). Teisendustegur 
näitab esmatoodangu söödavat osa ehk ainult seda 
toodanguosa, mida tarbitakse inimtoiduks ja mis 
jääb järele pärast mittesöödavate osade eemaldamist. 
Mida väiksem on teisendustegur, seda väiksem osa 
toodangust tarbitakse inimtoiduna ja seda rohkem 
sisaldab see mittesöödavaid osi.

Tabel 1. esmaToodangu söödava osa 
TeisendusTegurid Toodangugruppide 
lõikes5 

Esmatoodang Teisendustegur
Nisu 0,78
Kartul 0,82
Lihaveis 0,70
Siga 0,80
Kala, mereannid 0,5

Põllumajanduses ja kalanduses pole võimalik alati 
üheselt toidutootmise käigus tekkinud toidujäätmeid 
ja -kadu liigitada, kuna nende tekkepõhjus võib olla 
erinev ning ka nende võimalik edasine kasutamine ja 
käitlemine võib toimuda väga erineval viisil: käitlemi-
ne jäätmetena, loomasöödana, omatarbeks, kasutami-
ne mullaparanduse eesmärgil, käitlemine koos muude 
põllumajandussaadustega jne. Seetõttu määratle-

5 Franke U., Hartikainen H., Mogensen L., Svanes E. (2016). Food losses and waste in primary production: Data collection in the 
Nordic countries. NordPub. Working Paper. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:945862/FULLTEXT02.pdf

takse esmatootmises toiduks toodetud, kuid ühel või 
teisel põhjusel kõrvalvoogu suunatud saadusi toot-
miskaoks (nt looma- või linnusöödaks, kanalisatsioo-
ni või lägahoidlasse suunatud, ilmastikust tulenevad, 
tööjõuprobleemide, taimekahjustajate, haiguste vms 
tõttu põllule jäänud (koristamata) saak, kalapüügil 
vette heidetud kala ning loomsete kõrvalsaadustena 
käideldud saadused).

toidujäätmed, tootmiskadu 
ja kõrvalsaadused Põllu
majanduses ja kalanduses  
Uuringud näitavad, et 2020. aastal tekkis Eestis 
põllumajanduses ja kalanduses 23 612 tonni toidu-
jäätmeid (tabel 2), millest 82% moodustab toidukadu. 
Enim tekkis toidujäätmeid kartulikasvatuses. Põhjus 
on oluliselt pikemad käitlemise etapid võrreldes 
muude põllumajandustootmise valdkondadega. Sa-
mas jäi näiteks vesiviljeluses ning kalapüügil tekki-
nud toidujäätmete osakaal kokku alla 4%. Veise- ja 
seakasvatuses ning piimatootmises 2020. aastal 
uuringu andmetel toidujäätmeid ei tekkinudki. 

Tootmiskadu tekkis valdavalt toidutootmise esimeses 
etapis ehk taimekasvatuses saagikoristuses (saak jäi 
põl lule), piimatootmises lüpsmisel, loomakasvatuses 
loomade pidamisel, kalapüügis kala veest välja võtmisel  
ning vesiviljeluses kala kasvatamisel. Erandiks on herne - 
kasvatus, kus tootmiskadu tekkis herne kuivatamisel ja 
sorteerimisel. Läänemere kalanduses ei ole väheväärtus - 
likud kalad kutselise püügi sihtliigiks ja võimalusel hei - 
detakse soovimatu kaaspüük (ümarmudil ja hõbekoger)  
merre tagasi või üritatakse kaaspüüki teadlikult vältida.

Tabel 2. ToidujääTmed ja TooTmiskadu sekToriTe lõikes 2020. aasTal

Esmatoodang Toodangu 
maht, tonni

Toidujäätme-
te osatähtsus

Toidujäätmed, 
tonni

sh toidu-
kadu, tonni

Tootmiskao 
osatähtsus

Tootmiskadu, 
tonni

Veiseliha eluskaalus 22 4651 0,0% 0 0 2,0% 440
Sealiha eluskaalus 62 6711 0,0% 0 0 1,0% 627
Piim 847 7501 0,0% 0 0 3,5% 29 018
Nisu 840 5192 1,2% 6 576 5 129 7,6% 41 649
Põldhernes 81 2402 5,5% 2 225 2 225 8,2% 3 318
Kartul 94 4142 16,6% 13 870 11 374 17,0% 14 205
Maasikad 1 6852 7,5% 126 126 36,9% 622
Kalapüük Läänemerel 
(ranna- ja avamere-
püük traallaevadega)

