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LÜHIKOKKUVÕTE 

2013. aastal võeti Eestis vastu määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“, mis kehtestab korra komposti ja komposti tootva ettevõtte sertifitseerimiseks. 

Sertifikaat antakse liigiti kogutud jäätmetest määruse nõuete kohaselt toodetud kompostile, 

mida edaspidi hakatakse kasutama väetise või mullaomaduste parendajana ning mille 

tootmisprotsess ja omadused on dokumenteeritud. Käesoleva töö eesmärgiks oli anda 

ülevaade komposti sertifitseerimise käigust, asjaajamisest ja nõuetest ning selgitada 

küsitluse abil, kas ja mil määral on ettevõtted nõus hakkama oma komposti sertifitseerima. 

Küsitluse abil sooviti teada saada, kas ettevõtted on sertifitseerimisprotsessiga kursis ning 

kas ettevõtted on nõus oma komposti turustamise nimel komposti sertifitseerimisega 

tegelema hakkama. 

Ettevõtetele suunatud küsimustik koosnes 22 küsimusest. Küsitluse valim koosnes 

jäätmekäitlejatest, kes kompostivad biolagunevaid jäätmeid, reoveesetet ja sõnnikut. 

Valimisse võeti need komposti tootjad, kes osalesid 2012. aastal uuringus „Ülevaade Eestis 

toodetud jäätmekompostidest“. 

Küsitlusele vastas 19 ettevõttest 11 ehk 57,9 %. Natukene üle poole ehk 54,5 % 

ettevõtetest on kursis sertifitseerimise nõuetega. 27,3 % vastanutest ei ole 

sertifitseerimisega kursis ning 18,2 % pole komposti sertifitseerimise vastu huvi tundnud. 

Enamik ettevõtteid sooviksid taotleda komposti sertifikaati, kui see ära tasub või kui 

protsess pole liialt keeruline. Vaid ühel juhul ei soovita sertifikaati taotleda, kuna 

kompostile ei oleks võimalik seaduse mõistes toote staatust taotleda. Komposti 

sertifitseerimise juures on väga tähtsal kohal ettevõtte enesekontrolli mehhanism. Enam 

kui pooltel ettevõtetel ehk 63,6 % on enesekontrolli mehhanism olemas. 18,2 % ei ole 

enesekontrolli mehhanismi ja 18,2 % on see koostamisel.  

Isegi kui ettevõte ei planeeri komposti müüa tootena, aga sellegipoolest soovib saada 

võimalikult kvaliteetset komposti, siis olulist kasu saab ta ainuüksi enesekontrolli 

kehtestamisega. Kui ettevõtte enesekontrolli mehhanism toimib ja seaduse mõistes on 

kompostist võimalik saada toode, siis on ka sertifitseerimisprotsess tunduvalt lihtsam.  

 



 

 

ABSTRACT 

In 2013 the government of Estonia adopted the regulation “Requirements for producing 

compost from biodegradable waste”, which establishes a procedure for certifying a 

company that produces compost. The certificate is given to compost produced from waste 

that has been collected by type and is henceforth used as fertilisers or soil conditioners and 

the production process and properties of which are documented. The objective of this paper 

is to give an overview of the process, administration and requirements of compost 

certification and clarify by means of a questionnaire whether and to what extent companies 

are willing to start certifying their compost. The questionnaire aimed to find out whether 

companies are familiar with the certification process and are willing to deal with the 

certification of compost for marketing their compost. 

The questionnaire directed at companies included 22 questions. The sample consisted of 

waste handlers who compost biodegradable waste, waste water sediment and manure. The 

sample included those compost producers who in 2012 participated in the survey “An 

overview of waste composts produced in Estonia”. 

11 out of 19 companies, i.e. 57.9 %, replied to the questionnaire. A little more than half or 

54.5 % of the companies are familiar with the certification requirements. 27.3 % of the 

respondents are not familiar with the certification and 18.2 % have not showed interest in 

compost certification. Most of the companies would like to apply for a compost certificate 

if it paid off or the process was not too difficult. Only one company did not wish to apply 

for a certificate, as it would not be possible to apply for a product status for the compost 

for the purposes of law. A company’s self-control mechanism plays an important role in 

compost certification. More than half of the companies, i.e. 63.3 %, have a self-control 

mechanism. 18.2 % do not have one and 18.2 % are preparing it. Even if a company is not 

planning to sell compost as a product, but still wants to get high-quality compost, 

establishing a self-control mechanism will in itself bring significant benefits. If the 

company’s self-control mechanism is working and for the purposes of law it is possible to 

get a product from compost, the certification process will also be much easier.  
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SISSEJUHATUS 

 

Tavaliselt moodustavad köögi- ja aiajäätmed kõige suurema osa olmejäätmetest. 

Orgaanilistel jäätmetel on oluline mõju kliimale, sest nende kogumine ning taaskasutamine 

(anaeroobne käitlemine, kompostimine) aitavad vähendada kasvuhoonegaaside hulka, mis 

prügilasse ladestatud jäätmetest muidu oleks tekkinud. Orgaaniliste jäätmete 

taaskasutamise hoogustamine on eriti oluline riikides, kus enamik olmejäätmetest viiakse 

seniajani prügilatesse, kus tekib prügilagaas (peamiselt metaan ja süsinikdioksiid, mis 

mõlemad on kasvuhoonegaasid) (Waste opportunities…, 2011). Orgaaniliste jäätmete 

ladestamist piiratakse Euroopas alates 1999. aastast (EÜ 1999/31; Municipal waste…, 

2015). Selle tulemusena väheneb üha enam biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamine 

ja suureneb taaskasutuse osakaal. Perioodil 1995-2013 on Euroopa Liidus (EL 27) 

prügilasse ladestamise osakaal vähenenud 49 % ja kompostimise osakaal suurenenud 153 

% (Municipal waste…, 2015). See on nii ka Eestis, kus riigi jäätmekava 2014-2020 üheks 

oluliseks põhimõtteks on toetada korduskasutust, võtta jäätmed ringlusse ja taaskasutada 

muul viisil ning ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid (Riigi jäätmekava 2014-

2020). Jäätmeseaduses on juba 2004. aastal sätestatud, et prügilasse ladestatavate 

olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla (RT I 2004, 9, 52):  

1) üle 45 massiprotsendi alates 2010. aasta 16. juulist; 

2) üle 30 massiprotsendi alates 2013. aasta 16. juulist; 

3) üle 20 massiprotsendi alates 2020. aasta 16. juulist. 

 

Biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada, tootes neist komposti. 

Konkurentsivõime ja stabiilsuse tõttu on kompostimisel suur roll jäätmete biokäitluses nii 

arenenud riikides kui ka lähitulevikus arengumaades. Biolagunevatest jäätmetest komposti 

tootmine on oluline ja hästi arenenud osa Euroopa jäätmekäitluses (Fuchs et al. 2008). 

Viimased uuringud (Sundberg and Navia, 2014) näitavad, et Itaalias kogutakse aastas 

umbes 4,5 miljonit tonni orgaanilisi jäätmeid, millest valmistatakse ligikaudu 1,3 miljonit 

tonni komposti, mida kasutatakse põllumajanduses, haljastuses ja mujalgi. Kompostimist 

praktiseeritakse laialdaselt ka arengumaades, näiteks Indias ja Hiinas on kompost oluline 

kohalikele põllumajandustootjatele. Kompostimist ei tohiks võtta ainult kui jäätmetest lahti 



saamist, vaid kui protsessi, mille käigus saadakse kasulikku materjali (Sundberg and 

Navia, 2014). Euroopas kasutatakse komposti peamiselt põllumajanduses, haljastuses, 

mullasegudena ja hobiaianduses (Barth et al. 2008). Ka Eestis on üha rohkem hakatud huvi 

tundma kompostimise ja komposti kasutamise kohta. Eestis toodavad komposti paljud 

põllumajandustootjad, jäätmekäitlusettevõtted ja reoveepuhastid. Eesti Jäätmekäitlejate Liit 

on koostöös Eesti Maaülikooliga teinud mitmeid uuringuid, et selgitada välja tootjate huvi 

kompostimise vastu ja uurida komposti kvaliteeti. Tööst „Ülevaade Eestis toodetud 

jäätmekompostidest“ selgus, et komposti kvaliteet ei ole ühtlane, mille põhjus võib 

tuleneda mittesobivast lähtematerjalist, valedest töövõtetest või ebatõhusast kontrollist 

kompostimisprotsessi üle (Linnasmägi, 2012). Selleks, et komposti kvaliteet oleks ühtlane 

oli vaja kehtestada komposti käitlusnõuded.  

2013. aastal võeti Eestis vastu määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“, millele eesmärk on jäätmeseisundi lõppemise kriteeriumite kehtestamine (RT I, 

10.04.2013,1). Biolagunevad jäätmed lakkavad olemast jäätmed ning neist saab toode 

(kvaliteetkompost) siis, kui asja kasutatakse kindlal eemärgil, asjal on kindel turg või 

nõudlus, asi vastab konkreetseks otstarbeks ettenähtud tehnilistele nõuetele, 

õigusnormidele ja tootestandartidele ja asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju 

keskkonnale ega inimese tervisele. Taaskasutustoiming, mille järel on jäätmed lakanud 

olemast jäätmed, peab olema määratud ettevõtte jäätmeloas või keskkonnakompleksloas 

(RT I 2004, 9, 52). Seni puudusid nõuded, millele komposti kvaliteet vastab ning kord, 

kuidas nendele nõuetele vastavust tõendada. Määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti 

tootmise nõuded“ kehtestab korra komposti ja komposti tootva ettevõtte sertifitseerimiseks. 

Sertifikaat antakse liigiti kogutud jäätmetest määruse nõuete kohaselt toodetud kompostile, 

mida edaspidi hakatakse kasutatama väetise või mullaomaduste parendajana ning mille 

tootmisprotsess ja omadused on dokumenteeritud. See määrus annab jäätmekäitlejatele 

võimaluse komposti müüa tootena, mitte enam jäätmetena (RT I, 10.04.2013,1). See on 

oluline, sest jäätmetest valmistatud kompost kannab vastasel juhul endiselt jäätmekoodi 

ning selle kasutamisel tuleb juhinduda jäätmeseadusest, mis kitsendab komposti 

turustamisvõimalusi.  

Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade komposti sertifitseerimise käigust, 

asjaajamisest ja nõuetest ning selgitada küsitluse abil, kas ja mil määral on ettevõtted nõus 

hakkama oma komposti sertifitseerima. Küsitluse abil sooviti teada saada, kas ettevõtted 



on sertifitseerimisprotsessiga kursis ning kas ettevõtted on nõus oma komposti turustamise 

nimel komposti sertifitseerimisega tegelema hakkama.  

Eesmärgi realiseerimiseks uuriti, kuidas komposti sertifitseerimine käib Euroopa riikides ja 

kuidas see hakkab olema Eestis, milline on sertifitseerimisega kaasnev dokumentatsioon ja 

tegevuskäik ning millised on ettevõtte seisukohast võimalikud head ja halvad küljed 

komposti sertifikaadi taotlemisel.  

Käesolev töö on püüab avada komposti sertifitseerimise tagamaid. Teema on oluline, sest 

varasemalt ei ole olnud võimalik Eestis komposti sertifitseerida ja müüa seda 

jäätmeseaduse mõistes kui toodet. Teema olulisus tuleneb määrusest „Biolagunevatest 

jäätmetest komposti tootmise nõuded“. Orgaaniliste jäätmete jaoks jäätmeseisundi 

lõppemise kriteeriumite kehtestamine on oluline Euroopa Liidu jaoks tervikuna, sest 

ringmajanduse (circular economy) sihtarvude saavutamine on võimalik vaid siis, kui 

käitlema hakatakse ka orgaanilisi jäätmeid (EÜ 1999/31; RT I 2004, 9, 52) 

Tänan oma juhendajat Mait Kriipsalu juhendamise ning abi eest käesoleva töö valmimisel. 

Samuti tänan Margit Rüütelmanni ja Marit Liivikut ning kõiki ettevõtteid, kes vastasid 

magistritöö küsitlusele.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Kompostimine 

 

Kompostimise rakendamisel on jäätmekäitluses kaks rolli: komposti saamine ja prügila 

orgaanilise aine koormuse vähendamine. Orgaaniline aine tuleb lagundada ka siis, kui 

biokäitlussaadustest tulu ei saada. Et kompostimine on kulukas, soovitakse sellest ka tulu 

saada. Jäätmete biokäitluseks on peale kompostimise ka teisi võimalusi, näiteks 

metaankääritamine, mille tulemuseks on biogaas (Kriipsalu, 2001), kuid seda käesolevas 

töös ei käsitleta.  

Kompostimine on kontrollitud tingimustes kulgev aeroobne eksotermiline bioloogiline 

lagundamine, milles orgaaniline aine laguneb bakterite ja seente ja muude organismide 

elutegevuse toimel homogeenseks huumusrikkaks materjaliks. Bioloogilistes protsessides 

vabanenud soojus aitab jäätmeid stabiliseerida. Lõpptulemuseks on stabiilne, patogeenide- 

ja umbrohuseemnetevaba kompost, mida saab põllumajanduses kasutada (Haug, 1993). 

Bakterite tegevus algab kompostis iseeneslikult, sest neid on jäätmetes alati olemas ning 

nende hulk kasvab soodsates oludes kiiresti. Kompostitava materjali pinnale moodustub 

õhuke biokile, milles on rohkesti mikroorganisme. Mikroobid saavad energiat ja toitaineid 

orgaanilisest ainest ning hapnikku kompostitükikeste vahele jäävast õhuruumist (Kriipsalu, 

2001). Kompostimine on tõhus panus keskkonnakaitsesse: orgaanilisi jäätmeid 

kompostides tagatakse ainete looduslik ringkäik ja seda võib pidada jäätmete 

taaskasutamiseks (Raudseping, 2010). Komposte saab eristada ka kõdunemisastmete järgi. 

Kõdunemisaste iseloomustab, millisel määral on orgaaniline aine kompostimisel 

kõdunenud ja komposti bioloogilist stabiilsust ehk küpsust (Kriipsalu jt, 2013).  

  



10 
 

1.1.1 Kompostimise põhimõtted 

 

Selleks, et kompostimine toimiks on vaja mikroorganisme ja nii nagu kõik elusorganismid, 

vajavad ka aeroobsed mikroorganismid kasvamiseks ja paljunemiseks teatavaid tingimusi. 

Peamised tegurid, mis kompostimist mõjutavad on hapnik, niiskus ja materjali osakeste 

suurus (Ceglie and Abdelrahman, 2014). Kompostitav materjal peab olema bioloogiliselt 

hästi lagundatav. Lisaks sõltub kompostimise edukus süsiniku ja lämmastiku vahekorrast, 

pH tasemest ja temperatuurist. Väga oluline on ka õige toorme valik ja erinevate 

lähtematerjalide segamine omavahel nii, et mikroorganismidele luua parimad 

kasvutingimused (Getting the…, 2015). Lagunemise tulemusena vabanevad vesi, 

süsihappegaas ja taimetoitained (Ceglie and Abdelrahman, 2014). Valmiskompost ei tohi 

sisaldada tõvestavaid mikroorganisme, raskemetalle, kahjulikke mikroelemente, 

umbrohuseemneid ja võõriseid, nagu plast, klaas, metall jms (Kriipsalu, 2001).  

Kompostimiseks on vaja hapnikku, eriti algfaasis, et temperatuur tõuseks ja lagunemine 

kiireneks. Kompostiosakeste vahelistes poorides olev hapnik tarbitakse ära väga ruttu, 

mistõttu on vaja tagada pidev õhu juurdevool. Pidev õhu juurdevool aitab eemaldada liigse 

kuumuse ja niiskuse (Misra et al. 2003). Kui hapnikku ei jätku, siis komposti temperatuur 

langeb, lagunemine aeglustub ja kompost läheb haisema. Aeroobsete mikroorganismide 

normaalseks elutegevuseks peab hapnikku olema vähemalt üle 5 % (Composting 

Science…, 2007). Optimaalne hapniku kontsentratsioon kompostiosakeste vahelises 

õhuruumis on 10-14 % (Composting Science…, 2007) kuni 18 % (Williams, 2005).  

Kompostitava materjali osakeste suurus ja tekstuur mõjutavad oluliselt orgaanilise aine 

lagunemise kiirust ja efektiivsust. Osakeste suurus mõjutab õhu hulka kompostis. Hapniku 

juurdepääsu parandamiseks soovitatakse liiga tihedate või püdelate (nt. setted) 

kompostitavate jäätmete hulka segada koredaid lisaaineid, milleks võivad olla puukoored, 

hakkpuit, puulehed, jäme saepuru, põhk (Raudseping, 2010). Kompostitava massi poorsus 

peaks olema 20-35 %, et õhk saaks liikuda (Ceglie and Abdelrahman, 2014). 

Niiskus kompostitavas massis on oluline mikroorganismide elutegevuseks. Liigne niiskus 

tõrjub pooridest õhu ja muudab massi anaeroobseks (Kriipsalu, 2001). Kui niiskus langeb 

30 %-ni, lakkavad mikroorganismid tegutsemast (Composting Science…, 2007; 

Raudseping, 2010). Üldiselt ei tohiks veesisaldus olla alla 50 % (Haug, 1993) ega üle 65 % 
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(Hubbe et al. 2010). 50 % veesisaldus on oluline termofiilses faasis, kui hävivad 

patogeenid ja umbrohuseemned (Composting Science…, 2007).  

