Biojäätmete kogumise
juhendmaterjal
toitlustus- ja majutusettevõttele

BIOJÄÄTMED

Biojäätmete äravedu
●		biojäätmed

on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ning
need tuleb üle anda oma piirkonna jäätmevedajale (vt lisainfot tagalehel);

●		õues asuva biojäätmete mahuti saab rentida jäätmevedajalt või soetada ise;

●		 eelista biojäätmete jaoks pruuni jäätmemahutit;
●		 jäätmemahuti peab olema selgelt märgistatud (sh jäätmeliik, aadress ja jäätmekäitleja telefoninumber). Biojäätmete
kleebise saad oma piirkonna jäätmevedajalt.

Biojäätmete kogumine
●		õues asuva biojäätmete mahuti vooderdamiseks kasuta kompostitavat ja standardile vastavat (EN

13432) vooderduskotti, mis hoiab mahuti puhtana ja takistab jäätmetel talvel mahuti külge jäätumast;

●		 siseruumides

võid biojäätmeid kogumisnõusse koguda kas lahtiselt, vooderdades kogumisnõu
paberiga (nt paberkott, majapidamispaber, pabermassist munarest) või standardile EN 13432
vastava kompostitava kogumiskotiga;

●		tavaline kilekott biojäätmete mahutisse ei sobi, sest kompostimisel see ei lagune. Kui kogud sise-

ruumis biojäätmeid kilekotti, siis kilekoti sisu tühjenda õues biojäätmete mahutisse ning määrdunud
kilekott viska segaolmejäätmete mahutisse;

●		NB! Pabersalvrätid ja pehme majapidamispaber sobivad biojäätmete mahutisse!

Biojäätmete mahutisse sobivad:

Biojäätmete mahutisse ei sobi:
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riknenud toit ja toidujäätmed;
riknenud puu- ja köögiviljad, nende koored;
liha- ja kalajäätmed, kalaluud;
muna- ja pähklikoored;
pabermassist munarestid;
majapidamispaber ja pabersalvrätid;
kohvipaks, paberfiltrid;
lõikelilled, ilma potita maitsetaimed/toataimed;
muud toidujäätmed, mis pole nimetatud
järgmises nimekirjas.

Vedelate toidujääkide puhul
toimi nii:
● kasuta sõela või muud nõrutamisvahendit,
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✖

tavalised kilekotid, toidupakendid;
vedelad toidujäägid, toiduõli;
suured kondid;
kiletatud või vahatatud pinnaga või
kileaknaga paberkotid;
küpsetuspaber, foolium;
lille- ja salatipotid;
suitsukonid;
muud bioloogiliselt mittelagunevad materjalid.

Toiduõli puhul toimi nii:
● ülejääv toiduõli kogu eraldi kokku ja anna

üle keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale (nt aktsiaselts Epler & Lorenz ja
Ragn-Sells AS);

et eemaldada toidujäägid vedelikust;

●

vala nõrutatud vedelik (nt kissell, piim,
puljong) rasvapüüduriga varustatud
kanalisatsiooni;

●

hoolda rasvapüüdurit regulaarselt ning
käitle selle sisu nagu toiduõli.

●

väikese koguse toiduõli tekkimisel võid
selle kokku koguda majapidamispaberi/
pabersalvrätikuga ning visata biojäätmete
hulka;

●

NB! Toiduõli koht pole kanalisatsioonis,
sest see tekitab ummistust!

Lisainfo:
www.tallinn.ee/korraldatud-jaatmevedu

www.prugi.ee/portal/ariklient-ja-asutus/

www.tallinn.ee/keskkond/biojaatmed

www.epler-lorenz.ee/jaatmete-kaitlemine

https://tjt.ee/jaatmevedu/teenused/

www.ragnsells.ee/service2b/ohtlike-jaatmetekogumislahendused/

www.keskkonnateenused.ee/kodukliendile/
korraldatud-jaatmevedu

https://kotkas.envir.ee/permits/public_index