66 1513 1,9% 779 390 2,4% 984

Sisevete kalapüük 2 9314 1,9% 35 17 2,4% 44
Vesiviljelus, (kala- ja 
vähikasvatus)

1 0625 0,1% 1 0,5 0,2% 2

KoKKu  23 612 19 261  90 909
1 Statistikaamet, PM10: Loomakasvatussaaduste toodang maakonna järgi. 2020. a andmed.
2 Statistikaamet, PM0281: Põllumajandusmaa ja -kultuurid maakonna järgi. 2020. a andmed.
3 Statistikaamet, KA20: Läänemere kalapüük. 2019. a andmed.
4 Statistikaamet, KA30: Sisevete kalapüük. 2019. a andmed. 
5 Statistikaamet, KA40 Kaubakala kasvatamine ja müük. 2019. a andmed.
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4 Stone, J., Garcia-Garcia, G. & Rahimifard, S. Selection of Sustainable Food Waste Valorisation Routes: A Case Study with Barley 
Field Residue. Waste Biomass Valor 11, 5733–5748 (2020). https://doi.org/10.1007/s12649-019-00816-5

Suurem osa toidujäätmetest kompostiti, harvem 
anti üle jäätmekäitlejale. Tootmiskadu valdavalt 
pakuti looma- või linnusöödaks, harvem suunati 
kanalisatsiooni või bioenergia tootmisesse.
Taimekasvatuse kõrvalsaadustest tekib hinnangu-
liselt kõige enam põhku (tabel 3), mida Eestis tekib 
arvutuslikult kokku üle 1,25 miljoni tonni. Lisaks 
tekib taimekasvatussaaduste sorteerimise käigus 
40,6 tuhat tonni jäätmeid. RITA projekti ADDVAL-
BIOEC raames tehtud küsitluse alusel põhku val-
davalt ei koguta ning see tagastatakse mulda selle 
huumusbilansi säilitamiseks kas koristamise käigus 
purustades või allapanus sõnnikuga segades.
Põhku koguvad eelkõige loomakasvatajad (kuni 30% 
kogub vähemalt 85% põhust), kes kasutavad põhku 
allapanuna ja söödana ning müüvad põhku teisetele 
loomakasvatajatele. Soojusenergia tootmiseks ja 
müügiks põhku valdavalt ei kasutata. Vaba põhu-
ressurssi tekib hinnanguliselt 498,6 tuhat tonni. 
Sellele lisandub mitmeaastaste söödakultuuride, sh 
päideroo kasutamata ressurss, mida tekib aastas 
keskmiselt 263,8 tuhat tonni. Põhku saab kasutada 
erinevates tselluloosi väärtusahelates. Nagu selgub 
hiljuti avaldatud Inglismaa uurimusest, on näiteks 
odrapõhku võimalik väärindada väärtuslike kompo-
nentide eraldamisega (tselluloos, proteiin, tärklis), 
bioetanooli tootmisega, anaeroobse kääritamisega, 
kasutades loomasöödana.6 Põhu väärindamise ka-
vandamisel on kitsendavaks teguriks selle hooajali-
ne saadavus ning kogumisega kaasnevad transpor-
dikulud. 
Võrreldes teravilja või rohukultuuride Eestis toode-
tava biomassi kogusega on kartuli ja köögivilja kõr-
valsaaduste, sh jäätmete (kartuli ja köögivilja külm-
töötlemine, milleks on peamiselt koorimine), kogus 
väga väike. Erinevates taimekasvatusvaldkondades 
tekkivate kõrvalsaaduste, jäätmete ja kasutamata 
kõrvalsaaduste kogused on tabelis 3.

Tabel 3. TaimekasvaTuses TekkivaTe kõr-
valsaadusTe, jääTmeTe ja arvuTusliku 
kasuTamaTa ressurssi kogus aasTaTe 
2016–2018 keskmisena