Orgaanilist ainet lagundavad bakterid vajavad süsinikku ja lämmastikku kindlas 

vahekorras. Süsinikuühendid on mikroorganismidele vajalikud energiaallikana 

(ainevahetuseks) ja lämmastikuühendid on vajalikud valkude moodustamiseks (kasvuks). 

Soovitatav C/N suhe kompostitavas massis jääb 30 piiresse – eri autorid pakuvad 

vahemikku 20-35 (Haug, 1993), 25-35 (Ceglie and Abdelrahman, 2014), 25-30 

(Composting Science…, 2007). Liiga süsinikurikastes jäätmetes jääb lämmastikku puudu 

ja komposti lagunemine aeglustub (Ceglie and Abdelrahman, 2014). Lämmastikupuuduse 

tõttu jääb temperatuur madalaks või tõuseb vajaliku tasemeni aeglaselt (Kriipsalu jt, 2013). 

Kui materjalis on aga palju lämmastikku, võib see ammoniaagina lenduda, mis haiseb või 

nitraadina leostuda (Ceglie and Abdelrahman, 2014; Raudseping, 2010). Kui C/N tase on 

80, ei ole termofiilne kompostimine enam võimalik (Kriipsalu jt, 2015b). C/N vahekorda 

saab reguleerida kompostitavaid aineid omavahel segades. Süsinikku on palju 

olmejäätmetes, saepurus, puulehtedes ja hakkpuidus. Reovees, virtsas, sõnnikus, 

toidujäätmetes ja haljastujäätmetes on palju lämmastikku (Kriipsalu, 2001; Raudseping, 

2010). Kuid alati ei piisa kompostisegu õigest C/N vahekorrast, sest kui süsinik või 

lämmastik ei ole omastatav, võib tekkida energiapuudus ning protsessis ei vabane piisavalt 

soojust (Kriipsalu jt, 2013). Peale süsiniku ja lämmastiku vajavad mikroorganismid ka 

muid toitaineid, nagu näiteks fosforit, väävlit, kaaliumi ja mitmesuguseid mikroelemente 

(raud, mangaan, boor jne). Enamasti on need toitained komposti lähtematerjalis olemas 

(Composting Science…, 2007).  

Ka komposti pH on oluline. Optimaalne pH vahemik on 5,5-9, kuid kompostimine on 

kõige efektiivsem kui pH on neutraalne (pH 7) (Composting Science…, 2007). Komposti 

valmimise käigus pH vahemik muutub. Kui kompostisegu pH ületab 8-8,5 hakkab 

lämmastik erinevate gaasiliste ühenditena eralduma (Biolagunevate jäätmete…, 2005; 

Composting Science…, 2007). See toob kaasa probleeme – kompost läheb haisema, 

väärtuslikud taimetoitained lähevad raisku ning atmosfääri satub kasvuhoonegaase (NOx) 

(Composting Science…, 2007). Protsessi alguses muutub pH happeliseks, kuna siis 

moodustuvad orgaanilised happed ning hiljem pH tõuseb, kuna happed tarbitakse jälle ära. 

Küpsemisfaasis muutub pH neutraalseks (pH 7) (Composting Science…, 2007; Sundberg, 

2005). Valmiskomposti pH peaks jääma vahemikku 6-8 (Sundberg, 2005).  
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Kompostimise kulgemise üks tähtsaim näitaja on temperatuur, kuna see mõjutab 

mikroorganismide aktiivsust ja seetõttu ka orgaanilise materjali lagunemiskiirust. Alla 5 °C 

kompostiaunas elutegevus peaaegu puudub ning on loid kuni 20 °C-ni. Temperatuuri 

tõustes bioloogilised protsessid kiirenevad: iga 10 kraadi kohta suureneb 

mikroorganismide aktiivsus ligi kaks korda (Kriipsalu, 2001). Temperatuur hakkab tõusma 

kui mikroorganismid (peamiselt mesofiilsed organismid) tarbivad orgaanilist materjali 

(Composting Science…, 2007). Kompostimisel eristatakse mesofiilset 

temperatuurivahemikku, kuni 40°C ja termofiilset temperatuurivahemikku, üle 45°C 

(Composting Science…, 2007; Sundberg, 2005). Kompostimisprotsessis võib eristada 

kolme etappi. Kõigepealt toimub mesofiilne lagunemine, temperatuur tõuseb ja 

mikroorganismide aktiivsus on kõrge. Temperatuur on kuni 40°C ja lagundatakse lihtsaid 

ühendeid, nagu suhkrud ja valgud. See etapp kestab mõned päevad. Teises etapis toimub 

termofiilne lagunemine ja temperatuur tõuseb 70°C’ni või isegi kõrgemale. Kui 

temperatuur tõuseb üle 45°C, hakkavad mesofiilsed mikroorganismid surema (nende jaoks 

on temperatuur liiga kõrge) ja domineerima hakkavad termofiilsed mikroorganismid. See 

etapp on komposti ohutuse jaoks kõige olulisem, sest lagunemine muutub intensiivsemaks 

ning umbrohuseemned ja patogeensed mikroorganismid hävivad. Salmonella bakter ei 

paljune enam 46°C juures ning hävib 55-60°C juures. Escherichia coli hävib samuti juba 

55-60°C juures (Tchobanoglous et al. 1993). Termofiilne etapp võib kesta mõnest päevast 

kuni mitme kuuni (Ivankin et al. 2014; Williams, 2005). Termofiilsele järgnevas teises 

mesofiilses ehk küpsemise etapis hakkab temperatuur langema ja termofiilsed 

mikroorganismid asenduvad uuesti mesofiilsetega (Diaz et al. 2007). Selles etapis 

hapnikutarbimine väheneb. Orgaanilised ained lagunevad endiselt ja tulemuseks on 

bioloogiliselt stabiilne huumuse sarnane aine. Komposti valmimise etapp on eriti vajalik 

juhul, kui eelnev kompostimisprotsess on jäänud lõpetamata või kompost on lõplikult 

valmimata. Nii võib juhtuda kui komposti hunnik on saanud liiga vähe hapnikku või liiga 

palju või liiga vähe niiskust (Ceglie and Abdelrahman, 2014). Viimases etapis on 

mesofiilsed mikroorganismid võimelised lagundama tärklist ja tselluloosi (Diaz et al. 

2007). Sellel etapil ei ole selgelt määratletud kestvust, kuid tavaliselt kestab küpsemise 

faas ühest kuni nelja kuuni (Ceglie and Abdelrahman, 2014). Kui kompost lastakse 

ülevalmida, on kasu komposti kasutamisel väiksem. Mikroorganismide aktiivsus on 

viimases etapis maksimaalne 35-50°C juures (Raudseping, 2010). Seega on 

mikroorganismide arvukus ja temperatuur omavahel sõltuvuses ja temperatuur aitab 

hinnata protsessi kulgu.  
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Kompostimisprotsessi võib pidada lõppenuks, kui lähteaine aktiivne lagunemine on 

lõppenud ja mass on bioloogiliselt ja keemiliselt stabiilne. Kui kompostitava massi keskelt 

mõõdetud temperatuur on välisõhuga samal tasemel ja hapniku kontsentratsioon auna 

keskel jääb püsivalt 10-15 % piiresse, siis loetakse komposti valminuks (Ceglie and 

Abdelrahman, 2014). 

 

 

1.1.2 Kompostimistehnoloogia  

 

Kompostimistehnoloogia tuleb valida selline, et peatükis 1.1.1 näidatud kompostimiseks 

parimaid vajalikke tingimusi saaks konkreetsetes oludes (ilmastik, rahalised võimalused, 

inimtegur) konkreetsete jäätmete jaoks (haljastujäätmed, setted, toidujäätmed jms) 

rakendada.  

Kompostimistehnoloogia hõlmab jäätmete eelkäitlust, kompostimisprotsessi ja 

järelkäitlust, mida tuleb vaadelda ühtse tervikuna. Eelkäitlus koosneb tavaliselt 

lähtematerjali eelsortimisest ja võõriste eemaldamises, peenestamisest ja optimaalse 

koostisega segu kokkusegamisest. Võõrised tuleb eemaldada kohe algul. Sõelumisega 

eemaldatakse klaas, magnetiga raud ning suruõhuga eemaldatakse plast ja osa paberist. 

Eelkäitluse ajal võidakse jäätmetele lisada ka tugi- ja väetusaineid, mis kiirendavad ja 

parandavad kompostimisprotsessi (Kriipsalu, 2001). Liigniiske lähtematerjali (nt. setete) 

kompostimisel sobivad tugiaineteks turvas, puukoor, saepuru, põhk ja muud koredad 

materjalid, mis hõlbustavad õhu juurdepääsu kompostitavale massile (Kriipsalu, 2001; 

Linnasmägi, 2012). Järelkäitlusega peenestatakse, sõelutakse ja rikastatakse lisanditega 

valmiskomposti, millega on võimalik tõsta komposti kvaliteeti ja väljanägemist (Kriipsalu, 

2001). Joonisel 1 on kujutatud kompostimise üldskeemi (Stentiford, 2013).  
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Joonis 1. Kompostimise üldskeem (Stentiford, 2013) 

 

Peamised kompostimistehnoloogiad Eestis on aunkompostimine (lahtised aunad, mida 

segatakse aunapöörli või kopaga, sundõhustatavad aunad), kott-kompostimine, 

reaktorkompostimine ja trummelkompostimine. Kõigil kompostimistehnoloogiatel on oma 

eelised ja puudused ning sobivaima tehnoloogia valimisel tuleb lähtuda kompostitoormest 

ja selle hulgast, rahalistest võimalustest, valmiskomposti kvaliteedinõuetest ja komposti 

eeldatavast kasutusotstarbest (Linnasmägi, 2012). 

 

 

1.1.3 Inimtegur kompostimisel 

 

Komposti valmistava inimese otsuste ja tegude mõju komposti kvaliteedile on suur. Sageli 

toimub ettevõtetes käsuahel, kus juhtkonna otsuseid viivad ellu platsil vahetult 

kompostimisega tegelevad inimesed. Kui see käsuahel või selle kontrollimise või 

tagasiside mehhanism ei tööta, siis ei ole võimalik komposti kvaliteedi tõstmiseks kuigi 

palju ära teha. Kuid seda kõike on võimalik tagada tõhusa enesekontrolliga. Ettevõtte 

enesekontrolli võib defineerida kui protsessi, läbi mille vähendatakse või hoitakse ära 

võimalikud ohud ja riskid. Enesekontrolliplaan on ettevõtte plaan, kus on kirjas kõik 

ettevõtte tegevused, nendega kaasnevad ohud ja meetmed ohtude hindamiseks, 
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kõrvaldamiseks ja ennetamiseks või viimiseks vastuvõetavale tasemele (Kasulikku infot..., 

2015). Enesekontroll on laialt kasutusel toiduainetööstuses, jäätmekäitluses nõutakse seda 

näiteks loomsete kõrvalsaaduste kompostimisel. Kuigi määruses „Biolagunevatest 

jäätmetest komposti tootmise nõuded“ (RT I, 10.04.2013, 1) seda nõutakse, jääb mulje, et 

seda peavad tegema vaid need ettevõtted, mis määruse alusel komposti sertifitseerida 

kavatsevad. Enesekontroll võiks siiski igas kompostimisettevõttes olla juurutatud.  

Parameetreid, mida kompostimise käigus jälgida on palju. Osalt on nende jälgimine vajalik 

kõigile kompostijatele, aga mõnikord ainult siis, kui komposti tehakse professionaalsel 

tasemel. Kompostimisprotsessi teeb keeruliseks see, et iga kompostilaar on erinev, mistõttu 

peab samal ajahetkel jälgima igas hunnikus erinevaid asju. Selleks, et kompostimist 

optimeerida on vaja inimest, kes teab, mida ja kuna jälgida ning kellel on täpne ettekujutus 

asjade käigust. Tabelis 1 on näidatud, milliseid parameetreid kompostimise eri tasemete 

juures tuleb jälgida ja milliseid analüüse teha ning mis sagedusega neid teha tuleb. 

Eesmärgiks tuleks seada peatükis 1.1.1 näidatud sihtarvude saavutamine, valmiskomposti 

juures aga määruses „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ toodud 

sihtarvude saavutamine.  

 

Tabel 1. Seiratavad parameetrid kompostimisettevõttes (Bachert et al. 2008 järgi) 

 Parameeter, analüüs Kompostilaari seiramissagedus  

  alguses iga päev iga nädal lõpus 

1. Kompostitav materjal      

2. struktuur A    

3. auna maht A    

4. üldine tihedus E    

5. niiskus E    

6. pH T    

7. üldsüsinik T    

8. üldlämmastik  T    

9. Kompostimisprotsess      

10. temperatuur  A E  

11. auna maht   A  

12. kõdunemise aste   A  

13. üldine tihedus    E  

14. niiskusesisaldus   E  

15. Valmiskompost      

16. komposti kogus    A 

17. üldine tihedus    E 

18. niiskusesisaldus    E 

19. pH    T 

20. üldsüsinik    T 
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Märkused:  

1. A – algtase. Kompostimise kõige algelisem tase. Kompostimisprotsessi käigus 

jälgitakse kompostitava massi mahtu, temperatuuri, niiskust ja kogust. Ettevõttel 

puudub enesekontrolli mehhanism. Selle taseme puhul ei ole võimalik komposti 

sertifitseerida.  

2. E – edasijõudnute tase. See tase hõlmab sama, mida algtase, kuid lisaks tehakse 

kompostile keemilisi analüüse, kontrollitakse lähtematerjali ja ettevõttel on 

enesekontrolli mehhanism olemas. Kompostimisprotsessi eest vastutab kindel isik 

või mitu isikut. Sellisel tasemel tehtud komposti on võimalik sertifitseerida.  

3. T – teadustöö tase. See tase hõlmab kõike, mida algtase ja edasijõudnute tase, kuid 

lisandub selliste keemiliste analüüside tegemine, mida otseselt määrus ei nõua. 

Uuringuid tehakse teadustöö jaoks.  

 

Komposti on võimalik müüa kahte moodi – tootena või jäätmetena. Veel võib jagada 

müüdava komposti kolmeks: sertifitseeritud kompost (toode), sertifitseerimata, aga 

kontrollitud tingimustes toodetud ning teada oleva koostisega kompost (seaduse mõistes 

jääde) ja kompost, mille tootmise ja omaduste kohta ei ole midagi teada (jääde). Kuna 

reoveesette ja sõnniku komposti ei ole seaduse järgi võimalik tootena müüa, siis tuleb seda 

müüa kui jäätmekomposti. Sõnniku kompostimisel on kohustus kehtestada ja rakendada 

enesekontrolliplaan juhul, kui seda müüakse kolmandatele osapooltele. Reoveesette 

kompostimisel enesekontrolli kohustust pole, kuid sette käitleja peab sette määruse 

„Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ 

kohaselt stabiliseerima. Samuti pole enesekontrolli kohustust biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmisel, kui sellest ei soovita saada toodet. Kuid sellegipoolest tasub kõiki neid 

jäätmeid kompostival ettevõtetel kehtestada enesekontrolliplaan. Tööst „Ülevaade Eestis 

toodetud jäätmekompostidest“ (Linnasmägi, 2012) selgus, et mitmetel kompostidel ületas 

raskmetallisisaldus määruses lubatud piirväärtusi, umbrohuseemneid oli rohkem kui oleks 

tohtinud ja taimetoitainete sisaldus oli oodatust madalam. Need mittevastavused võisid 

21. üldlämmastik    T 

22. fosfor    T 

23. kaalium     T 

24. raskmetallid    E 

25. võõrised    E 

26.  umbrohuseemned    E 

27. biosöe mõju kompostile    T 
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tuleneda valedest töövõtetest (madal temperatuur, vale viibeaeg, vähene segamine, 

valmiskomposti liiga pikk ladustamisaeg) ja/või mittesobivast lähtematerjalist. 

Enesekontroll tasuks kehtestada ka siis, kui ei soovita kompostist saada toodet, sest selle 

abil korrastataks töövõtted ja kompostiplatsil toimuv. Ebakvaliteetne kompost ei rahulda 

tarbija soove ja pidevast kvaliteedi kõikumisest tulenevalt ei ole tarbijad nõus seda enam 

ostma. Enesekontrolliga on võimalik komposti kvaliteeti tõsta ja seeläbi võita tarbijate 

usaldus. Sertifitseerimine mõjutab komposti turustamist, kuid on aeganõudev, küllaltki 

keeruline ja kulukas ning tasub ära suuremate koguste juures. Isegi kui ettevõte ei planeeri 

komposti müüa tootena, aga sellegipoolest soovib saada võimalikult kvaliteetset komposti, 

siis olulist kasu saab ta ainuüksi enesekontrolli kehtestamisega. Kui ettevõtte 

enesekontrolli mehhanism toimib ja seaduse mõistes on kompostist võimalik saada toode, 

siis on ka sertifitseerimisprotsess tunduvalt lihtsam.  

 

 

1.1.4 Komposti omadused  

 

Komposti mõju taimedele ja mullale võib olla positiivne või negatiivne, sõltuvalt komposti 

kvaliteedist ja kasutamisest. Kompost sisaldab taimede kasvuks olulisi toitaineid, nagu 

lämmastik, fosfor, kaalium ja magneesium. Juhul kui biolagunevad jäätmed sisaldavad 

lämmastikku piisavalt palju, on kompostil ka väetav efekt (Sundberg and Navia, 2014). 

