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Riigi ülevaade

Õiguslik raamistik toidujäätmete käitlemiseks
Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52) ; Toiduseadus (RT I 1999, 30, 415)
Põllumajandus- ja Toiduameti juhend „Toiduohutus annetamisel“
Toidujäätmete tekke vältimise kava (heaks kiidetud 2021)
Strateegia „Eesti 2035“ tegevuskava (heaks kiidetud 2022)

Organisatsioonid seotud toidujäätmete tekke
vältimisega

Riigiasutused:  Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium,
Maaeluministeerium ja muud
valitsusväline organisatsioon Säästva Eesti Instituut (SEI Tallinn) mille
tegevusalaks on rakendusuuringute läbiviimine, sidusrühmade kaasamine ja
suutlikkuse arendamine
Eesti Toidupank asutatud 2010. aastal selleks, et leevendada
vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu
Teised toidujagamise grupid ja toidujagamispunktid, näiteks Foodsharing
Tartu
Mitmed organisatsioonid tegelevad toidujäätmete tekke vältimise teema
teabe jagamisega oma kanalites, näiteks Vastutustundliku Ettevõtluse
Foorum

Parimad praktikad, mis on suunatud toidujäätmete ja
toidukao tekke vältimisele/vähendamisele

Fotografiska restoran töötab 0-kulu põhimõttel
Fudler - toidupäästmise platvorm, kust saab osta restoranide müümata jäänud
kvaliteetseid toite allahindlusega -30% kuni -70%
FoodLoop - arendab toidujagamiskappide võrku, et päästa toitu ja suunata see
uuesti tarbimisse
Mitmed ettevõtted pakuvad võimalust korraldada avalike üritusi vältides
toiduraiskamist, näiteks Acento OÜ 

Teavituskampaaniad
“Tarbi toitu targalt”- üks laiemalt kõlapinda leidnud teavituskampaania (2016)
“Väärtustades toitu” – kodumajapidamistele suunatud kampaania
“Kokkame koos” – koolitoitlustamisele keskendutud kampaania
“Tarbime targalt“ - kampaania korraldatud Rimi Eesti Food AS poolt ja „On
märkamisaeg” – Toidupanga ja Rimi kogukonnakampaania
„Austa toitu jäägitult!“ - Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud kampaania
Kampaania „Hoiame head toitu“ Rohetiigri eestvedamisel
Rahvusvaheline konverents “Toit, mitte jäätmed” korraldatud 2020.

https://www.riigiteataja.ee/akt/711166
https://www.riigiteataja.ee/akt/77334


Nr. Näitaja Ühik Andmed

1.a Rahvaarv Arv 1 328 889

1.b Aastane olmejäätmete tekkinud
kogus t/a 466 011

1.c Keskmistatud biojäätmete kogus
välja nopitud olmejäätmete hulgast % 31

1.d Aastane biojäätmete kogus
olmejäätmetes t/a 103 422

1.e Aastane toidujäätmete teke t/a 126 422

1.f Aastane olmejäätmete teke inimese
kohta 

kg/inimese
kohta

351

1.g Aastane toidujäätmete teke inimese
kohta

kg/inimese
kohta

127

2.a Taaskasutatud (ringlussevõetud)
jäätmete kogus projekti eluea jooksul t 2 068

2.b Taaskasutatud (ringlussevõetud)
jäätmete kogus aastaks 2030 t 15 171

3.a Toidujäätmetest biometaani
tootmise potentsiaal t/a  5 841

3.b Toidujäätmete koguaastane
energiapotentsiaal MWh 83

4.a
Iga-aastane kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähendamine projekti
eluea jooksul

tCO2e/a 146 018

5.a Jäätmekäitluses loodud töökohad arv 3 034

5.b Töökohtade potentsiaal
biokütusetööstuses arv 65

6.a Tekkinud toidujäätmete aastane
rahaline kogukahju €/a 49 304 658

Uuringu tulem
used

Toidujäätmete käitlemise Eesti
näitajad (2021)