Kõrval-
saaduste 

(põhk, peal-
sed) kogus, 

tuhat t

Jäät-
med, 

tuhat t

Kõrval-
saaduste 

(põhk, peal-
sed) vaba 
ressurss, 
tuhat t

Tera- ja kaun-
vilja- ning 
õlikultuuride 
kasvatus

1252,5 40,6 498,6

Kartulikasva-
tus

18,0 18,0 x

Köögiviljakas-
vatus

7,6 8,9 x

Söödakultuuri-
de kasvatus

x x 263,8

Loomakasvatuse oluline kõrvalsaadus on sõnnik 
(tabel 4). Kuna Eesti loomakasvatuse peamiseks 
tootmisvaldkonnaks on piimakarjakasvatus, siis 
on piimaveiste tekitatav sõnnikukogus kõige suu-
rem. 2017. aastal moodustas piimafarmides tekkiv 
sõnnikukogus 61% (2134 tuhat tonni) kogu Eesti 
loomakasvatuse sõnnikukogusest. Piimatootmine on 
viimase kümnendi jooksul muutunud intensiivtoot-
miseks, mis tähendab, et karjatamist toimub vähe.
Samamoodi on sea- ja linnukasvatuses enamlevinud 
intensiivne tootmistüüp, mistõttu sõnnikukogus on 
nii piimatootmises kui ka sea- ja linnukasvatuses 
lokaalsel tasandil suur. Samas võimaldab loomade 
laudas pidamine rakendada sõnniku käitlemise 
seisukohalt parimat võimalikku tehnoloogiat nii 
punktkoormuse ärahoidmiseks kui ka kasvuhoone-
gaaside emissiooni vähendamiseks. 
Lamba- ja kitsekasvatus põhineb peamiselt loomade 
karjatamisel ja talvisel perioodil sügavallapanul, 
mistõttu hoiustatav sõnnikukogus on oluliselt väik-
sem. Karjatamise käigus ei ole võimalik sõnnikut 
kokku koguda ja seda kasutatakse põllul orgaanili-
se väetisena, mis antud loomaliigi puhul ei ohusta 
oluliselt pinna- ega põhjavett. 

Tabel 4. loomakasvaTuses Tekkiva  
sõnniku kogus

2014 2015 2016 2017 Aastate 
2016–
2018 
kesk-
mine

Loomakas-
vatuse sõn-
nik kokku, 
tuhat t

3833,4 3636,0 3474,2 3501,9 x

… sh piima- 
lehmade 
sõnnik, 
tuhat t

2361,3 2237,8 2126,7 2134,1 x

… sh liha-
veiste sõn-
nik, tuhat t

255,2 265,2 281,6 302,8 x

Seakasva-
tuse sõnnik, 
tuhat t

x x x x 175,3

Lamba- ja 
kitsekasva-
tuse sõnnik, 
tuhat t

x x x x 128,0

Linnukasva-
tuse sõnnik, 
tuhat t

x x x x 42,1

Lisaks eeltoodule tekib vesiviljeluses hinnanguliselt 
1 t forelli kasvatamisel ca 400 kg sõnnikut, mida 
on võimalik komposteerida ja/või kasutada biogaasi 
tootmisel. Akvapoonika ehk vesiviljeluse ja katmik-
viljeluse koostoimes on võimalik teatud juhtudel ka-
lakasvatuses tekkiva sõnniku ja toitaineterikka vee 
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Poliitikasoovitused  
Järgnevalt on esitatud soovitused toidujäätmete 
vältimise ja vähendamise ning ringbiomajanduse 
edendamiseks. Toidujäätmetega seotud poliitika 
kujundamisel ja vastavate meetmete väljatööta-
misel tuleb lähtuda toidujäätmete hierarhiast7 
(joonis 2).

väärindamine taimekasvatuses. Ekspertarvamusele 
tuginedes veetakse täna kalakasvatuses tekkivat 
sõnnikut hoidlast põllule nagu iga muudki läga.
Kõige enam loomseid kõrvalsaaduseid tekib seakas-
vatuses (tabel 5). Seakasvatuses tekib 22,0 tuhat 
tonni loomseid kõrvalsaaduseid, millest suurema osa 
moodustavad kondid jm rümba ülejäägid (9,9 tuhat 
tonni). Kõrvalsaadusena tekib nahka 3,4 tuhat t, 
kuigi Eestis sigade nahka valdavalt ei nülita ning 
lihatoodang müüakse koos nahaga. Kõige vähem kõr-
valsaadusi tekib lamba- ja kitsekasvatuses (0,7 tuhat 
tonni). Sealhulgas tekib lamba- ja kitsekasvatuses 
0,1 tuhat tonni villa, mis jäätmena on 3. kategooria 
loomne kõrvalsaadus. Kuna lambanahkade parki-
mine on Eestis suhte liselt kallis (ca 17 eurot nahk) 
ja villa kaasaegseks pesemiseks ja puhastamiseks 
puudub vajalik taristu, on lambanahad ja vill alaka-
sutatud.