Kompost sisaldab kahte tüüpi lämmastikku – orgaanilist, mida on 80-90 % ja anorgaanilist, 

mida on 10-15 %. Taimedele on vabalt kättesaadav anorgaaniline lämmastik (Diaz et al. 

2007). Reguleeritud kontroll bioloogiliste protsesside, eriti pH, temperatuuri ja niiskuse 

üle, mõjutavad lämmastiku muutumist orgaanilisest vormist anorgaanilisse vormi (Körner 

and Stegmann, 1998). Kui lämmastikku jääb väheseks, tuleb täiendavalt lämmastikväetisi 

juurde anda. 

Orgaaniline väetis täiendab ka mullaelustiku toiduvaru ja aktiivne mullaelustik soodustab 

orgaanilise aine tõhusat lagunemist ja stabiilse huumuse tekkimist (Kriipsalu jt, 2013). 

Hästi valmistatud komposti võib pidada mikro- ja makroorganismide arvukuse, ensüümide 

rohke sisalduse ja mulla bioloogiliste omaduste mõjutamise tõttu bioväetiseks (Masso, 

2006). Lisaks parandab kompost mulla füüsikalis-keemilisi omadusi ja struktuuri ning 
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hoiab seda niiskena (savistel muldadel parandab veeläbilaskvust ja kergetel muldadel 

veehoiuvõimet) (Haug, 1993). 

Väetisena kasutus tagab mulla orgaanilise aine sisalduse tõusu ja seeläbi mõjutab mulla 

bioloogilist mitmekesisust ja mullaviljakust positiivselt (Linnasmägi, 2012). Komposti 

kasutamine võib reguleerida mulla happesust (varustab mulda kaltsiumiga, mistõttu on tal 

lupjav toime) ja hoida ära mineraalväetiste hapestavat efekti (Kokkora, 2008; Kriipsalu jt, 

2013). Mulda viidav stabiilne kompost vähendab raskmetallide lahustuvust (Fischer and 

Glaser, 2012). Väga tõhus orgaaniline väetis on hästikõdunenud kompost, sest sellega 

viiakse mulda juba valmis huumust (Kriipsalu jt, 2013). Hästi käideldud komposti 

tugevaim külg on selles elavate mikroorganismide võime tõrjuda taimehaigusi 

(fütosanitaarne toime) ja vähendada taimepatogeene (Fuchs et al. 2008; Kriipsalu jt, 2013; 

Raudseping, 2010). Nad kaitsevad eelkõige taimede juuri ning terve juurestikuga taimed 

suudavad end paremini vee ja toitainetega varustada (Raudseping, 2010).  

Veel mõningad häid komposti omadusi (Raudseping, 2010): 

- hoiab suvel mulda jahedana ja talvel soojemana, st pikendab kasvuperioodi, 

suurendades mulla soojussiduvust; 

- vähendab tallatud mulla paakumist; 

- parandab muldade lõimist ja struktuuri; 

- kaitseb põldu põua ja erosiooni eest; 

- suunab mulla happesust enamikele kultuuridele vajalikus suunas; 

- suurendab kultuurtaimede saaki; 

- vähendab oluliselt vajadust aiakemikaalide järele; 

- tervendab reostunud pinnast ja lagundab mulda sattunud toksilisi 

taimekaitsevahendeid.  

Komposti saab kasutada väetisena või mullaparandajana põllumajanduses, haljastuses ning 

spordiväljakute rajamisel, kasutusest väljas olnud muldade tervendamisel ning 

maastikukujunduses, kompostisegude ja substraatide valmistamisel müügiks (Kriipsalu jt, 

2013). Komposti kasutamisel põllumajanduses tuleb jälgida jätkusuutlikke põhimõtteid. 

Kompostiga on võimalik parandada taimede saagikust ja saagi kvaliteeti ning muldade 

viljakust, kuid sellega ei tohi kaasneda ohtu keskkonnale ega inimestele (Linnasmägi, 

2012). Halvasti käideldud kompost võib sisaldada patogeene ja parasiite, 

umbrohuseemneid või mürgiseid ühendeid, mis võivad tekitada kahju põllukultuuridele 
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(Fuchs et al. 2006). Umbrohuseemned mõjutavad pinnast ja põllumajanduses kasutamisel 

saagikust ebasoodsalt, sest nad konkureerivad kultuurtaimedega toitainete pärast (Diaz et 

al. 2007). Põhjalikult uuritud probleemiks on raskmetallid, mis sattuvad keskkond ja 

seeläbi ka toiduahelasse. Kuid vähem on teada orgaaniliste saasteainete kohta, mis võivad 

komposti sattuda õhust sadenemise teel või valede lähtematerjalide kasutamisel (Fuchs et 

al. 2008). Näiteks võib komposti algmaterjalis olla jäätmeid, mis sisaldavad mürgiseid 

aineid. Selle vältimiseks ei ole lubatud Eestis sortimata olmejäätmeid kompostida (RT I, 

10.04.2013, 1).  

Iga kompost on erinev, mistõttu selle omadusi tuleks uurida. Kompostide väetavat efekti 

hinnatakse nende toitainete sisalduse alusel, seega on vajalikud pikemaajalised uuringud, et 

neid võrrelda mineraalväetistega. Täiendavalt kasutatakse komposti kvaliteedi 

hindamiskriteeriumina ja kasutusotstarbe selgitamiseks taimkatseid. Kompostide 

väetusomadused avalduvad läbi saagikuse kasvu lühema aja jooksul, kuid muutused mulla 

orgaanilises aines ja sellest tulenevates omadustes (struktuur, veehoiuvõime jne) nõuavad 

pikemaajalisi uuringuid ja katseseeriaid. Enne põld- ja tootmiskatsete teostamist viiakse 

läbi idanevuskatsed ja nõukatsed, mis väiksema ressursikuluga annavad kiirelt tulemused, 

et hinnata sobivust väetusaine või substraadina. Põldkatsete eesmärk on anda ülevaade 

erinevatest kasulikest (huumusesisalduse kasv, parem mulla struktuur jms), kuid ka 

kahjulikest (raskmetallide, umbrohuseemnete jms sisaldus) mõjudest tegelikes oludes 

põllul. Keemiliste analüüside poolest head kompostid ei pruugi taimkatsetes positiivset 

tulemust anda. Milliseks kujuneb taime saagipotentsiaal sõltub esmalt taimede 

idanemiskeskkonnast. Soodsate idanemistingimuste juures ja ka edasise arengu jaoks 

vajalike ressursside olemasolul on võimalik saada suuri saake. Samas ei pruugi soodsa 

idanemiskeskkonna olemasolu tagada kõrget saagipotentsiaali ja kõrge väetusväärtusega 

kompost ei pruugi tagada maksimaalset ja ühtlast idanevust (Linnasmägi, 2012).  

Komposti kvaliteet viitab tema füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele omadustele, 

mis näitavad selle lõplikku mõju keskkonnale. Komposti kvaliteeti saab hinnata 

raskmetallide, võõriste, toitainete, patogeenide sisalduse järgi. Komposti 

kvaliteedistandardid ja nende kontroll on oluline, et kaitsta keskkonda ja inimeste tervist 

ning tagada komposti kaubanduslikud omadused. Kompostis olevad raskmetallid (Pb, Cd, 

Cr, Cu, Ni, Hg, Zn jt) ja kahjulikud mikroelemendid võivad sattuda toiduahelasse läbi 

taimede ja olla ohtlikud nii inimestele kui ka loomadele. Peaaegu alati kontrollitakse 

raskmetallide ja muude ohtlike ainete hulka valmiskompostis (Haug, 1993), lähteainete 
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keemilisi omadusi aga tavaliselt ei uurita. Seda tuleks siiski aeg-ajalt teha, kuna 

kompostitavad materjalid võivad sisaldada aineid, mida kompostis ei tohiks olla. Näiteks 

immutatud puit sisaldab arseeni, seega ei tasu sellist puitu kompostida ega tugiainena 

kasutada. Komposti kvaliteedi kontroll on kasulik nii tootjale kui ka tarbijale. Pidev 

sõltumatu komposti kvaliteedi kontroll vähendab ebaõnnestumiste ohtu komposti 

kasutamisel (Linnasmägi, 2012). 

 

 

1.1.5 Toote staatus 

 

Jäätmeseisund lõpeb (inglise keeles end of waste, EoW), kui tagatud on kõik järgnevalt 

nimetatud tingimused (RT I 2004, 9, 52): 

- jäätmetest taaskasutamistoimingu tulemusena saadud materjali või asja kasutatakse 

kindlal otstarbel;  

- materjalil või asjal on kindel turg või kui selle järele on nõudmine;  

- saadud materjal või asi vastab kehtivatele tehnilistele nõuetele, õigusnormidele ja 

tootestandarditele; 

- materjali või asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese 

tervisele.  

 

Jäätmeseisundit lõpetav taaskasutustoiming peab olema kirjas ettevõtja jäätmeloas või 

tööstusheite seaduses alusel antud keskkonnakompleksloas (RT I 2004, 9, 52).  

Komposti kasutatakse kindlal otstarbel, selle järele on turg ja võib olla ka nõudmine, kuid 

selle kohta ei olnud Eestis veel 2013 aastani tehnilisi nõudeid ega õigusnorme ning selle 

kasutamise keskkonnamõju kohta ei olnud piisavalt teadmisi. Jäätmeseisundi lõppemiseks 

vajalike kriteeriumite täitmiseks oli seega vaja kehtestada määrus, kus tuuakse piirarvud ja 

komposti sertifitseerimise kord ning teha teadusuuringuid komposti keskkonnamõju kohta 

(Kriipsalu jt, 2015a).  

Komposti sertifitseerimine on oluline, et erapooletu hindaja veenduks komposti kvaliteedis 

selleks, et komposti ei loetaks enam jäätmeks, vaid tooteks. Komposti turustamist piirab 

sageli see, et tarbijad ei ole veendunud komposti koostises ja kvaliteedis. Tarbijate 
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vähesest huvist tulenevalt ei ole ka ettevõtted motiveeritud komposti tootma ega selle 

kvaliteeti parandama. Sellisest „nõiaringist“ pääsemiseks tulekski püüda oma kompost 

sertifitseerida. Sertifitseerimine annab tarbijale kindlustunde, et toode, mida nad ostavad, 

on kvaliteetne ega kujuta ohtu. Kvaliteedinõuetele vastavat komposti on võimalik 

turustada, eksportida ja kasutada orgaanilise väetise või kasvusubstraadina (Linnsmägi, 

2012). Ka sertifitseerimata komposti on võimalik kasutada, kuid seda loetakse endiselt 

jäätmeks, mille kasutamist reguleerib jäätmeseadus.  

Eesti suuremad jäätmete taaskasutusega tegelevad ettevõtted on asutanud 

kompetentsikeskuse, mis keskendub jäätmete materjalina ringlussevõtule ja jäätmetest 

toodete valmistamisele. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL) Kompetentsikeskus on välja 

kasvanud projektist Jäätmete Taaskasutusklaster. Kompetentsikeskuse eesmärk on toetada 

jäätmete taaskasutuse jõudsat edasiarendamist Eestis. Et jäätmetest valmistatud tooted 

oleksid konkurentsivõimelised, peavad nad vastama kvaliteedinõuetele, olema 

sertifitseeritud ja konkurentsivõimelised rahvusvahelisel turul. Taaskasutuse arenguks on 

oluline, et seni jäätmeteks liigitatud materjalid vastaksid kehtivatele tehnilistele nõuetele. 

EJKL Kompetentsikeskuse baasil on kavas luua sihtasutus, mis hakkaks tegelema 

jäätmetest valmistatud toodete sertifitseerimisega. Esimeses järjekorras on plaanis 

sertifitseerima hakata just komposti (EJKL Kompetentsikeskus, 2015; Pressiteade: 

Loodi…, 2014) 

Komposti tootmisel ja turustamisel on Eesti võtnud eeskuju Euroopa Liidu 

liikmesriikidest, näiteks Austriast (ARGE Kompost & Biogas Österreich), Saksamaast 

(Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.), Rootsist (Sjösättning av certifieringssystem för 

kompost och rötrest) ja Belgiast (Vlaco – Vlaamse Compostorganisatie vzw), kus komposti 

valmistamise ja sertifitseerimise nõuded on kehtinud juba mõnda aega (Linnasmägi, 2012). 

Erialaorganisatsioonidest võib näiteks tuua Euroopa Kompostimisvõrgustiku (European 

Compost Network- ECN).  
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1.2 Eeldused komposti sertifitseerimiseks eri maades 

 

1.2.1 Suurbritannia 

 

Suurbritannia kompostimise assotsiatsioon „The British Composting Association“ on 

loonud standardi kompostide jaoks – BSI PAS 100, mis on Suurbritannia 

Standardiinstitutsiooni poolt sertifitseeritud. BSI PAS 100 loodi 2002. aastal ja töötati välja 

koostöös „Waste & Resources Action Programme-ga“ (edaspidi WRAP) ja Orgaaniliste 

Jäätmete Ümbertöötlemise Assotsiatsioon-iga „Association for Organics Recycling“. 

WRAP teeb koostööd nii ettevõtetega kui ka eraisikutega, aidates neil võimalikult 

kasumlikult vähendada jäätmekoguseid, arendada jätkusuutlikke tooteid ja kasutada 

ressursse võimalikult efektiivselt (BSI PAS..., 2015; Specification for…, 2011).  

Kuigi Inglismaal ja Walesis on BSI PAS 100 poolt sertifitseeritud kompost kvaliteetne ja 

tunnustatud ja seda võib müüa, peetakse seda siiski jäätmeks, mitte tooteks. Šotimaal ja 

Põhja-Iirimaal toodetud komposti, mis vastab BSI PAS 100 nõuetele, peetakse tooteks ja 

seetõttu pole seal täiendavaid kontrollmeetmeid ja sertifitseerimist vaja. Selleks, et 

kompostist saaks ka Inglismaal ja Walesis toode peab see vastama kvaliteediprotokollile 

„Quality Protocol for Compost“-le, kus on sätestatud täpsed kriteeriumid, mille alusel 

muutuvad jäätmed tooteks. BSI PAS 100 on alusnormatiiv selleks, et saada „Quality 

Protocol for Compost“ sertifikaat, mis on tööstuses laialdaselt kasutusel (BSI PAS…, 

2015; Specification for…, 2011).  

Sertifitseeritud ja kvaliteetse komposti saamiseks on esitatud nõuded 

kompostimisprotsessile, toorainele, analüüsidele, kvaliteedikontrollile, märgistusele ja 

muule. Lisas 3 on toodud neli tabelit, kus on PAS 100 kvaliteedikriteeriumid, tabelis 1 ja 2 

on komposti kvaliteedi piirväärtused. Tabelis 3 on toodud idanemiskatse kriteeriumid ja 

tabelis 4 on toodud toitainete jms analüüsid, mida pole kohustus teha, kuid on soovitatav.  
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1.2.2 Saksamaa 

 

Saksamaa komposti kvaliteedi tagamise organisatsioon ehk „Bundesgütegemeinschaft 

Kompost e.V“ (edaspidi BGK) asutati 1989. aastal. BGK eesmärk on läbi järjepideva 

komposti kvaliteedikontrolli ja komposti tootjate toetamise toote turustamisel edendada 

kompostimist, kui üht olulist osa kaasaaegses jäätmekäitluses. Organisatsioon on 

tunnustatud „RAL German Institute for Quality Assurance and Certification“-i ehk 

Saksamaa Kvaliteedi Tagamise ja Sertifitseerimise Instituudi poolt. 1991. aastal loodi 

orgaaniliste jäätmete kompostimise kvaliteedistandard (RAL GZ 251). Selleks, et tagada 

ühtsed standardid kogu Saksamaal, on BGK asutanud Kölnis peakontori, kus kõiki 

tulemusi hinnatakse ja kontrollitakse (Country Report…, 2010b). Kvaliteedi tagamise 

süsteemis on esitatud nõuded toormele (peavad olema kooskõlas biojäätmete ja väetiste 

määrustega), kompostimisprotsessile, kvaliteedi jälgimisele (kontrollvisiidid, sisekontroll), 

proovide võtmisele ja analüüside tegemisele (akrediteeritud laborid), dokumentatsioonile 

ja muule. Lisas 4 on toodud kaks tabelit, kus on esitatud toote kvaliteedi kriteeriumid. Kui 

ettevõte tahab saada kvaliteedimärki, siis peab ta esimese aasta jooksul läbima vähemalt 

neli kontrolli – üks kontroll igal aastaajal, et hinnata komposti kvaliteedinäitajaid. 

Kontrolle võib olla ka rohkem, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja komposti kogusest. Kui 

ettevõte on saanud kvaliteedimärgi, siis järgnevatel aastatel võib kontrollide sagedus ja 

ulatus väheneda. Kui kompost vastab RAL GZ 251 nõuetele saab seda müüa kui toodet 

(Country Report…, 2010b; Siebert and Jüngling, 2015). RAL GZ 251 komposti tooted 

jagunevad kolmeks kategooriaks: toorkompost, valmiskompost ja kompost istutusmullale 

(Siebert and Jüngling, 2015). Toorkompost on terviseohutuks muudetud, ent mitte veel 

küps kompost, mille kõdunemisaste on II ja III. Toorkomposti kasutatakse 

põllumajanduses, mitte aga aianduses ega maastikukujunduses. Valmiskompost on hästi 

küps terviseohutu kompost, mille kõdunemisaste on IV või V. Valmiskomposti kasutatakse 

nii aianduses kui ka maastikukujunduses (Kriipsalu jt, 2013).  

 

 

1.2.3 Belgia 

 

1992. aastal loodi Flandria haldusüksuses kompostimisega tegelev organisatsioon Vlaco 

vzw, „the Flemish Compost Organisation“. Sellel ajal oli piirkonnas vaid üks 
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kompostimisega tegelev ettevõte, kuid seal toodetud kompost oli niivõrd halva 

kvaliteediga, et selline jäätmete käitlemine ja taaskasutamine keelati ära. Flandria 

keskkonnaministri ja „Flemish Public Office“ (OVAM) koostöö tulemusena alustati 

jäätmete liigiti kogumisega ja kompostimisega. Vlaco vzw loodi koostöös OVAM-i, 

kompostitootjate ja linnadega (Country Report…, 2010a). Vlaco eesmärgiks oli 

stimuleerida komposti tõhusat kasutamist. Eesmärgi saavutamisel peeti oluliseks komposti 

turustamist, kvaliteedi tagamist ja teadusuuringute tegemist. Alates 2004. aastast vastutab 

Vlaco vzw komposti kvaliteedikontrolli eest. Vlaco vzw kvaliteedi tagamise süsteem 

põhineb regulaarsetel proovide võtmisel ja lähtematerjali kontrollil, kontrollitud 

kompostimisprotsessil ja toote kvaliteedil. Sertifitseerimissüsteem ei põhine ainult toote 

keemiliste analüüside tegemisel, vaid kogu protsessi jälgimisel. Kvaliteedi tagamise 

süsteem on loodud vastavalt ISO 9000 standardi põhimõtetel. Kogu biolagunevate jäätmete 

käitlemise ahel, alustades lähtematerjali kvaliteedist, kompostimisprotsessist ja lõpetades 

kvaliteetse lõpptoote saamisest on kontrollitud protsess ja tähtis osa 

kvaliteedijuhtimissüsteemist. Selline kvaliteedi tagamise süsteem on kohustuslik kõikides 

kompostimisettevõtetes. Kompostimisprotsessi jälgimine (temperatuuri mõõtmine, 

segamine, lähtematerjali kogused jms) ja protsessi dokumenteerimine on kohustuslik. 

Proovid keemiliste analüüside tegemiseks võtab Vlaco ja viib need akrediteeritud 

laborisse. Lisaks Vlaco poolt võetud analüüsidele peab ettevõte ise ka analüüse tegema, et 

komposti kvaliteedis kindel olla. Vlaco kontrollib ja võtab kompostist analüüse mitu korda 

aastas. Proovide võtmise sagedus sõltub kui palju komposti toodetakse. Vlaco süsteemi 

järgi jagatakse komposti tüübid järgmiselt: haljastujäätmete kompost (green compost), 

toidu- ja aiajäätmete kompost (vfg-compost), kääritusjäägil ehk digestaadil põhinevad 

tooted ning sõnnikust ja biolagunevatest jäätmetest kompost. Haljastujäätmetest toodetud 

kompostile ja toidujäätmete ning aiajäätmete kompostile on kehtestatud erinevad 

kvaliteedistandardid (lisa 5, tabel 1 ja tabel 2). Kääritusjäägile ei ole kvaliteedistandardeid 

kehtestatud, kuid on esitatud piirväärtused (Country Report…, 2010a; Presentation of..., 

2015).  

  



25 
 

1.2.4 Euroopa kompostimisvõrgustik – ECN  

 

Euroopa Kompostimisvõrgustik „European Compost Network“ (edaspidi ECN) asutati 

eesmärgiga toetada biolagunevate jäätmete jätkusuutlikku majandamist Euroopas. 

Organisatsioon on loonud komposti sertifitseerimiseks üleeuroopalise ühtse kvaliteedi 

tagamise süsteemi „European-wide Quality Assurance Scheme“ (edaspidi ECN-QAS). 

Organisatsiooni eesmärkideks on kaasa aidata riiklike kvaliteedisüsteemide tekkimisele, 

ühtlustada olemasolevaid kvaliteedisüsteeme üle Euroopa, turustada komposti, mis on 

standardiseeritud ja ühtlase kvaliteediga, täiustada komposti käitlemise kvaliteeti 

(ühtlustatud kontroll), edendada biolagunevate jäätmete ringlussevõttu („Jäätmed tooteks“) 

ja tagada edukas komposti kasutamine. Kui kompost vastab ECN-QAS kvaliteedinõuetele 

saab seda üle Euroopa turustada. Kuid selleks, et saada ECN-QAS kvaliteedimärki tuleb 

esmalt luua riiklik sertifitseerimisasutus, mille nõuetele peab kompost vastama. Hiljem 

saavad riiklikud komposti sertifitseerimisasutused taotleda ECN-QAS kvaliteedimärki kui 

nad täidavad ECN-QAS kvaliteedinõudeid. Riiklik komposti sertifitseerimisasutus peab 

iga aasta koostama ECN-QAS juhtkonnale aruande, mis sisaldab järgmist (Siebert and 

Auweele, 2014): 

- informatsiooni kompostimisettevõtete kohta; 

- informatsiooni kompostimissüsteemide kohta; 

- informatsiooni kompostitava materjali liigi (köögijäätmed, aiajäätmed vms) ja 

koguse kohta;  

- dokumentatsiooni kompostimisprotsessi kohta; 

- dokumentatsiooni toote kvaliteedi kohta (analüüsid); 

- nimekirja laboritest, kus proovid on analüüsitud; 

- turuülevaadet.  

 

Juhul kui ECN-QAS leiab, et riiklik sertifitseerimisasutus ei tee koostööd ja esineb 

mittevastavusi, siis ECN-QAS komitee pakub lahendusi, et puudused kõrvaldada. Kui 

sertifitseerimisasutus jätab korduvalt puudused likvideerimata või ole võimeline tähtajaks 

nõudeid täitma, siis sertifikaat tühistatakse (Siebert and Auweele, 2014).  

ECN-QAS komposti kvaliteedimärgi saamiseks on esitatud nõuded 

kompostimisprotsessile, toormele, komposti kvaliteedile, proovide võtmisele, 

analüüsimeetoditele ja muule (lisa 2, tabel 1 ja tabel 2). ECN-QAS näeb ette ka 
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idanevuskatseid. Lõpptootest regulaarne proovide võtmine ja analüüsimine sõltumatu ja 

akrediteeritud labori poolt on kohustuslik (Siebert and Auweele, 2014). 

 

 

1.2.5 Eesti 

 

Eestis võeti 2013. aastal vastu määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“ (RT I, 10.04.2013, 1), mis tugineb Euroopa Kompostimisvõrgustiku 

kvaliteeditagamise süsteemile (ECN-QAS). Määruses on esitatud biolagunevate jäätmete 

loend, mis sobivad komposti lähtematerjaliks (määruse lisa 1). Lisaks on nõuded esitatud 

biolagunevate jäätmete sortimisele, käitluskohale, kompostimise protsessile, 

kvaliteedinäitajatele, ettevõtete enesekontrollile ja sertifitseerimisasutusele. Analüüse 

tegevad laborid peavad olema akrediteeritud. Komposti kvaliteeti hinnatakse orgaanilise 

aine, taimetoitainete, soolsuse, pH ja vee sisalduse järgi. Anorgaanilistele saasteainetele, 

soovimatutele koostisosadele (võõrised, umbrohuseemned jms) ja inim- ja 

taimepatogeenidele on kehtestatud piirväärtused, mis koguses võib neid kompostis esineda 

(lisa 1, tabel 1 ja tabel 2). Komposti tootja võib komposti tootena turule lasta, kui kompost 

vastab määruse nõuetele (RT I, 10.04.2013, 1). 

Määruse „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ alusel ei ole ette nähtud 

võimalust turustada komposti kui toodet, kui see on tehtud sortimata olmejäätmetest, 

reoveesettest ja sõnnikust. Kuigi jäätmeseaduses on välja toodud jäätmeseisundi lõppemise 

põhimõtted, puudub hetkel siseriiklik jäätmeseisundi lõppemise regulatsioon, mis oleks 

eelduseks töödeldud reoveesette hindamisele, mille järgi otsustatakse kas tegemist on 

jäätmete või tootega. Reoveesette kompostimist reguleerib keskkonnaministri määrus 

„Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ (RTL 

2003, 5, 48). Määrus reguleerib reoveesette töötlemist ja kasutamist, et vältida selle 

kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele, mullale, taimedele, loomadele ja inimeste tervisele. 

Määruses on esitatud nõuded kompostimise kestuse, temperatuuri, segamise, sette 

stabiliseerimise ja järelvalmimise kohta, kuid need nõuded ei ole piisavad, et rakendada 

jäätmete lakkamise staatust. Reoveesette kasutamisel tuleb tagada selle ohutus ja selleks 

tehakse keemilised analüüsid, millega määratakse sette pH, raskmetallide, orgaanilise aine, 

lämmastiku- ja fosforisisaldus, stabiliseerituse näitaja, Esherichia coli ja helmintide 
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munade arv (RTL 2003, 5, 48). Määrus annab ette reoveesette stabiliseerimise nõuded, 

kuid ei näe ette võimalust reoveesettekompostist toote saamist.  

Sõnnik liigitatakse loomsete kõrvalsaaduste alla, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009 ja selle rakendusmäärus Komisjoni määruse (EL) nr 

142/2011. Kui kompostimiseks kasutatakse sõnnikut, peab see pärinema Eesti 

põllumajandusettevõttest või Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul teistest liikmesriikidest. 

Viimasel juhul peab sõnniku kohta olema tervisesertifikaat. Loomseid kõrvalsaadusi 

kompostiv ettevõte peab olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud. 

Kompostimisel saadud kompost peab vastama mikrobioloogilistele nõuetele ja seetõttu 

tuleb komposti regulaarselt laboris analüüsida. Kompostis ei tohi esineda Salmonella spp-

d. Kolibakterite ja enerokokkide sisaldus peab vastama normidele. Sõnnikut või loomseid 

kõrvalsaadusi kompostivas ettevõttes on kohustus tagada üldiste hügieeninõuete täitmine 

(nt. lähtematerjal tuleb tuua kompostijaama lekkekindlates ja suletus mahutites; materjal 

tuleb suunata kompostimisele võimalikult kiiresti; tuleb korraldada kahjurite ennetamine, 

kontrollimine ja tõrje jpm). Lisaks tuleb tunnustatud kompostimisettevõttes koostada ja 

rakendada enesekontrolliplaan, mis sisaldab ettevõtte, seadmete ja tehnoloogia kirjeldust; 

tootmise kirjeldust ja vooskeemi ehk protsesside üksikasjalikku kirjeldamist tooraine 

vastuvõtmisest kuni komposti väljastamiseni; puhastusplaani; kahjuritõrjeplaani; töötajate 

koolitamist ja muud asjakohast infot, mis on seotud tootmise ja tootega ja mis on vajalik 

ohtude ärahoidmiseks, hügieeni tagamiseks ja ristsaastumise vältimiseks. 

Kompostimisettevõtte enesekontrolliplaan peab olema HACCAP printsiipidel põhinev 

(Komposteerimine, 2015). HACCP süsteem on asjakohane ohtude ohjamise vahend 

toidukäitlemisettevõtetes. HACCP süsteem võimaldab rakendada HACCP põhimõtteid nii 

paindlikult kui vaja, et tagada nende kohaldatavus kõigis olukordades (Suunised 

HACCP..., 2005). Näiteks tuleb määrata kõik ohud, kriitilised kontrollpunktid, kehtestada 

kriitilised piirid jms (Komposteerimine, 2015). Kompostimisettevõttes tuleb tagada 

jälgitavuse ja identifitseerimise nõuded, mis tähendab, et jälgitavus ja identifitseerimine 

peab olema tagatud alates kõrvalsaaduste tekkimisest kuni nende lõpp-punkti jõudmiseni. 

Alati peab olema teada, kust kõrvalsaadused pärinevad ja kuhu on edasi saadetud 

(Jälgitavus ja…, 2015). Sõnnikust nõuete kohaselt saadud komposti võib turustada 

tunnustatud või teavitatud loomsete kõrvalsaaduste ettevõtetele või anda vahetult komposti 

lõpp-kasutajale (haljastusfirmad, eraisikud). Kui kompostijaamas on kasutatud toorainest 

lähtuvat alternatiivset muundamismeetodit, siis tuleb käsitleda komposti kui töötlemata 
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toodet ja seda võib turustada ainult Eestis (Komposteerimine, 2015). Loomseid 

kõrvalsaadusi ja sõnnikut käsitlevate määruste eesmärk on seega kohustus tagada üldiste 

hügieeninõuete täitmine, mitte aga kompostimine kui selline ega kompostist toote saamine.  

 

 

1.2.6 Komposti kvaliteedinõuete erinevused ja sarnasused eri riikides 

  

Eri riikides on komposti kvaliteedinõuded mõneti erinevad. Kuna Eesti nõuete koostamisel 

on võetud eeskuju ECN-QAS-st siis on ka lubatud ainete piirväärtused ning mõõtmisele ja 

esitamisele kuuluvad näitajad sellega ühesugused. ECN-QAS on Eesti määrusest 

mõnevõrra põhjalikum, näiteks tuleb näidata andmeid komposti mulda lupjava toime 

kohta, magneesiumisisaldust, idanemiskatse tulemusi ja aeroobset bioloogilist aktiivsust 

(hapnikutarvet) (lisa 2, tabel 1). Idanemiskatse tuleb teha vaid siis, kui komposti 

kasutatakse kasvusubstraatide valmistamiseks. Lisaks on Eesti määruses „Biolagunevatest 

jäätmetest komposti tootmise nõuded“ analüüsimeetodite kohta öeldud vaid, et vajalikud 

katsed ja mõõtmised teeb akrediteeritud labor, järgides selleks asjakohaseid standardeid 

või nende puudumisel muid usaldusväärseid analüüsimeetodeid (RT I, 10.04.2013, 1). 

ECN-QAS-s seevastu soovitatakse analüüse teha Tehnilise komitee CEN 223 „Soil 

improvers and growing media“ alusel. Analüüsimeetodid peavad olema liikmesriikide, 

institutsioonide ja standardiorganisatsioonide poolt heaks kiidetud. Laborid peavad olema 

akrediteeritud ja soovitatavalt ECN-QAS-i poolt tunnustatud. ECN juhises on välja toodud 

ka analüüsimeetodid, mida järgida (Siebert and Auweele, 2014).  

PAS 100 nõuded kvaliteedile erinevad Eesti ja mõneti ka ECN-QAS nõuetest. Näiteks 

peab PAS 100 standardi saamiseks analüüsima soolebakterite ehk Escherichia coli 

sisaldust, mikroorganismide hapnikutarvet (lisa 3, tabel 1) ja tegema ka idanemiskatsed. 

PAS 100 idanemiskatses tuleb vaadelda tomatitaimede idanemist, kasvu ja kõrvalekaldeid 

(lisa 3, tabel 3). ECN-QAS on välja toodud vaid see, et idanemiskatse tuleb teha mulla ja 

komposti segus, milles kompostisisaldus on vastavalt 25 % ja 50 % (Siebert and Auweele, 

2014). PAS 100 kõige suurem erinevus Eesti ja ECN-QAS-i nõuetest on selles, et pH-d, 

elektrijuhtivust, toitaineid (kogukaalium, kogufosfor, magneesium jne), orgaanilist ainet, 

kuivainet jms ei ole kohustus määrata (lisa 3, tabel 4). Need on soovituslikud analüüsid, 

mida tehakse selleks, et ostjad teaksid, mida nad kasutavad. Ka võõrised on PAS 100 
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nõuete järgi jagatud kaheks – kivideks (> 4 mm) ja muudeks võõristeks, nagu klaas, metall, 

plastik jms (> 2 mm) (lisa 3, tabel 2). Eesti ja ECN-QAS nõuetes arvestatakse kõik 

võõrised kokku ja osakese suurus on sama (> 2 mm). PAS 100 standardites on toodud 

kindlad analüüsimeetodid, mida tuleb järgida. Need on samad, mis on ECN-QAS poolt 

soovitatud ja eelmainitud CEN 223 „Soil improvers and growing media“ 

analüüsimeetodid. Vaid võõriste ja umbrohuseemnete määramiseks ei ole CEN 223 poolt 

analüüsimeetodeid lisatud. Parameetrite piirväärtused on PAS 100 nõuetes mõneti erinevad 

Eestist ja ECN-QAS-st. PAS 100-l on plii, kroomi, elavhõbeda, nikli ja võõriste lubatud 

piirväärtus suurem. Kuid vase, tsingi ja umbrohuseemnete lubatud piirväärtus on väiksem 

kui Eestil ja ECN-QAS-l (lisa 3, tabel 1) (Specification for…, 2011).  

Saksamaa Komposti kvaliteedi tagamise Organisatsiooni (BGK) kvaliteedinõuetes on 

sarnasusi nii Eesti ja ECN-QAS-ga kui ka PAS 100-ga. Erinevalt Eestist ja ECN-QAS-st 

tuleb BGK nõuete järgi esitada kuivaine, väävli- ja leelisesisaldus ja lämmastiku 

lahustavus (lisa 4, tabel 1). Kõikide anorgaaniliste saasteainete piirväärtused on Eesti ja 

ECN-QAS-i piirväärtustest erinevad. Vaid võõriste ja umbrohuseemnete piirväärtus on 

sama. BGK raskmetallide piirväärtused on samad, mis PAS 100-l, erinevus on vaid plii ja 

vase piirväärtustes (lisa 4, tabel 2). Eesti ja ECN-QAS nõuetes on kõige suuremad vase ja 

tsingi lubatud kogused. Kui BGK piirväärtus vasele on 100, siis ECN-QAS-s on see 300 

mg kg
-1

 kuivaines. BGK-l on avaldatud komposti analüüside tegemiseks meetodite 

kogumik – „Methods Book for the Analysis of Compost“, kus on detailselt kirjeldatud 

proovide võtmist ja analüüside tegemist (Siebert and Jüngling, 2015).  