Tabel 5. loomakasvaTuses hinnanguline 
loomseTe kõrvalsaadusTe 3. kaTegooria 
maTerjali Teke, aasTaTe 2016–2018 keskmine

Nahk, 
tuhat t

Kondid jms  
rümba 

üle jäägid, 
tuhat t

Muu, 
tuhat t

Kokku, 
tuhat t

Veise-
kasvatus

2,2 3,1 10,1 15,4

Sea-
kasvatus

3,4 9,9 8,7 22,0

Lamba- ja 
kitse-
kasvatus

0,2 0,2 0,3 0,7

Linnu-
kasvatus

4,3 9,5 13,9

Põllumajandussektoris tekib toidujäätmeid, tootmis-
kadu ja kõrvalsaadusi lokaalselt väikeses mahus, mis 
on tingitud Eesti hajaasustusest ja primaarse ressur-
si tootmise hajutatusest. Seetõttu ei pea esmatootjad 
toidujäätmete, tootmiskao ja kõrvalsaaduste vää-
rindamist majanduslikult mõttekaks, kuna sellega 
kaasnevad hetkel suured säilitus- ja transpordikulud. 
Kalandussektoris kala käitlemisel tekkivate jäätmete 
hind on keskmiselt 0,1–0,35 eurot ehk samas hinna-
klassis värske räime ja kiluga. Suuremas koguses 
jäätmeid tekitavad tootjad müüvad need erinevatele 
ettevõtetele ega ole enamasti nõus neid tasuta loovu-
tama. Samas on väiksemate jäätmekoguste utilisee-
rimine tootjate jaoks problemaatiline, mistõttu 
soovivad nad jäätmete tasuta äravedu, kuna väikeste 
jäätmekoguste utiliseerimise logistikakulu ületab 
tulu. Kohalikul tasandil tekkivad kogused aga sum-
meeruvad üleriiklikult, mistõttu tuleb tähelepanu 
pöörata jäätmete, kadude ja kõrvalsaaduste kogumi-
se, hoiustamise ja väärindamise väga hästi korralda-
tud logistikale, et ressursid, mis jäätmete või kõrval-
saaduste kogumisest saadakse, ei jääks väiksemaks 
ressurssidest, mis selle kogumisse panustatakse.  

Toidu ülejääkide tekke vältimine

Toidu ülejääkide annetamine inimestele

Loomasööda tootmine

Jäätmete ringlussevõtt – 
aeroobne ja anaeroobne

Energiakasutus

Kõrvalda- 
mine

jäätmete  
tekke  

vältimine

jäätme-
käitlus

7 Keskkonnaministeerium. 2021. Toidujäätmete tekke vältimise kava. 
https://www.envir.ee/sites/default/files/toidujaatmete_tekke_valtimise_kava_-_veebruar_2021_1.pdf

JOOnis 2. Toidujäätmete hierarhia

soovitused avalikule sektorile 
toidujäätmete ja tootmiskao 
vältimiseks ning vähendamiseks 
ettevõtetes
Toidujäätmeid, toidukadu ja kõrvalvoogu suuna-
tud tootmiskadu hakatakse esmatootmises arves-
tama alates momendist, kui taimne või loomne 
ressurss on valmis liikuma toidutarneahela 
järg misesse lülisse. Seejuures on esmatootmises 
kõikidel etappidel alates seemne valikust ja mulla 
harimisest kuni loomade heaoluni roll toidujäät-
mete ja kõrvalvoogu suunatud tootmiskao tekkel. 
Toidutarneahela eelnevate lülide puudujäägid ja 
riskid kanduvad kaskaadina edasi järgnevatesse 
etappidesse.
Seega toimub põllumajandustootmises ja kalan-
dussektoris probleemide ja riskide kuhjumine, kus 
tootmisahela esimeses etapis tekkinud ühe või 
mitme põhjuse tulem kandub edasi järgmistesse 
tootmisahela etappidesse, haiguste puhul suisa 
järgnevatesse aastatesse. Seetõttu puudutavad 
toidujäätmete, toidukao ja tootmiskao vältimise ja 
vähendamise soovituslikud tegevused esmatoot-
mises kõiki etappe. Toidujäätmete ja toidukadude 
vähendamine nõuab nii tootmistehnoloogilisi kui 
ka organisatsioonilisi muudatusi.
Põllumajanduses ja kalanduses on toidujäätmete 
ja tootmiskao vältimisel ja vähendamisel kõige 
olulisemal kohal sektori jaoks vajalike investee-
ringute toetamine ning põllumajandussektori 
puhul ka teadmussiirde tegevused (tabel 6). 
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Tabel 6. eTTevõTlussekTori sooviTused ToidujääTmeTe ja TooTmiskao välTimiseks ja 
vähendamiseks

Piima-
tootmine

Lihaveise- 
ja sea-

kasvatus

Nisu- ja 
herne-

kasvatus

Maasika-
kasvatus

Kartuli-
kasvatus

Kala-
püük

Vesi-
viljelus

Teadmussiirde (teadusalase info 
edastamine ettevõtjatele, koolituste 
ja õpitubade korraldamine) ja 
nõuande toetamine

x x x x x  x x 

Investeeringutoetused (investee-
ringuobjektid vastavalt sektori 
vajadustele)

x x x x x x x

Ühistegevuse edendamine x x x x x x
Tarneahela katkemisest tingitud 
riskide maandamiseks meetmete 
väljatöötamine koostöös ettevõtjatega

x x

Asendustöötajate väljaõpe või 
võimalikud töötavad lahendused 
hooajalise tööjõu kättesaadavusele

x x

Põllumajandustehnikaalase nõus-
tamise lisamine avaliku sektori 
toetatava nõuande hulka

x

Nõustajate koolitamine ja põlv-
konnavahetuse toetamine

x x x x x x x

Rakendusuuringute toetamine x x x x x x x
Veterinaarteenuse kättesaadavuse 
parandamine

x

Jaemüüjate või tarbijate harimine x x

On teisigi olulisi parendusvaldkondi, mis puuduta-
vad teadus- ja arendustegevust ning teisi esmatoot-
misega seotud tegevusi.

toidu annetamise edendamine 
toidujäätmete ja kadude 
vältimiseks
Tõsta erinevate osapoolte (peale kaubandusettevõte-
te ka esmatootjate) teadlikkust ja motivatsiooni üle 
jäänud toitu annetada, kaasates nii erialaliite kui 
ka toiduannetamisega tegelevaid organisatsioone. 
Temaatika puudutab eelkõige kartuli-, aga ka köögi-
vilja-, marja- ja puuviljakasvatajaid, kel on ootused 
toidu annetamisega kaasnevate kulude kompen-
seerimisel (transpordi, ladustamise ja pakendamise 
vms kulu).
Eesti Toidupanga (SA Eesti-Hollandi Heategevus-
fond) vormis on olemas institutsioon, mis ennetab 
toidujäätmete ja -kadude teket jae- ja hulgikau-
banduses, viies kokku üle jääva toidu ja abivajajad. 
Esmatootjad ei tegele toidu annetamisega selgetel 
põhjustel, näiteks säilib tooraine värske lühema 
aja jooksul kui töödeldud tooted, mistõttu muutub 
logistika kiirus ülioluliseks. Tootjal on aja- ja raha-
kulu tõttu vähe initsiatiivi sellega tegeleda. Seetõttu 
vajab esmatootmine avaliku sektori või kodaniku-
ühiskonna tuge, et toodang jõuaks toidujäätmeks 
või -kaoks muutumata tarbijani. Toidu annetamine 
eeldab ühel või teisel viisil pakendamist, pakenda-

mata toiduainete annetamine on mõnevõrra keeru-
lisem toiduhügieeninõuete tõttu. Põllumajandus- ja 
Toiduamet on 2019. aastal koostanud juhendi hea-
tegevusasutustele ja -organisatsioonidele toiduohu-
tuse tagamiseks annetamisel, milles on mh antud 
nõuandeid annetatava toidu sügavkülmutamiseks 
säilimisaja pikendamise eesmärgil.