Vlaco kvaliteedistandardid on enamuses kõigist eelnevalt mainitud standarditest erinevad. 

Vlaco-l on eraldi kvaliteedistandardid haljastujäätmete kompostile ja toidu- ja aiajäätmete 

kompostile. Nõutavad parameetrid on neil samad. Piirväärtused on samuti peaaegu samad, 

väike erinevus on vaid lagunemisastme piirväärtusega. Haljastujäätmete komposti 

lagunemisaste on madalam kui toidu- ja aiajäätmete kompostil (lisa 5, tabel 1 ja tabel 2). 

Üks sarnasus PAS 100 nõuetega on – toitainete määramine on vajalik selleks, et tarbijad 

teaksid, millise kvaliteedi komposti on. Erinevalt teistest standarditest on Vlaco puhul 

nõutud arseeni analüüsimist ja komposti sõelumist läbi 40 mm sõela (lisa 5, tabel 1). 

Raskmetallidest on Vlacol vase piirväärtus teistest standarditest päris palju väiksem. Kui 

teistel on vase piirväärtuseks 200-300 mg/kg, siis Vlaco-l on see 90 mg/kg. Samas on 

elavhõbeda piirväärtus suurem kui Eestil ja ECN-l. Võõriste lubatud piirväärtus on Vlaco-l 

sama, mis Eestil ja ECN-l. Vlaco-l on erinevalt teistest antud ka pH standard – 6,5-9,5 (lisa 
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5, tabel 1). Analüüsid tuleb teha standardiseeritud meetodite järgi, mis on avalikustatud 

Flemish Institute for Technological Research poolt (Presentation of..., 2015).  

 

 

1.3 Komposti sertifitseerimise käik Eestis 

 

1.3.1 Sertifitseerimisasutus 

 

Eesti õigussüsteemis saab Sertifitseerimisasutuse luua sihtasutusena, kuna selle asutajad 

peavad olema juriidiliselt sõltumatud inimesed. See tähendab, et komposti tootjad ei tohi 

Sertifitseerimisasutuse juhatuses ega nõukogus olla. Enne tööle asumist ja teenuse 

pakkumist peab Sertifitseerimisasutus saama akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse 

poolt.  

Sertifitseerimisasutuse eesmärk on kompostimise korralduse, dokumendi vormide ja 

menetlustoimingute väljatöötamine ning sellealane liikmete nõustamine. 

Sertifitseerimisasutus viib läbi kompostimise korralduse kontrolli ning komposti ohutuse ja 

kvaliteedi hindamise. Sertifitseerimistoiminguid võivad teha komposti sertifitseerimiseks 

asjaomase hariduse ja kogemusega töötajaid, sertifitseerimisasutus peab valdama 

vahendeid sertifitseerimiseks ja katsetulemuste hindamiseks, olema sõltumatu ja 

asjatundlik ning olema komposti sertifitseerimiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele 

vastavuse seadusele (RT I, 10.04.2013, 1). Sertifitseerimisasutus koostab 

hindamistoimingukava, sõlmib lepingud ekspertide ja akrediteeritud laboriga ja teeb hiljem 

otsuse sertifikaadi andmiseks. 

 

 

1.3.2 Ettevõtte enesekontrollisüsteem 

 

Määruses „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ § 8 on välja toodud 

nõuded tootja enesekontrollisüsteemile. Enesekontrollisüsteem tuleb kohaldada nii, et 

tagatakse määruse nõuetekohane komposti tootmine. Enesekontrollisüsteem võib olla 

jäätmekäitlusettevõtja üldise kvaliteedijuhtimise osa. Enesekontrollisüsteemi 
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kirjeldamiseks tuleb koostada enesekontrolliplaan, milles tuleb märkida andmed komposti 

tootja tegevuse ja tehnoloogilise protsessi kontrollimise abinõude kohta. 

Enesekontrolliplaan vormistatakse kirjalikult paberil või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis. Enesekontrolliplaan peab sisaldama järgmist (RT I, 10.04.2013, 1): 

- nõuetele vastava käitluskoha kirjeldust; 

- käitluskohta vastu võetud biolagunevate jäätmete kontrolli, järelsortimise ja 

jäätmete kompostimisalale suunamise kirjeldust (sh. kogused, mis 

dokumenteeritakse); 

- kirjeldust meetmetest, kuidas välditakse kompostimisele suunatud biolagunevate 

jäätmete segunemine muude jäätmetega; 

- komposti tootmise tehnoloogilist skeemi ja kirjeldust; 

- keskkonnahäiringute (hais, tolm, müra, aerosoolid, jäätmete tuulekanne, närilised ja 

putukad) vähendamise ja vältimise meetmete kirjeldust (tuulekande vältimiseks on 

jäätmete hoiustusala ümber vaja paigaldada piire, näriliste ja putukate piiramiseks 

saab kasutada spetsiaalset tõrjet); 

- komposti pakendamise, märgistamise ja hoiule panemise kirjeldust; 

- ohutus- ja kvaliteedinõuetele mittevastava komposti käitlemise korda; 

- mõõtevahendite kalibreerimise, kontrolli ja hooldamise kontrolli; 

- komposti ohutus- ja kvaliteediprobleemide tekkepõhjuste väljaselgitamise 

meetmeid; 

- klientide esitatud kaebuste lahendamise korda; 

- probleemidest teavitamise korda. 

 

Oluline on kompostiga kokku puutuvate sõidukite puhastamine ja desinfitseerimine. 

Jäätmekäitleja peaks tagama, et kompostitavat materjali toonud sõidukit saaks vajadusel 

territooriumilt lahkudes pesta ja desinfitseerida. See on oluline selleks, et jäätmed ja 

mustus ei kanduks jäätmekäitleja territooriumilt edasi. Oluline on ka jäätmekäitleja enda 

masinate puhastamine (kopad, traktorid jms). Seda eriti juhul, kui jäätmete ladustusalal on 

mitut erinevat sorti jäätmeid ja neid tõstetakse sama kopaga. Enesekontrolliplaan peaks 

hõlmama ka töötajate teadlikkuse tõstmist ja koolitusi. Kompostimisettevõttes peab olema 

kindel süsteem, kuidas temperatuuri mõõdetakse, kui tihti seda tehakse, kuidas 

kompostimassi segatakse, kuidas andmeid dokumenteeritakse jne.  
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Komposti tootja kontrollib enesekontrolliplaani nõuetele vastavust üks kord aastas ja 

vajadusel teeb selles muudatused (RT I, 10.04.2013, 1).  

 

 

1.3.3 Sertifikaadi taotlemine ja väljastamine 

 

Eestis peab ettevõte ja kompost sertifikaadi saamiseks vastama määrusele 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“. Sertifikaat antakse ettevõttele ja 

kompostile, mitte aga tootmispaigale. Kui ühel ettevõttel on mitu tootmiskohta või 

tütarettevõtet ja ta tahab kõikides komposti toota, siis tuleb tal kõikide tootmiskohtade 

kohta täita taotlus ja täita vajalikud nõuded.  

Kõigepealt esitab komposti tootja sõltumatule Sertifitseerimisasutusele taotluse. Taotlus 

sisaldab informatsiooni taotleja kohta, nagu ettevõtte nimetust, aadressi, töötajate arvu ja 

kes vastutab kompostimise eest. Taotlus peab sisaldama informatsiooni kompostimise 

kohta, nagu näiteks komposti lähtematerjali, kasutatava tehnoloogia, tootmismahu, partiide 

valmimise sageduse ja kompostimises töötavate töötajate arvu kohta. Lisaks tuleb märkida 

jäätmeloa ja keskkonnakompleksloa numbrid. Juhul kui kompostitakse III kategooria 

loomseid kõrvalsaaduseid, siis peab olema Veterinaar- ja Toiduameti tunnustuse number. 

Taotlusele lisaks tuleb esitada taotleja enesekontrolli vorm (ptk 1.3.2). See sisaldab taotleja 

andmeid, rakendatavaid kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteeme, kohaldatud 

enesekontrolliplaani vastavalt määruse „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“ esitatule. Kirjeldada tuleb käitluskohta, kompostimiseks kasutatavaid lähte- ja 

tugiaineid, tootmisprotsessi (tootmise maht, toodetava komposti eeldatav kasutusala), 

komposti tootmise tehnoloogiat (partiide valmimise sagedus), erinevaid 

keskkonnahäiringute (hais, tolm, müra jms) vältimise meetmeid ja valmistoodangu 

saastumise vältimiseks rakendatud meetmeid. Enesekontrolli vormile tuleb kaasa lisada 

dokumentide koopiad, mis tõendavad vormi kirjutatud informatsiooni. Näiteks tuleb 

esitada enesekontrolli plaan, rakendatavate juhtumissüsteemide sertifikaadid, 

kompostimise skeem ja muud dokumendid, mida on vormis nõutud. Vormis nõutud 

kirjeldused peavad olema ülevaatlikud, mitte liiga pikad ega lühikesed, sest vajadusel saab 

hiljem ekspert lisainformatsiooni küsida. Kui tootja poolt on taotlus ja enesekontrolli vorm 

esitatud, siis vaatab Sertifitseerimisasutus dokumendid üle. Kui Sertifitseerimisasutus leiab 
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mõne puuduse (nt. ei vasta käitluskoht määruses esitatud nõuetele), siis taotlust edasi ei 

menetleta ning tootja peab puudused parandama ja dokumendid uuesti esitama. Kui 

Sertifitseerimisasutus leiab, et taotluses ja enesekontrolli vormis ei ole puudusi, siis 

kaasatakse protsessi eksperdid ja labor. Sertifitseerimisasutuse proovivõtjad võtavad 

proovid ja saadavad need laborisse. Kuna Eestis sellist laborit ei ole, kus oleks kõik 

määruses „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ nõutud parameetrite 

analüüsimeetodid akrediteeritud, siis saadetakse (vähemalt esialgu) proovid analüüsimiseks 

mõnda akrediteeritud laborisse Euroopas. Ka proovivõtjad peavad olema akrediteeritud, 

seega koolitab Sertifitseerimisasutus nad välja. Proovivõtjaid saab koolitada nii Eestis kui 

ka Euroopas. Sertifitseerimisasutus on koostanud proovivõtmise juhendi, mille alusel 

proove võetakse. Järgmiseks esitab labor aruande komposti kvaliteedi kohta. 

Sertifitseerimisasutuse poolt palgatud ekspert saab analüüside tulemused ja hindab nende 

põhjal komposti kvaliteeti ja vastavust määrusele. Ekspert külastab ka tootjat ja vaatab üle 

kompostimisprotsessi ning täidab eksperdi kontroll-lehe, mis näitab kas tootja taotlus ja 

enesekontrolli vorm vastab tegelikele oludele. Pärast eksperdi kontrolli tehakse 

hindamisakt (eksperthinnang), kus on kirjas kontrolli kokkuvõte. Seejärel teeb ekspert 

Sertifitseerimisasutusele ettepaneku, kas väljastada sertifikaat või mitte. Lõpliku otsuse 

sertifikaadi andmise või mitteandmise üle teeb Sertifitseerimisasutus, vastavalt eksperdi 

hindamisaktile. Kui Sertifitseerimisasutus leiab, et kompostimise käigul esines puudusi või 

komposti omadused ei vastanud määrusele, esitatakse ettepanekud puudujääkide 

kõrvaldamiseks. Kui kõik vastab nõuetele, väljastab Sertifitseerimisasutus sertifikaadi 

(Margit Rüütelmanni 2015. a suulistel andmetel; RT I, 10.04.2013, 1). Komposti kui toote 

sertifitseerimise korraldus Eestis on kujutatud joonisel 2.  
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Joonis 2. Komposti kui toote sertifitseerimise korraldus Eestis (Kriipsalu jt, 2015b) 

 

Sertifitseerimisasutus kontrollib sertifikaadi saanud komposti tootja kompostimise 

korraldust üks kord aastas. Sertifitseerimisasutus korraldab katsed ja mõõtmised nii, et iga 

kompostipartii saaks kontrollitud. Probleemide ilmnemisel võib Sertifitseerimisasutus 

kontrollimiste arvu suurendada. Kompost muutub taas jäätmeks juhul kui kompost 

kõrvaldatakse kasutusest, kompost ei vasta ohutus- ja kvaliteedinõuetele ja seda ei ole 

võimalik taastöödelda ning juhul kui komposti on hoitud nii kaua või sellisel viisil, et see 

ei ole enam kõlblik sihtotstarbeliseks kasutamiseks (RT I, 10.04.2013, 1). 
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1.3.4 Komposti sertifitseerimise võimalikud head ja halvad küljed 

 

Komposti tootja peab arvestama sellega, et komposti sertifitseerimine võib võtta palju 

aega. Sertifikaadi saamiseks kuluv aeg oleneb mitmetest asjaoludest: 

- kas ettevõtte dokumentatsioon on korras; 

- kas keemilised analüüsid vastavad nõuetele või tuleb kompostimisprotsessis midagi 

muuta ja kordusanalüüsid teha; 

- kui palju võtab aega paberitöö;  

- kas tootja käitluskoht vastab nõuetele või tuleb teha lisainvesteeringuid, et saada 

käitluskoht nõuetekohaseks; 

- kas komposti tootmisprotsess vastab nõuetele või tuleb see üle vaadata ja vajadusel 

teha parandusi; 

- kas ettevõttel on rakendatud enesekontrollisüsteem. 

 

Enne, kui komposti tootja hakkab sertifikaati taotlema tuleks ettevõttel läbi mõelda, mida 

sertifitseerimisprotsess endast täpselt kujutab. Tuleks selgeks teha, mis põhjustel 

sertifikaati taotletakse, mis on võimalik saadav kasu ja kas sertifitseerimisega võib 

kaasneda ka negatiivne pool.  

Eestis on küll akrediteeritud laboreid (nt. Põllumajandusuuringute Keskuse Agrokeemia 

laboratoorium), kuid mitmeid sertifitseerimise jaoks olulisi proove seal ei tehta. Näiteks ei 

tehta seal võõriste ja salmonella analüüse. Enne kui tehakse analüüsid akrediteeritud 

laboris võib komposti tootja lasta nö. proovianalüüsid teha Eesti laborites, mis ei ole 

akrediteeritud. Nii saab tootja teada, kas tema kompost võiks nõuetele vastata. Juhul kui 

proovid ei vastagi nõuetele, tuleb tootjal oma kompostimisprotsess üle vaadata ja teha 

kindlaks need põhjused, miks see nii on. Põhjused võivad olla kompostimisplatsil, näiteks 

uus kompost segunes vanaga või valmiskomposti ei õhustata. Uue ja vana komposti 

segunemise vältimiseks tuleb teha ümberkorraldusi kompostimisplatsil, näiteks panna 

valmiskompost ühele poole platsi ja valmiv kompost teisele poole platsi.  
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Sertifikaadi taotlemise võimalikud head küljed: 

1. Biolagunevaid jäätmeid tekib kogu aeg, kuid tulenevalt jäätmeseadusest neid suurel 

hulgal prügilasse ladestada tohi. Jäätmekäitlusettevõtted peavad seetõttu 

alternatiivsed lahendused leidma, kuidas biolagunevaid jäätmeid käidelda. Heaks 

variandiks on biolagunevad jäätmed kompostida ja müüa komposti kui toodet. 

2. Sertifitseerides komposti ja müües seda kui toodet saab ettevõte ühiskonna 

heakskiidu, millest tulenevalt saab ettevõte tunnustust ja reklaami. 

3. Tarbija teab mida ta ostab. Sertifitseerimata jäätmekomposti kvaliteet võib olla 

muutuv ja seetõttu ei julge tarbijad seda osta. Seevastu sertifitseeritud kompostiga 

antakse kaasa dokument, kus on kirjas komposti tooraine, kvaliteedinäitajad, 

sertifikaadi number, soovitused komposti hoidmiseks ja komposti soovituslik 

kasutusala ning kasutusjuhis. Nii saab tarbija olla kindel, et toode, mida ta ostab on 

kvaliteetne.  

4. Tekib uus ostjate grupp, kes tahavad osta kodumaist toodet ja kes julgevad 

jäätmekomposti osta, sest teavad komposti koostise ja kvaliteedi kohta.  

5. Sertifitseeritud kompost on toode ja seega on seda võimalik turustada ka teistes 

Euroopa riikides. 

6. Sertifitseeritud kompostitootjatel on konkurentsieelis nende komposti tootjate ees, 

kellel pole sertifikaati. Loodetavasti eelistavad tarbijad kontrollitud ja kvaliteetset 

komposti.  

7. Euroopas on komposti sertifitseerimisega tegeletud juba kümmekond aastat. Eesti 

jäätmekäitlejate tehnika ja tase on väga hea ning varasemad uuringud (Linnasmägi, 

2012) on näidanud, et komposti kvaliteedinõuded on ettevõtetele täidetavad. Seega 

ei ole põhjust miks ettevõtted ei peaks sertifitseerimisega hakkama saama.  