andmete kogumise metoodika ja 
Praktika Parendamise vajadus
Biomajanduse arengute analüüsi lihtsustamiseks 
on edaspidi vajalik tagada bioressursside detailsem 
statistika. Olemasolevas statistikas esineb andme-
lünki, mis takistavad adekvaatse tervikpildi (toorme 
potentsiaal, esmatöödeldud toorme kasutus vms) ja 
prognooside koostamist. Näiteks puudub selge üle-
vaade kõikide rohumaade kasutamisest ja potent-
siaalist, lambavilla ja toornahkade kogustest ning 
tarneahelast, kalapüügil ja vesiviljeluses tekkiva-
test toidujäätmetest ja tootmiskaost. Erilist tähele-
panu tuleb pöörata kõrvalsaaduste, tootmiskadude 
ja -jäätmete tekke ja kasutuse statistika kogumi-
sele esmatootmise kõikides sektorites. Tähelepanu 
väärib ka metsasaaduste jäätmete teke ja kasutus 
(kestade, seemnete vms kasutus).
Eraldi tuleb välja tuua loomsete kõrvalsaadustena 
kogutud toidujäätmete riikliku arvestuse süsteemi 
küsimus. Siiani selline arvestus puudub. Eraldi 
tuleb arvestust pidada loomsete kõrvalsaaduste 1., 
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2. ja 3. kategooria materjali ning liigiti kogutud liha 
sisaldavate toidujäätmete alla klassifitseeruvate 
kõrvalsaaduste suhtes.
Esmatähtis on tarneahela ettevõtte tasandil sel-
gitada välja kõrvalsaaduste, jäätmete ja kadude 
tekkekoht ja kogused. Niisugune info on ülioluline 
seadusloome, strateegiate, tegevuskavade ja aren-
gukavade ning teadus- ja arendustegevuse seisu-
kohast, kuna võimaldab langetada adekvaatseid 
otsuseid ja koostada asjakohaseid soovitusi. Olemas-
olev jäätmearuandluse infosüsteem (JATS) ei sobi 
olemuslikult hästi ringbiomajanduse jaoks, kuna 
põllumajanduses ja kalanduses tekkivate jäätmete 
info ei jõua sinna (tootjad ei kuulu jäätmearuand-
luskohuslaste hulka). Seetõttu tuleb kaaluda JATS-i 
laiendamist nõnda, et see sisaldaks detailsemat in-
fot kõrvalsaaduste, toidujäätmete ja -kadude kohta.
Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi 
tellimusel tehtud toidujäätmete ja -kao uuringud 
näitavad, et esmatootmise suhtes tuleb täpsustada 
toidujäätmete hindamismetoodikat, võttes arves-
se selle toidutarneahela etapi iseärasusi (sh EL 
metoodikate täpsustamine). Ühest küljest kätkeb 
see toidujäätmete ja -kadude täpset kaardistamist 
(kvantiteeti), aga teisest küljest nende kvaliteedi 
hindamist, mille põhjal valivad turuosaliseed sobiva 
jäätmekäitluse toimingu.

Põllumajanduse jaoks oluliste 
kõrvalsaaduste nagu Põhk ja 
sõnnik väärtustamine
Teraviljakasvatajatel, kellel ei ole põllumaad võima-
lik väetada orgaanilise väetisega (läga, tahesõnnik), 
on positiivse huumusbilansi säilitamiseks võimalik 
kasutada üksnes põhu tagastamist või rohumaa 
vahekultuure. Siinjuures on hinnanguliselt odavam 
kasutada põhu mulda tagastamist kui rohumaakul-
tuuride külvi. Näiteks 5 tonni põhku tagastab ca 
1 tonni huumust, mis vastab omakorda 15 tonnile 
sõnnikule (20% kuivainesisaldusega).
Ühtlasi tagab loomakasvatus olulises mahus taime-
kasvatuse väetisevajaduse, mis on ringmajanduse 
alus. Kui toitaineid on tehniliselt võimalik mulda 
tagastada mineraalväetisi kasutades, siis loomakas-
vatuses tekkiv sõnnik on vajalik mulla orgaanilise 
aine tekkele ja huumuse sisaldusele. Tulenevalt 
sõnniku koguse vähenemisest on vähenenud ka 
sõnnikust saadavad toitainete kogused, mis on mul-
laviljakuse seisukohast otsene kadu. Loomakasvatu-
ses tekkiva ja väetamiseks kasutatava lämmastiku 
aastane kogus on aastatel 2014–2017 vähenenud 
23,6 tuhandelt tonnilt 21,4 tuhandele tonnile. 2017. 
aastal oli kasutatava kaaliumi (K2O) kogus 21,4 
tuhat tonni ja fosfori (P2O5) kogus 9,6 tuhat tonni. 
Võrreldes 2014. aastaga on väetamisel sõnnikuga 
antava lämmastiku kogus vähenenud 9,1%. Väeta-
mise taseme hoidmiseks tuleb orgaanilise väetise 
kogus asendada mineraalväetisega.
Taimekasvatuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on 
tarvis viia mulda toitaineid. Orgaanilisi väetisi 
asendatakse mineraalväetistega, mis tagab küll 
taimede toitainevajaduse, ent kahjustab mullast-

ruktuuri, kuna mullast välja viidavat süsinikku 
ei asendata. Mineraalväetised on toitainete mulda 
viimise seisukohast üliefektiivsed, kuid neil on 
keskkonnahoiu, eriti veekaitse seisukohast olulised 
negatiivsed mõjud, mida saab tasakaalustada põllu-
majandustootmise kõrvalsaaduste põhu ja sõnniku 
kasutamisega.

kõrvalsaaduste väärindamise 
võimalused väljasPool 
esmatootmist 
Esmatootmise kõrval on võimalik kõrvalsaadustele 
lisandväärtust anda tööstussektoris. Kõrvalsaadus-
te väärindamise meetodid jagunevad põhimõtteliselt 
kaheks:
 � kõrvalsaaduste füüsiline töötlemine, mille ees-

märk on nende kasutamine erinevateks toode-
teks ja seega nende efektiivsemaks muutmine, 
näiteks pelletite tootmine;

 � kõrvalsaaduste biokeemiline töötlemine, mille 
eesmärk on efektiivsemalt ära kasutada neis lei-
duvaid toitaineid ja muid ühendeid, näiteks tsel-
luloosi tootmine. Kõrvalsaaduste biokeemiline 
töötlemine on võimalik, kuid tulenevalt nende 
hajali paiknevusest ja sellega seotud kõrgetest 
transpordikuludest ei ole see tänaste tehnoloo-
giate puhul alati majanduslikult otstarbekas.

Kuigi biokeemiline töötlemine biorafineerimisteha-
ses annab kõrvalsaadusele rohkem lisandväärtust, 
on füüsiline töötlemine lihtsam ja koheselt raken-
datav, mistõttu keskenduvad siinsed soovitusedki 
eelkõige sellele.
Teraviljakasvatuses tekkivat põhku (vaba ressurs-
si on hinnanguliselt ligi 500 tuhat t) on võimalik 
väärindada põhupelletiteks, mis sobivad oma hea 
imamisvõime poolest hästi hobustele ja kodulindu-
dele allapanuks, aga ka multšiks ja kütteks.
Linnukasvatuses tekkivat sõnnikut hinnatakse 
väärtuslikuks ja sellest on suhteliselt lihtsa tehno-
loogiaga võimalik toota graanulväetist. See aitab 
suunata toodangut tarbijaturgudele, kus hinnatakse 
orgaanilise väetise toitainesisalduse kõrval ka selle 
kasutusmugavust.
Kasutamata potentsiaal on loomanahad (lemmik-
loomatoidu tootmine, peenkemikaalid, väetised 
vms) ja lambavill, mille eelduseks on hea ärimudel. 
Kodumaiste tootjate väiksuse tõttu (eriti lambakas-
vatuses) on kõrvalsaaduste käitlemiskulud kõrged, 
mistõttu tuleb eriti rõhku panna kõrvalsaaduste 
kogumise logistikale. Just selle raskus ja kulukus 
heidutavad (väike)tootjaid kõrvalsaadustele rohkem 
väärtust andmast.
Esmatootjate seisukohast nõuab kõrvalsaaduste 
edasine töötlemine vertikaalset integratsiooni või 
koordineeritud koostööd töötlejate ja sidussektorite-
ga. Arvestades kõrvalsaaduste tekkimise koguste ja 
kohtadega, on detsentraliseeritud töötlemisvõimalu-
sed suhteliselt väheefektiivsed, kuna eraldiseisvates 
tootmisüksustes tekib kõrvalsaadusi võrdlemisi 
vähe. Seetõttu väärib enam tähelepanu võimalus 
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korraldada nende töötlemine piirkondlikult, mis ei 
nõua ebaproportsionaalset kapitaliinvesteeringut.