8. Sertifitseeritud komposti tootjad saavad teha koostööd ja oma tooteid ühiselt 

turustada. 

 

Sertifikaadi taotlemise võimalikud halvad küljed: 

1. Komposti tootmise ja sertifitseerimise kulud võivad minna suuremaks kui kasum 

komposti müümisel (kulud suuremad kui tulud). Kui sertifitseerimisel selgub, et 

valmiskomposti kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele, siis tuleb teha kordusanalüüsid 
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ja ka need maksavad. Kulud võivad ka siis suuremaks minna kui käitluskoht ei 

vasta nõuetele ja tuleb teha investeeringud selle parandamiseks.  

2. Nõuetele vastava komposti saamine võib osutuda keeruliseks. Suureks probleemiks 

on raskmetallide lubatust suurem sisaldus. Tihtipeale ei leita üles põhjust, miks see 

nii on ja seetõttu ei osata probleemi lahendada.  

3. Komposti sertifitseerimisprotsess võtab aega ja võib osutuda keerulisemaks kui 

alguses arvati. Aega nõuab dokumentatsioon (taotlus, enesekontrolli vorm) ja kui 

tuleb teha kordusanalüüsid või korduskontroll jäätmekäitleja juurde, siis see võtab 

samuti aega.  

4. Konkurents suureneb kui ka teised komposti tootjad saavad sertifikaadi.  

5. Kompostitav tooraine võib partiide kaupa erineda, millest tulenevalt võib ka 

komposti kvaliteet kõikuda. Selle vältimiseks on väga oluline kontrollida 

vastuvõetud jäätmeid, et need vastaksid saatedokumentidele. Jäätmeid 

kontrollitakse visuaalselt enne ja pärast mahalaadimist.  

6. Ei pruugi sertifikaati saada. Ettevõte kulutab aega ja raha, kuid kompostimise 

korralduses ja/või ohutus- ja kvaliteedinäitajad ei vasta nõuetele ka pärast 

korduskontrolli ja ettevõte ei saa sertifikaati.  

7. Eestis on levinuim kompostimisviis on aunkompostimine. Kuid aunkompostimist 

mõjutab ilmastik, mistõttu ei pruugi kompostimisprotsess alati edukas olla.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

Käesoleva magistritöö meetod on töö teoreetilises osas refereerimine ja uurimuslikus osas 

ankeetküsitluse koostamine ja vastuste analüüsimine.  

 

 

2.1 Teoreetilise osa metoodika 

 

Töö kirjandusliku ülevaate koostamisel kasutati kirjanduse analüüsi meetodit. Kasutatud 

on teemaga seonduvaid raamatuid, teadusartikleid, seadusi, ettekandeid, publikatsioone, 

aruandeid, dokumente ja suuliseid allikaid. Teemakohase kirjanduse leidmiseks kasutati ja 

kombineeriti omavahel järgmisi märksõnu: kompost, tootmine, sertifitseerimine, komposti 

nõuded, reoveesette kompost, sõnnikukompost, biolagunevad jäätmed, kvaliteedinõuded, 

tehnoloogiad, komposti omadused. Ingliskeelse kirjanduse leidmiseks kasutati ja 

kombineeriti järgmisi märksõnu: compost, composting, compost certification, compost 

quality standards, methods, technologies, organic farming, waste treatment, pH, 

temperature, C:N ratio, biowaste, organic waste, compost production, compost materials.  

Allikate leidmiseks kasutati järgmisi andmebaase: Eesti raamatukogude e-kataloogi 

ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE, ScienceDirect, Springer Link ja interneti 

otsingumootoreid Google ja Google Scholar. Mitmeid materjale saadi juhendajalt.  

Peatüki „Komposti kvaliteedinõuded“ jaoks valiti kolm riiki, kus standardid komposti 

jaoks on kehtestatud ja toimivad edukalt. Saksamaa valiti seetõttu, et seal on kõige 

pikaajalisem kogemus komposti sertifitseerimise alal. Belgia ja Inglismaa valiti seetõttu, et 

sealne süsteem on hästi toimiv ja edukas ning Euroopa Kompostimisvõrgustik seetõttu, et 

see on üleeuroopaline kvaliteedisüsteem, mis on olnud eeskujuks ka Eestile.  

Komposti sertifitseerimise käigu kirjeldamiseks ja sertifitseerimisasutuse töö korralduse 

kirjeldamiseks saadi materjali juhendajalt ja määrusest „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“. Peamine informatsioon kavandatava sertifitseerimisprotsessist 
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kohta saadi nõupidamisel Väätsa Prügilas, mille korraldasid komposti sertifitseerimise 

algatanud spetsialistid Jäätmete Taaskasutusklastrist. Kohtumisel arutati üksikasjalikult 

sertifitseerimise taotluste, hindamisaktide ja kontrollivormide kasutuselevõtuga seotud 

probleeme. Lisaks andis Väätsa Prügila külastus hea ettekujutuse, kuidas kompostimine 

reaalselt käib, milliseid toiminguid tehakse, milline on aruandlus ja milline on 

kompostimise dokumentatsioon ettevõtte enesekontrolli puhul.  

 

 

2.2 Uurimusliku osa metoodika  

 

Uurimusliku osa lahendamiseks koostati kirjalik küsitlus, mis viidi läbi märtsi ja aprilli 

kuus. Küsimustik koosnes 22 küsimusest (Lisa 6). Küsitlus koosnes nii suletud kui avatud 

küsimustest. Avatud küsimused olid mõeldud suletud küsimuste vastuste täpsustamiseks. 

Küsitluse koostamisel arvestati sellega, et küsitlus oleks konkreetne, ega oleks koormavalt 

pikk. Küsimuste koostamisel on aluseks võetud määrus „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“, „Jäätmeseadus“ ja sertifitseerimisasutuse asjakohased 

dokumendid. Küsitlus koostati nii, et vastuste põhjal saaks teada kas ettevõtetel on 

enesekontrolli mehhanism olemas, kas ettevõtted on sertifitseerimisprotsessiga kursis ning 

kas ettevõtted on nõus hakkama oma komposti sertifitseerima.  

Küsitluse valim koosnes jäätmekäitlejatest, kes kompostivad biolagunevaid jäätmeid, 

reoveesetet ja sõnnikut. Ehkki praegu saab määruse (RT I, 10.04.2013, 1) alusel 

sertifitseerida vaid biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti, sooviti küsitlusega 

teada saada, kas ka teistest lähteainetest komposti tootjad oleksid sertifitseerimisest 

huvitatud ning kas ettevõtetel on enesekontrolli mehhanism olemas. Valimisse võeti need 

komposti tootjad, kes osalesid 2012. aastal uuringus „Ülevaade Eestis toodetud 

jäätmekompostidest“, milles osales ka käesoleva magistritöö autor.  

Käesolev küsitlus viidi läbi elektrooniliselt Google Docs vabavaralise töökeskkonna abil. 

Elektrooniline küsitlus võimaldas vastajal ankeeti täita neile sobival ajal. Seejärel töödeldi 

ja analüüsiti kogutud andmestikku Google Docs keskkonnas ja Microsoft Exceli 

programmis.  
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Küsitluse saatmisel arvestati hea tavaga ja küsitlusega kaasnes kaaskiri, mis selgitas töö 

eesmärke ja vajadust. Küsitlusega kogutud andmete konfidentsiaalsus tagati.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1 Vastanute jaotus ja tegevusload 

 

Küsitlus saadeti kokku 20 ettevõttele ning ühele ülikoolile, kelle käest omal ajal samuti 

komposti saadi. Kokku vastas küsitlusele 11 ettevõtet ehk 57,9 %. Küsitlusele vastamisest 

loobus ülikool, mis küll kompostib haljastusprahti, kuid ei näe kompostimisel 

äritegevusena mõtet. Veel üks ettevõte loobus küsitlusele vastamast. Põhjus, miks mitmed 

ettevõtted küsitlusele ei reageerinud võis olla tingitud sellest, et küsitlus saadeti ka 

reoveesetet ja sõnnikut kompostivatele ettevõtetele. Nende kompostist ei saa seaduse 

mõistes toodet ja arvatavasti polnud ettevõtted motiveeritud vastama.  

63,6 % vastanud ettevõtetest on olemas jäätmeluba, nendest kahel ettevõttel on lisaks 

jäätmeloale keskkonnakompleksluba. Jäätmeluba on kohustuslik jäätmete kõrvaldamiseks 

ja taaskasutamiseks (Jäätmeluba, 2015). Kolmel ettevõttel on keskkonnakompleksluba, 

nendest ühel ettevõttel on lisaks Veterinaar- ja Toiduameti tunnustus 3. kategooria 

loomsete jäätmete kompostimiseks. Keskkonnakompleksluba on suure keskkonnamõjuga 

ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimisele ja kontrollimisele suunatud 

keskkonnakorralduse vahend. Keskkonnakompleksluba asendab jäätmeloa, välisõhu 

saasteloa ja vee erikasutusloa (Keskkonnakompleksluba, 2015). Üks ettevõte on vastanud, 

et ei oma jäätmeluba ega keskkonnakompleksluba (joonis 3). Sellisel juhul, kui jäätmeluba 

pole, võib komposti teha vaid enda tarbeks. Kui jäätmeid kompostitakse 

majandustegevusena on jäätmeluba kohustuslik. Juhul kui tegemist oleks omavalitsusega, 

kus kompostitakse vaid kalmistu- ja haljastujäätmeid ei ole luba vaja, kuid tegevus peab 

olema registreeritud piirkonna Keskkonnaametis. Jäätmeluba pole vaja ka sellisel juhul, 

kui käideldavate jäätmete kogus on alla viie tonni aastas (Kriipsalu jt, 2015a). Antud juhul 

ei olnud tegemist omavalitsusega ja kompostitava massi kogus on suurem kui viis tonni.  
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 Joonis 3. Komposti tootjate load  

 

 

3.2 Kompostimisprotsess ja -tehnoloogia 

 

Lähtematerjalil on komposti kvaliteedile suur mõju. Mõned lähtematerjalid sisaldavad 

rohkem võõriseid ja mitmesuguseid saasteaineid ning seega ei sobi kompostimiseks. 

Haljastujäätmetel on hea struktuur ja sobiv niiskustase, kuid köögijäätmeid tuleb 

tugiainetega segada, et kompostimisprotsess oleks edukas (Herity, 2003; Kepp et al. 2000). 

Lähteained tuleb valida vastavalt sellele, millise kvaliteediga komposti soovitakse.  

Kõige enam ehk 63,6 % ettevõtetest kasutab komposti lähtematerjalina biolagunevaid 

jäätmeid. Ühes ettevõttes kompostitakse lisaks biolagunevatele jäätmetele reoveesetet ja 

kahes teises lisaks sõnnikut. Kolmes ettevõttes kompostitakse ainult reoveesetet ja ühes 

ettevõttes ainult sõnnikut. Üle 1000 tonni komposti aastas toodavad kokku seitse ettevõtet. 

Nendest kolme lähtematerjaliks on biolagunevad jäätmed, teise kolme ettevõtte 

lähtematerjaliks on reoveesete ja ühe ettevõtte lähtematerjaliks sõnnik. Kolm ettevõtet 

toodavad aastas 100-1000 tonni komposti. Nendest kaks ettevõtet toodavad komposti 

biolagunevatest jäätmetest ja üks ettevõte reoveesettest. 10-100 tonni komposti aastas 

toodab üks ettevõte biolagunevatest jäätmetest. Üks ettevõte toodab 1-10 tonni 
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sõnnikukomposti. Ühel juhul on vastatud, et komposti toodetakse biolagunevatest 

jäätmetest ja sõnnikust ning nende koguseks on märgitud 0. Kuna sellise ettevõtte puhul ei 

tundunud see kogus õige olevat, siis täpsustati e-maili teel, mida selle vastusega mõeldud 

oli. Selgus, et ettevõte toodab aastas 350 m
3
 komposti.  

Enne kompostimist segatakse lähtematerjali hulka tugimaterjale, mis kiirendavad ja 

parandavad kompostimisprotsessi. Lähtematerjale lisatakse, kui kompostitav lähtematerjal 

on liialt vedel, soovitakse kompostitavale massile lisada poorsust, et õhk kompostitavasse 

massi sisse pääseks või soovitakse parandada kompostitava massi süsiniku ja lämmastiku 

suhet (Kriipsalu jt, 2015a). Kõige enam kasutatakse tugiainetena saepuru, turvast ja 

hakkpuitu (purustatud puitu). Vähem kasutatakse puukoori ja põhku (joonis 4). Ühel juhul 

on märgitud, et tugiainetena kasutatakse tavajäätmete inertseid sõelmeid. Kolmes 

ettevõttes tugiaineid ei kasutata.  

 

 

Joonis 4. Kompostimisel kasutatav tugimaterjal 

 

Küsitletutest 72,7 % kasutavad kompostimise algfaasis aunkompostimist, mis on ka Eestis 

levinuim kompostimisviis (joonis 5). Aunkompostimisel kuhjatakse kompostitavad 

jäätmed kõvakattelisele platsile umbes 1,5-2,5 m kõrguseks ja 3-6 m laiuseks hunnikuks 

(Biolagunevate jäätmete…, 2005; Composting Processing..., 2015; Velner, 1998). Aunasid 

tuleb regulaarselt segada, et kompost püsiks õhustatuna (Velner, 1998). 90 % ettevõttetest, 

kus kasutatakse aunkompostimist, segavad materjali regulaarselt mehaaniliselt läbi. Auna 

0

10

20

30

40

50

saepuru turvas puukoor põhk ei kasuta muu

% 



44 
 

segamine hajutab niiskuse ja lõhub klombid, aitab lagugaasil lenduda, rikastab komposti 

hapnikuga ja soodustab bakterite elutegevust, mis omakorda hoiab kompostitava massi 

ühtlaselt soojana isegi jaheda ilma korral. Segamine on oluline ka seetõttu, et tärganud 

umbrohi hukkuks (Kriipsalu jt, 2015a). Kahel ettevõttel on aunades lisaks õhutuskanalid 

või -torustik ja üks ettevõte vastas, et õhk pääseb komposti ilma segamata. Sellisel juhul ei 

saa kompostiaun olla kuigi suur, vastasel juhul ei pääse õhk hunniku keskele. Probleeme 

võib tekkida ka termofiilse temperatuuri saavutamisega, sest väike aun jahtub kiiresti. 

Õhutuskanalite kasutamisel ei ole vaja komposti segada ja auna võib teha suurema 

(Biolagunevate jäätmete…, 2005). Üks ettevõte kasutab kompostimise algfaasis 

reaktorkompostimist, kus kompostitavat massi segatakse, õhustatakse, niisutatakse ja 

soojendatakse kinnises reaktoris (Kriipsalu, 2001). Kompostimine ei jõua reaktoris lõpuni, 

kuid kompostimass muutub hügieeniliseks. Hiljem pannakse kompost aunadesse 

laagerduma. Teinegi ettevõte kombineerib kompostimistehnoloogiaid – kompostimise 

algfaas toimub suurtes kottides, järelvalmimine aunades. Kott-kompostimine on sarnane 

aunkompostimisele, kuid kompostitav materjal pannakse ühekordselt kasutatavatesse 

suurtesse kompostikottidesse. Kott kaitseb ilmastiku mõju eest ja vähendab haisu levikut. 

Kottides on õhustustorustik, millega saavutatakse aeroobne keskkond (Linnasmägi, 2012). 

Ühel juhul kasutatakse trummelkompostimist, kus kompostitava materjali õhustamine ja 

kobestamine toimub trumli aeglase pöörlemise toimel (Williams, 2005). Ühel juhul 

kasutatakse tunnelkompostimist. Mõlema eel nimetatud kompostimistehnoloogia puhul 

vajab kompost järelvalmimist. Üks ettevõte on kompostimistehnoloogiaks nimetanud 

metaankääritamist, kus reoveesete kääritatakse õhukindlas anumas mesofiilsel 

temperatuuril (Biogaas, 2015). Kääritamist siiski kompostimiseks nimetada ei või, ehkki 

ka selle tehnoloogia juurde kuulub käärimisjäägi järelkompostimine.  



45 
 

 

Joonis 5. Kompostimistehnoloogiad 

 

Määruste „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded
1
“ ja „Biolagunevatest 

jäätmetest komposti tootmise nõuded“ kohaselt tuleb vastuvõetud jäätmeid visuaalselt 

kontrollida, et komposti hulka ei satuks prügi. Mõlemas määruses on nõutud vormistada 

dokument, mis sisaldaks jäätmete vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega, jäätmeliigi 

koodinumbrit ja nimetust, jäätmete kogust ning üleandnud ettevõtja nime, aadressi ja 

registrikoodi (RTL 2004, 56, 928; RT I, 10.04.2013, 1). Kirja tuleb panna ka veel muid 

andmeid, kuid magistritöö küsitlusega uuriti just eelnevalt mainitud andmeid. Küsitlusest 

selgus, et 54,5 % ettevõtetest dokumenteerivad vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja, 

jäätmeliigi koodinumbri ja nimetuse, koguse tonnides, üleandnud ettevõtja nime ja aadressi 

ning registrikoodi (joonis 6). Ühel juhul dokumenteeritakse jäätmeliigi koodinumbrid ja 

nimetused ning kogus. Neli ettevõtet ei dokumenteeri küsitud andmeid. Võib arvata, et 

nende ettevõtete puhul on tegemist loomapidajate ja reoveepuhastitega, kus jäätmed 

tekivad kohapeal ja jäätmeid mujalt juurde ei tooda. Kui mitte arvestada neid ettevõtteid, 

kellel jäätmed tekivad kohapeal, võib öelda, et määruse nõudeid täidetakse.  
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Joonis 6. Vastu võetud jäätmete dokumentatsioon 

 

Küsitlusega uuriti ettevõtete kompostimispaiga olukorda. Määruses „Biolagunevatest 

jäätmetest komposti tootmise nõuded“ § 5 lg 1 on välja toodud, et käitluskoht peab olema 

ümbritsetud taraga, varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega, kaetud 

vettpidava pinnakattega ning sellel peaks olema nõrgvee ja sademevee kogumissüsteem 

(RT I, 10.04.2013, 1). Küsitlusele vastanud ettevõtetest viiel on kõik eelnevalt nimetatud 

nõuded täidetud. Neljal ettevõttel on nõuded osaliselt täidetud. Enim puudusid ettevõtetel 

valveseadmed ja ööpäevane valve. Kahel juhul ei ole neljast nõudest ühtegi ära märgitud. 