toidujäätmete, tootmiskadude ja 
kõrvalsaaduste ringlussevõtu 
edendamine energia tootmiseks
Esmatootjate levinuim toidujäätmete, -kadude ja 
kõrvalsaaduste käitlemise meetod on kompostimine, 
loomasöödaks ja biogaasi tootmiseks kasutatakse 
neid vähem. Kompostimine ja komposti kasutami-
ne on mullaviljakuse seisukohast ülioluline, kuid 
sotsiaalmajanduslikult madala lisandväärtusega 
tegevus. Inimtoiduks ja söödaks mittesobivate 
toidujäätmete loovutamine biogaasi tootmiseks 
on perspektiivikas, kuna tootmise käigus tekkivat 
kääritusjääki saab kasutada väetisena. Siinkohal on 
tähtis tagada esmatootjatele jäätmete ja kadude loo-
vutamise lihtsus ja odavus (kuna neil on alternatii-
vina võimalus see kompostida) ja biogaasi tootjatele 
selge, teostatav ja mõistliku hinnaga kääritusjäägi 
sertifitseerimise protsess.
Põllumajandustoorme ja toidujäätmete kooskääri-
tamine on võimalik, aga eeldab kahte tehnoloogilist 
etappi: esiteks tuleb lahendada pakendatud toi-
dujäätmete eeltöötlemine (pakendite eraldamine) 
ja teiseks tuleb valmis olla kogu jäätmetena vastu 
võetava materjali hügieniseerimiseks moel, nagu 
seda nõuavad loomsete kõrvalsaaduste käitlemise 
reeglid. Arvatavasti ei ole mõistlik minna tsentrali-
seeritud lahenduseni, sest see võib kaasa tuua riski 
levitada haigusi jäätmete veo ja ladustamise käigus. 
Eelistada tuleks väiksemaid seadmestikke iga bio-
gaasijaama juures.
Kompostimisel tuleks samuti kõne alla mitme 
jäätmevoo, nt biolagunevate jäätmete, reoveesette, 
loomsete kõrvalsaaduste, põhu jms, kooskomposti-
mine. Eesmärgiks tuleb seada jäätmete lakkamise 
kriteeriumid, kus kehtivate määruste alusel on 
võimalik tootena sertifitseerida biolagunevatest 
jäätmetest, reoveesettest ja käärimisjäägist saadud 
komposte. Tööd on vaja teha turu loomisega ja aren-
damisega (toote vastu usalduse tekitamine), kus 
komposti kasutaja võiks positiivse teo eest (mulla 

struktuuri parandamine, mineraalväetiste vähenda-
mine) saada tunnustatud. Kompostimine ja biogaasi 
tootmine loob maapiirkonnas ka töökohti. 
Esmatootmise bioressursside väärindamise edasise 
arengu oluliseks väljakutseks on lokaalsete tööstus-
te (nn kogukonna biomajandus) ja laiahaardelisema-
te tööstuste terviklik planeerimine, sest bioressurs-
side väikesed mahud (v.a teraviljatoodang ja rohtne 
biomass) ja hajutatusest tulenevad transpordivaja-
dused seavad nii erinevate tehnoloogiate rakenda-
misele kui ka majandustegevusele oma piirangud. 
Võrdlemisi väikeste ressursimahtude tõttu ei pruugi 
maailmas eksisteerivad väärindamistehnoloogiad 
osutuda Eestis majanduslikult mõttekaks.
Olukorda leevendab koostööl ja väärtusahelate 
uudsel koordinatsioonil (sh IT-lahendused, organi-
satsioonidisain ja turukorraldus) põhinevad mudelid 
ning ühistuline tegevus, kus Eesti jaguneks ühistute 
vahel regioonideks ja toimuks tootjate omavaheline 
koostöö. Näidetena võib siinjuures tuua kartuli- ja 
köögiviljakasvatuse.
Mõlemas sektoris vajatakse toidujäätmete, kõr-
valsaaduste (pealsete) ja esmatöötlemise jäätmete 
kogumiseks ning näiteks biogaasi tootmiseks piir-
kondlikke lahendusi, kuid ühe ettevõtte tasandil ei 
ole täiendav töötlemine hinnanguliselt tasuv. 2018. 
aastal oli PRIA põllumassiivide registri andme-
tel Eestis üle 10-hektarise kartuli kasvupinnaga 
tootjaid üksnes 54. Soovitav oleks kaaluda alates 10 
hektarist jäätmete väärindamise võimalusi, mil-
leks on peamiselt biokütuste, -energia ja biotoodete 
tootmine. Juhul, kui esmatöötlemise üksuse mahud 
on suuremad, kui sinna lisanduvad ka imporditav 
kartul ja köögiviljad, võib biokütuste või -energia 
tootmine jäätmete baasil osutuda majanduslikult 
kasulikuks.
Biomassil põhineva energia tootmise laiendamine 
on võimalik, kui leitakse täiendavalt võimalusi 
jääksoojuse või energiaülejääkide kasutamiseks. 
Näitena võib tuua köögiviljakultuuride kasvatamist 
katmikalal koostöös energia tootmiseks rajatud jaa-
madega ja „talust taldrikule“ ärimudeli fookusega, 
mis vähendaks oluliselt ka Eesti impordisõltuvust.