Antud käitluskoha nõuded peavad olema täidetud nii ettevõtte enesekontrollisüsteemi kui 

sertifitseerimise jaoks. Kui nõudeid pole täidetud, võib see sertifitseerimise puhul 

takistuseks saada.   

Selleks, et kompost oleks patogeenidest ja umbrohuseemnetest puhas on oluline, et 

komposti temperatuur tõuseks termofiilsesse faasi. Selles veendumiseks tuleb 

kompostimisprotsessi käigus temperatuuri mõõta ja tulemused dokumenteerida. 

Aunkompostimisel peab määruse „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ 

kohaselt temperatuur olema ≥ 55 °C vähemalt 10 ööpäeva, temperatuuri korral ≥ 65 °C 

piisab kolmest päevast. Reaktorkompostimise või välismõjust eraldatud süsteemis peab 

temperatuur olema ≥ 60 °C vähemalt kolm ööpäeva (RT I, 10.04.2013). Samuti on 

temperatuuri mõõtmine ja kontrollimine tähtis, kuna temperatuuril on oluline mõju 
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orgaanilise lämmastiku muutumisel anorgaaniliseks, mis on taimedele kättesaadav (Herity, 

2003). 63,6 % ettevõtetest vastas, et nad mõõdavad kompostimise käigus regulaarselt 

temperatuuri, mis on üsna hea tulemus. Mõnikord mõõdavad temperatuuri 18,2 % 

ettevõtetest ja 18,2 % ettevõtetest ei mõõda üldse. 36,4 % ettevõtetest dokumenteerivad 

mõõdetud tulemused. Vaid kolm ettevõtet, kes regulaarselt temperatuuri mõõdavad ei 

dokumenteeri näite. Temperatuuride dokumenteerimine on kasulik, sest juhul kui 

valmiskompost ei vasta ootustele ja keemilised analüüsid ületavad lubatud piirväärtused, 

on lihtsam leida põhjus miks see nii võib olla. Seda eriti umbrohuseemnete ja 

salmonellabakterite piirväärtuste ületamise puhul. Tõenäoliselt on siis termofiilne 

temperatuurirežiim olnud liiga lühike või üldse ära jäänud.  

 

 

Joonis 7. Temperatuuri mõõtmine ja dokumenteerimine 

 

Küsitlusega sooviti teada, millised oleksid toodetud komposti eeldatavad kasutusalad. 

Komposti kasutusala oleneb sellest, millise koostise ja kvaliteediga kompost on. Kõige 

enam toodetakse komposti põllumajanduses ja koduaias või aianduses kasutamiseks (63,6 

%). 36,4 % ettevõtetest vastasid, et nende komposti eeldatav kasutusala on 

mahepõllumajandus ja 9,1 % vastas, et komposti võiks müüa pakendatult jaemüügis. 

Mahepõllumajanduses ja jaemüügiks kasutatav kompost peab olema parima kvaliteediga 

(Kriipsalu jt, 2013). Mahepõllumajanduses kasutatava komposti nõudeid reguleerib 

Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad 

seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga. Määruse nr 889/2008 
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lisas 1 on toodud mahepõllumajanduses lubatud komposti koostisele esitatud nõuded ja 

kasutustingimused. Mahepõllumajanduses kasutatavale kompostile on kehtestatud 

tunduvalt rangemad raskmetallide piirväärtused, kui määruses „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“ (EÜ 899/2008). 27,2 % ettevõtetest vastasid kasutusalaks muu, 

mille alla läks prügila katmine, haljastus ja ühes ettevõttes antakse kompost edasi teisele 

ettevõttele, kus seda edasi käideldakse (joonis 8). Prügila kattekihiks kasutatav kompost ei 

pea olema kvaliteetne. Prügila katmiseks saab edukalt kasutada reoveesettest valmistatud 

komposti, millest määruse mõistes toodet ei saa.  

 

 

Joonis 8. Toodetud komposti eeldatav kasutusala 

 

 

3.3 Komposti kvaliteet 

 

Määruses „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ on esitatud komposti 

ohutus- ja kvaliteedinäitajad. Küsitlusega sooviti teada, kui tihti lasevad ettevõtted enda 

toodetud komposti keemiliselt analüüsida. Vastusevariandid olid järgmised: vähemalt kord 

kvartalis, paar korda aastas, kord aastas, mõne aasta tagant, ei. Uuriti hügieeni, 
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soovimatute koostisosade, saasteainete, väetavate omaduste ja materjali omaduste kohta. 

Keemiliste analüüside tegemine on oluline, et olla kindel komposti kvaliteedis. 

Ebakvaliteetne kompost võib mõjuda kahjulikult nii inimestele kui ka keskkonnale. Lisaks 

saab keemiliste analüüside põhjal anda soovitusi, kuidas komposti kasutada. 

Põllumajanduses ja aianduses väetisena või mullaparandusainena kasutatav kompost peab 

olema kõrge toitainete sisaldusega. Madala toitainete sisaldusega komposti saab kasutada 

haljastuses, rekultiveerimisel, parkide taastamisel ja multšina (Zethner et al. 2000). 

Orgaanilise aine, kogulämmastiku, kogufosfori ja pH väärtuse vastused on samad. 

Eelnevalt nimetatud näitajaid ei analüüsi 9,1 % ettevõtetest ja 9,1 % analüüsivad vähemalt 

kord kvartalis. Paar korda aastas teevad analüüse 18,2 % ettevõtetest ja samamoodi 18,2 % 

teevad analüüse kord aastas. Kõige enam analüüsitakse näitajaid mõne aasta tagant (45,5 

%). Kogukaaliumit ei analüüsi 36,4 % ettevõtetest. Kord aastas analüüsivad kogukaaliumit 

18,2 % ettevõtetest ja mõne aasta tagant 36,4 % (joonis 9).  

 

 

Joonis 9. Keemiliste analüüside tegemise sagedus  

 

Veesisaldust kompostis ei mõõda üldse 36,4 % ettevõtetest ja 9,1 % teevad analüüse kord 

kvartalis. Paar korda aastas ei analüüsi ükski ettevõte veesisaldust ja 9,1 % analüüsivad 

kord aastas. Kõige enam – 45,5 % analüüsitakse veesisaldust mõne aasta tagant. Vesi on 

kõige lihtsamini määratav parameeter kompostimisel. Veesisalduse mõõtmine ning 

jälgimine on eriti oluline aunkompostimise puhul, sest sel juhul toimub kompostimine 
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üldjuhul välitingimustes, kus ilmastiku mõju on suur. Enamik ehk 72,7 % ettevõtetest ei 

analüüsi komposti elektrijuhtivust. 18,2 % ettevõtetest analüüsivad kord aastas ja 9,1 % 

mõne aasta tagant.  

Selleks, et tagada komposti ohutus on vaja analüüsida raskmetallide, umbrohuseemnete ja 

tõvestavate mikroorganismide sisaldust ning jälgida, et nende sisaldus ei ületaks lubatud 

piirväärtuseid. Taimed omastavad mullast raskmetalle ja seeläbi sattuvad toiduahelasse, 

põhjustades inimestele terviseprobleeme. Raskmetallide omastatavus sõltub mulla tüübist, 

taimeliigist ja komposti kvaliteedist. Seetõttu ongi raskmetallidele kehtestatud 

piirväärtused, mis koguses võib neid kompostis esineda (Herity, 2003). Raskmetallide (plii, 

kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink) analüüsimise kohta vastasid kõik 11 

ettevõtet samamoodi. 18,2 % ettevõtetest ei analüüsi komposti raskmetallide sisaldust. 9,1 

% ettevõtetest teevad analüüse vähemalt kord kvartalis ja paar korda aastas. 27,3 % 

ettevõtetest teevad analüüse kord aastas ja kõige enam tehakse analüüse mõne aasta tagant 

– 36,4 % (joonis 10, joonis 11).  

 

 

Joonis 10. Raskmetallide analüüsimise sagedus (I) 
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Joonis 11. Raskmetallide analüüsimise sagedus (II) 

 

Võõriste nagu plast, klaas, metall jms sisaldust ei uuri enamik ettevõtetest – 72,7 %. 

Võõrised ei pruugi olla suureks probleemiks, kui komposti ei soovita müüa või seda 

kasutatakse prügila katmiseks. Eelkõige mõjutavad võõrised komposti välimust ja väärtust. 

Tarbijad ei soovi võõristega komposti aianduses ja põllumajanduses kasutada (Herity, 

2003). Võõrised on võimalik eemaldada sõelumise ja suruõhuga. Võib järeldada, et 

ettevõtted ei uuri võõriste sisaldust seetõttu, et eelkäitlusega sõelutakse võõrised välja ning 

valmiskompost sõelutakse uuesti läbi. Või ei uurita võõriste sisaldust sellistel juhtudel, kui 

komposti kasutatakse prügila katmisel või muul juhul, kus võõriste sisaldus ei ole niivõrd 

oluline. 18,2 % ettevõtetest uurivad kord aastas võõriste sisaldust ja 9,1 % mõne aasta 

tagant. Enamik ettevõtteid ehk 81,8 % ei uuri oma komposti umbrohuseemnete sisaldust, 

mis ei ole kuigi hea tulemus. Tööst „Ülevaade Eestis toodetud jäätmekompostidest“ tuli 

välja, et paljude ettevõtete kompost on umbrohtunud. Umbrohuseemnete idanevuse 

uurimine on väga oluline, kui komposti turustatakse väiketarbijale, sest keegi ei taha enda 

põllule ega aeda umbrohtu, millest on keeruline lahti saada. Kord kvartalis ja paar korda 

aastas ei uuri ükski ettevõte umbrohuseemnete idanevust. Vaid 9,1 % ettevõtetest uurivad 

kord aastas ja mõne aasta tagant. Umbrohuseemnete leviku vältimiseks tulebki komposti 

kuumutada kuni 70 °C-ni. Umbrohuseemned võivad sattuda komposti ka tuulekande tõttu 

ja seetõttu tuleks järelvalmima jäetud kompostihunnik katta õhku läbilaskva 

kattematerjaliga (Kriipsalu jt, 2015a). Salmonellabakteri sisaldust ei analüüsi 63,6 % 
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ettevõtetest. 18,2 % ettevõtetest teevad analüüse vähemalt kord kvartalis. Mõne aasta 

tagant analüüsivad 18,2 % ettevõtetest.  

 

 

Joonis 12. Soovimatute koostisosade ja hügieeni analüüside sagedus 

 

Küsitlusega sooviti teada, kas ettevõtted võrdlevad analüüside tulemusi määrustega 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ ja „Reoveesette põllumajanduses, 

haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ või mõne muu dokumendiga, kus on 

antud komposti piirväärtused. Analüüside tegemisel ei ole mõtet, kui tulemusi ei osata 

millegagi võrrelda. Sellisel juhul ei anna analüüsid informatsiooni, kas kompost on 

kvaliteetne või esineb probleeme. 63,6 % ettevõtetest võrdlevad komposti omadusi 

määrusega „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ ja 27,3 % võrdlevad 

määrusega „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise 

nõuded“. Nendest üks ettevõte võrdleb mõlema määrusega, mis tähendab, et ettevõte 

kompostib nii biolagunevaid jäätmeid kui ka reoveesetet. 18,2 % ettevõtetest on vastuseks 

valinud muu. Küsitlust koostades mõeldi, et muu alla võiks minna mõni teine määrus või 

rahvusvaheline dokument, millega komposti kvaliteedinäitajaid võrreldakse. Kuid vastati, 

et ei ole antud määrustega võrreldud.  

Sooviti teada ka seda, kas kõik viimased analüüside tulemused vastasid nende määruste 

nõuetele, millega nad tulemusi võrdlevad. 57,1 % ettevõtetest, kes võrdlevad tulemusi 

määrusega „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ vastasid kõik 
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parameetrid nõuetele, mis on küllaltki hea tulemus. 28,6 % ettevõtetest ei vastanud 1-3 

parameetrit nõuetele. Rohkem kui kolm parameetrid ei olnud korrast ära ühelgi ettevõttel, 

mis on väga hea tulemus. 33,3 % ettevõtetest, kes võrdlesid analüüside tulemusi määrusega 

„Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ 

vastasid kõik parameetrid nõuetele. 66,7 % ettevõtetel ei vastanud 1-3 parameetrit 

nõuetele. Ka reoveesette puhul ei olnud ühelgi ettevõttel probleeme, et üle 3 parameetri ei 

vastaks nõuetele (joonis 13).  

 

 

Joonis 13. Analüüside tulemuste vastavus määrustele 

 

See, et ettevõtted teevad keemilise analüüse ja neid ka vastavate määrustega võrdlevad on 

väga hea tulemus, sest see näitab, et ettevõtteid huvitab nende komposti kvaliteet. 

Komposti kvaliteeti saabki parandada pideva kontrollimise käigus. Kui keemilisi analüüse 

ei tehta ja neid lugeda ei osata, siis ei saadaks ka teada, millise kvaliteediga kompost on. 

Isegi kui ilmneb, et mõni parameeter ei vasta nõuetele, on võimalik välja selgitada millest 

on see tingitud ja probleemi saab lahendada. 

Küsitlusega soovitigi teada, mida on ettevõtted teinud, et komposti kvaliteeti parandada. 

Kahel juhul on vastatud, et rohkem on hakatud kompostiaunasid läbi segama. Kaks 

ettevõtet on uuendanud tehnikat, näiteks on soetatud aunasegaja. Välja on toodud, et 

pidevalt jälgitakse ja täiustatakse protsessi. Kahel juhul ei ole ettevõtted olulisi parendusi 

teinud. Sellest ühel juhul on öeldud, et lähtematerjal on stabiilne ja seetõttu pole olnud vaja 
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parendusi teha. Kuid usutakse, et kui masinaparki täiustada, saavutatakse kiirem 

tootmistsükkel ja veelgi parem kvaliteet. Ühel juhul on vastatud, et kompostimiseks on 

valitud kvaliteetsem tugimaterjal ja kompostimine on osaliselt viidud sisetingimustesse. 

Veel on vastatud, et vastu võetavate jäätmete kontrolli on suurendatud ja jäätmemass 

purustatakse. Trummelkompostimisel on kasutatud kõiki olemasolevaid tehnilisi lahendusi 

(liigmuda avariibasseinid), et ühtlustada reaktori koormust ja pikendada selles viibeaega.  

 

 

3.4 Komposti sertifitseerimine ja enesekontroll 

 

72,7 % ettevõtetest on kursis jäätmeseaduses ja määruses „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“ toodud tegevuskavaga jäätmeseisundi lõppemise kohta. 

Määruse järgi lakkavad jäätmed olemast jäätmeid kui nad vastavad määruse nõuetele ning 

neist saab toode. 27,3 % ettevõtetest ei ole kursis tegevuskavaga jäätmeseisu lõppemise 

kohta.  

45,5 % ettevõtetest usuvad, et nende ettevõtte jaoks oleksid nõuded määruses 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ täidetavad. Ühel juhul on 

märgitud, et nõuded oleksid nende jaoks täidetavad, kuid ettevõte ei dokumenteeri vastu 

võetud jäätmete puhul kõiki vajaminevaid andmeid. Kuid selleks, et saada sertifikaat on 

vaja kõik määruses olevad nõuded täita, sealhulgas dokumenteerida nõutud andmed. Kahel 

ettevõttel, kes on vastanud, et nõuded oleksid täidetavad, ei ole kompostimispaik määruse 

nõuetele vastav. Võib järeldada, et ettevõtted usuvad, et nad hakkavad andmeid 

dokumenteerima ja samuti ollakse valmis kompostimisplatsi investeerima, et saada see 

nõuetele vastavaks. Võib ka järeldada seda, et ettevõtted ei ole päris täpselt määruse 

nõuetega kursis ja ei tea milliseid nõudeid nad täitma peavad. 27,3 % vastanutest ei usu, et 

nõuded oleksid täidetavad ja 27,3 % vastasid muu (joonis 14). Muu all vastati, et ei olda 

nõuetega kursis ja mõneti on nõuded täidetavad. Ühel juhul vastati, et määrusega tutvuti 

pärast küsitluse saatmist.  
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Joonis 14. Ettevõtete hinnang selle kohta, kas määruse „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“ täitmine on neile jõukohane  

 

Natukene üle poole ehk 54,5 % ettevõtetest teavad, kuidas komposti sertifitseerimine käib. 

27,3 % vastanutest ei tea ja 18,2 % pole komposti sertifitseerimise vastu huvi tundnud.  

Küsitlusega sooviti teada, kas ettevõtted sooviksid taotleda komposti sertifikaati. 63,6 % 

ettevõtetest sooviksid juhul, kui see ära tasub. 36,4 % vastanutest sooviksid sertifikaati 

taotleda, kui see pole liialt keeruline. Ühel juhul on vastatud muu ning vastuseks on jah. Et 

selline protsent ettevõtetest on nõus sertifikaadi taotlemisega näitab, et ettevõtted on valmis 

selle nimel ka tööd tegema. See, kas sertifitseerimine ära tasub, tuleb ettevõttel läbi mõelda 

ja kaaluda võimalikele headele ja halbadele külgedele. Kui ettevõte toodab vaid 

mõnikümmend tonni komposti aastas, siis tasub tõsiselt kaaluda, kas 

sertifitseerimisprotsess tasub ennast ära. Ükski ettevõte pole vastanud, et ei soovi 

sertifikaati, sest ei arva, et sertifikaat midagi juurde annaks ja samuti pole vastatud, et ei 

soovi sertifikaati, sest pole aega sellega tegeleda. Ühel juhul on vastatud, et ei soovi 

sertifikaati taotleda, kuna kompostist ei saa seaduse mõistes toodet (joonis 15).  
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Joonis 15. Sertifikaadi taotlemise soov  

 

Komposti sertifitseerimise eelduseks on vabatahtlik enesekontroll. Tõhusa enesekontrolliga 

on võimalik komposti kvaliteeti parandada ja ka hoida seda kvaliteetsena. Enam kui 

pooltel ettevõtetel ehk 63,6 % on enesekontrolli mehhanism olemas, mis on väga hea 

näitaja. 18,2 % ei ole enesekontrolli mehhanismi ja 18,2 % on see koostamisel. Kõik 

ettevõtted, kes usuvad, et nende jaoks on määruse nõuded täidetavad on kehtestanud 

enesekontrolli või on see parasjagu koostamisel. Määruses „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“ on toodud välja punktid, mida enesekontrollisüsteem peab 

sisaldama, kuid kui ettevõte ei taotle sertifikaati, siis ei ole enesekontrolli mehhanism 

jäätmekäitlejale kohustuslik. Kuid enesekontrolli mehhanism tasuks kehtestada ka siis, kui 

komposti sertifikaati ei taotleta. Enesekontrolli abil on võimalik kompost ohutus- ja 

kvaliteediprobleemide tekkepõhjused välja selgitada ja selle kaudu ka probleemide 

kordumist edasipidi vältida (RT I, 10.04.2013, 1). Sertifikaadi saamiseks esitab sertifikaadi 

taotleja enesekontrolli vormi, kus on küsitud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide 

(ISO 9001, ISO 14001, EMAS) rakendamise kohta. 72,7 % vastanutest rakendab juhtumis- 

ja enesekontrollisüsteemi ja 9,1% ei rakenda. 18,2 % ettevõtetest on juhtumis- ja 

enesekontrollisüsteemid koostamisel (joonis 16).  
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Joonis 16. Juhtimis- ja enesekontrollisüsteemide olemasolu 

 

Küsitlusega sooviti teada, kuidas ettevõtte enesekontroll võiks parandada komposti. Kõige 

enam ehk 45,5 % vastas, et paraneb kompostimise protsess tervikuna. 36,4 % vastanutest 

arvas, et paranevad personali teadmised komposti tegemisest. 27,3m% vastanutest arvas, et 

paranevad komposti omadused, müük ja maine. Ühel juhul vastati, et ei usuta, et 

enesekontroll võiks midagi parandada.  

Viimaseks sooviti teada, mida ettevõtted komposti sertifitseerimisest ootavad. Sellele 

küsimusele vastas 36,3% küsitletutest. Ettevõtted ootavad, et nende ettevõte saaks 

sertifitseeritud komposti tootmise alal ja et kompostist saaks lõpuks toodang. Samuti 

oodatakse kvaliteedi ja usaldusväärsuse märgist. Ühel juhul oodatakse, et lisanduks mõni 

kontrollorgan. Samuti oodatakse, et määruses esitatud nõudeid kohaldatakse vastavalt 

ettevõttele. Kui ettevõttel tekib komposti lähtematerjal kohapeal ja mujalt seda juurde ei 

tooda, siis ei saa ka üles märkida kõiki määruses nõutud andmeid.  
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KOKKUVÕTE 

 

2013. aastal võeti Eestis vastu määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“, millele eesmärk on jäätmeseisundi lõppemise kriteeriumite kehtestamine (RT I, 

10.04.2013,1). Selle ajani puudusid nõuded komposti kvaliteedi kohta ning nõuetele 

vastavuse tõendamise kohta. Määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise 

nõuded“ kehtestab korra komposti ja komposti tootva ettevõtte sertifitseerimiseks. 

Sertifikaat antakse liigiti kogutud jäätmetest määruse nõuete kohaselt toodetud kompostile, 

mida edaspidi hakatakse kasutatama väetise või mullaomaduste parendajana ning mille 

tootmisprotsess ja omadused on dokumenteeritud. See määrus annab jäätmekäitlejatele 

võimaluse komposti müüa tootena, mitte enam jäätmetena (RT I, 10.04.2013,1). 

Sertifitseerimine annab võimaluse määratleda komposti kvaliteeti. Käesoleva töö 

eesmärgiks oli anda ülevaade komposti sertifitseerimise käigust, asjaajamisest ja nõuetest 

ning selgitada küsitluse abil, kas ja mil määral on ettevõtted nõus hakkama oma komposti 

sertifitseerima. Küsitluse abil sooviti teada saada, kas ettevõtted on 

sertifitseerimisprotsessiga kursis ning kas ettevõtted on nõus oma komposti turustamise 

nimel komposti sertifitseerimisega tegelema hakkama.  

Komposti sertifitseerimise käigu ja nõuete selgitamiseks saadi informatsiooni määrusest 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ ja kohtumiselt sertifitseerimise 

algatanud asjatundjatega. Küsimustik saadeti 22 ettevõttele. Küsitluse valim koosnes 

jäätmekäitlejatest, kes kompostivad biolagunevaid jäätmeid, reoveesetet ja sõnnikut. 

Valimisse võeti need komposti tootjad, kes osalesid 2012. aastal uuringus „Ülevaade Eestis 

toodetud jäätmekompostidest“, milles osales ka käesoleva magistritöö autor.  

Küsitlusele vastas 19 ettevõttest 11 ehk 57,9 %. Kõige rohkem kasutatakse komposti 

lähtematerjalina biolagunevaid jäätmeid. Natukene üle poole ehk 54,5 % ettevõtetest on 

kursis sertifitseerimisprotsessiga. 27,3 % vastanutest ei ole kursis ning 18,2 % pole 

komposti sertifitseerimisprotsessi vastu huvi tundnud. 45 % ettevõtetest usuvad, et nende 

ettevõtte jaoks oleksid määruses „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ 

esitatud nõuded täidetavad. Küsitluse tulemused näitavad, et samad ettevõtted, kes usuvad, 



 

et nõuded oleksid nende jaoks täidetavad ei dokumenteeri kõiki määruses nõutud andmeid 

ja nende kompostimisplats ei ole nõuetele vastav. Nende vastuste põhjal võib järeldada, et 

ettevõtted on valmis hakkama andmeid dokumenteerima ja samuti ollakse valmis 

kompostimisplatsi investeerima, et saada see nõuetele vastavaks. Aga võib ka järeldada 

seda, et ettevõtted ei ole päris täpselt määruse nõuetega kursis ja ei tea millistele 

tingimustele nende ettevõte peab vastama.  

63,6 % ettevõtetest sooviksid taotleda komposti sertifikaati, kui see ära tasub. 36,4 % 

vastanutest sooviksid sertifikaati taotleda, kui protsess selleks pole liialt keeruline. Kui 

selline protsent ettevõtetest on nõus sertifikaadi taotlemisega, võib järeldada, et ettevõtted 

on valmis selle nimel ka tööd tegema. See, kas sertifitseerimine ära tasub, tuleb ettevõttel 

läbi mõelda ja kaaluda võimalikele headele ja halbadele külgedele. Küsitlusele vastanutest 

ei valinud ükski ettevõte vastuseks, et ei soovi sertifikaati, sest ei arva, et sertifikaat midagi 

juurde annaks ja ei soovi sertifikaati, sest pole aega sellega tegeleda. Ühel juhul vastati, et 

ei soovita sertifikaati taotleda, kuna kompostist ei saaks seaduse mõistes toodet.  

Komposti sertifitseerimise juures on väga tähtsal kohal ettevõtte enesekontrolli 

mehhanism. Tööst selgus, et enam kui pooltel ettevõtetel ehk 63,6 % on enesekontrolli 

mehhanism olemas. 18,2 % ei ole enesekontrolli mehhanismi ja 18,2 % on see 

koostamisel. Kõik ettevõtted, kes usuvad, et nende jaoks on määruse nõuded täidetavad on 

kehtestanud enesekontrolli või on see parasjagu koostamisel. Edaspidiseks uurimisteemaks 

on soovitatav valida ettevõtete enesekontrolli mehhanismi sisu.  

Magistriööga jõuti järeldusele, et enesekontroll tasuks kehtestada ka siis, kui ei soovita 

kompostist saada toodet, sest selle abil korrastataks töövõtted ja kompostiplatsil toimuv. 

Isegi kui ettevõte ei planeeri komposti müüa tootena, aga sellegipoolest soovib saada 

võimalikult kvaliteetset komposti, siis olulist kasu saab ta ainuüksi enesekontrolli 

kehtestamisega. Kui ettevõtte enesekontrolli mehhanism toimib ja seaduse mõistes on 

kompostist võimalik saada toode, siis on ka sertifitseerimisprotsess tunduvalt lihtsam.  
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CERTIFICATION OF COMPOST IN ESTONIA 

SUMMARY 

 

In 2013 the government of Estonia adopted the regulation “Requirements for producing 

compost from biodegradable waste”, the aim of which is to set end-of-waste criteria (RT I, 

10.04.2013, 1). Until then there were no requirements about the quality of compost and the 

certification of conformance. The regulation “Requirements for producing compost from 

biodegradable waste” establishes a procedure for certifying a company that produces 

compost. The certificate is given to compost produced from waste that has been collected 

by type and is henceforth used as fertilisers or soil conditioners and the production process 

and properties of which are documented. This regulation gives waste handlers a chance to 

sell compost as a product not as waste any more (RT I, 10.04.2013, 1). Certification 

provides the opportunity to determine the quality of compost. The objective of this paper is 

to give an overview of the process, administration and requirements of compost 

certification and clarify by means of a questionnaire whether and to what extent companies 

are willing to start certifying their compost. The questionnaire aimed to find out whether 

companies are familiar with the certification process and are willing to deal with the 

certification of compost for marketing their compost.  

Information necessary for clarifying the process and requirements of compost certification 

was obtained from the regulation “Requirements for producing compost from 

biodegradable waste” and a meeting with the experts who initiated the certification. The 

questionnaire was sent to 22 companies. The sample consisted of waste handlers who 

compost biodegradable waste, waste water sediment and manure. The sample included 

those compost producers who in 2012 participated in the survey “An overview of waste 

composts produced in Estonia”, in which the author of this Master's thesis participated as 

well.  

11 out of 19 companies, i.e. 57.9 %, replied to the questionnaire. Biodegradable waste is 

used as the source material of compost most often. A little more than half or 54.5 % of the 

companies are familiar with the certification process. 27.3 % of the respondents are not 



 

familiar with the certification process and 18.2 % have not showed interest in compost 

certification. 45 % of the companies believe that they could comply with the requirements 

set in the regulation “Requirements for producing compost from biodegradable waste”. 

The results of the survey show that the same companies that believe that they could fulfil 

the requirements do not document all the required data and their compost site is not in 

compliance with the requirements. Based on their replies it may be concluded that the 

companies are willing to start documenting data as well as invest into a compost site in 

order to meet the requirements. But it may also be concluded that companies are actually 

not totally familiar with the requirements of the regulation and do not know which 

requirements their company must comply with.  

63.6 % of the companies would like to apply for a compost certificate if it paid off. 36.4 % 

of the companies would like to apply for a certificate if the process was not too difficult. If 

such a percentage of the companies agrees to apply for a certificate, it may be concluded 

that the companies are willing to work for this. Companies must themselves think through 

whether certification pays off and deliberate on the advantages and disadvantages. None of 

the companies that responded to the questionnaire noted that they do not want the 

certificate because they don’t believe it provides extra value or they don’t have the time to 

deal with this matter. Only one company did not wish to apply for a certificate, as it would 

not be possible to apply for a product status for the compost for the purposes of law.  

A company’s self-control mechanism plays an important role in compost certification. The 

thesis revealed that more than half of the companies, i.e. 63.3 %, have a self-control 

mechanism. 18.2 % do not have one and 18.2 % are preparing it. All companies that 

believe that they can comply with the requirements of the regulation have established a 

self-control mechanism or are currently preparing it. It is recommended to choose the 

content of the companies’ self-control mechanism as the subject of further research.  

It was concluded in the Master’s theses that self-control should be established even if the 

aim is not to get a product from compost, as this would help to organise working methods 

and the activities at the compost site. Even if a company is not planning to sell compost as 

a product, but still wants to get high-quality compost, establishing a self-control 

mechanism will in itself bring significant benefits. If the company’s self-control 

mechanism is working and for the purposes of law it is possible to get a product from 

compost, the certification process will also be much easier. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

  



 

Lisa 1. Eesti standardid  
 

Tabel 1. Lubatud ainete piirväärtused (RT I, 10.04.2013, 1) 

 Parameeter Piirväärtus 

Hügieen  salmonellabakter salmonella puudub 25 grammis 

Soovimatud koostisosad ja 

sisaldus 

võõrised ≤ 0.5 % kuivaines 

umbrohuseemned 

(idanemisvõimelised) 
≤ 2 seemet liitri kohta 

Anorgaanilised saasteained 

plii (Pb) 130 mg kg
-1 

kuivaines 

kaadmium (Cd) 1.3 mg kg
-1 

kuivaines 

kroom (Cr) 60 mg kg
-1 

kuivaines 

vask (Cu) 200 mg kg
-1 

kuivaines 

nikkel (Ni) 40 mg kg
-1 

kuivaines 

elavhõbe (Hg) 0.45 mg kg
-1 

kuivaines 

tsink (Zn) 600 mg kg
-1

 kuivaines 

Märkus. Kui vase arvnäitaja ületab 110 mg kg-1 kuivaines ja tsingi arvnäitaja 400 mg kg
-1

 

kuivaines, siis need näitajad tuleb märkida sertifikaadile.  

 

Tabel 2. Mõõtmisele ja esitamisele kuuluvad näitajad (RT I, 10.04.2013, 1) 

Näitaja Parameeter Mõõtühik Hindamistulemus 

Pinnase omaduste 

parandamine 

orgaaniline aine (OM) [% kuivaines] ≥ 15% esitamine 

Väetavad omadused kogulämmastik (N) [% kuivaines] esitamine 

kogufosfor (P) [% kuivaines] esitamine 

kogukaalium (K) [% kuivaines] esitamine 

Materjali omadused maksimaalne osiste 

suurus 

[mm] esitamine 

üldine tihedus [g/l] esitamine 

veesisaldus  [g/l] esitamine 

soolsus/elektrijuhtivus [mS/m] esitamine 

pH väärtus  esitamine 

  



 

Lisa 2. ECN-QAS standardid 
 

Tabel 1. Esitamisele kuuluvad komposti omadused (Siebert and Auweele, 2014): 

Näitaja Parameeter Mõõtühik Hindamistulemus  

Pinnase omaduste 

parandamine 

orgaaniline aine (OM) [% kuivaines] ≥ 15% esitamine 

mulda lupjav toime [% kuivaines] esitamine 

Väetavad omadused kogulämmastik (N) [% kuivaines] esitamine 

kogufosfor (P) [% kuivaines] esitamine 

kogukaalium (K) [% kuivaines] esitamine 

magneesium (Mg) 

(kokku) 

[% kuivaines] esitamine 

Materjali omadused maksimaalne osiste 

suurus 

[mm] esitamine 

üldine tihedus [g/l värskes aines] esitamine 

kuivaine [% värskes aines] esitamine  

soolsus/elektrijuhtivus [mS/m] esitamine 

pH   esitamine 

Bioloogilised 

omadused 

aeroobne bioloogiline 

aktiivsus (hapnikutarve) 

 esitamine 

idanemiskatse   esitamine 

 

Tabel 2. Kvaliteedikriteeriumid (Siebert and Auweele, 2014) 

Kvaliteedikriteeriumid Parameeter Piirväärtus 

Hügieen  salmonellabakter salmonella puudub 25 grammis 

Soovimatud koostisosad ja sisaldus 
võõrised (sisaldus) ≤ 0.5 % kuivaines 

umbrohuseemned  ≤ 2 seemet liitri kohta 

Anorgaanilised saasteained 

plii (Pb) 130 mg kg
-1 

kuivaines 

kaadmium (Cd) 1.3 mg kg
-1 

kuivaines 

kroom (Cr) 60 mg kg
-1 

kuivaines 

vask (Cu) 300 mg kg
-1 

kuivaines 

nikkel (Ni) 40 mg kg
-1 

kuivaines 

elavhõbe (Hg) 0.45 mg kg
-1 

kuivaines 

tsink (Zn) 600 mg kg
-1

 kuivaines 

Märkus. Kui vase arvnäitaja ületab 110 mg kg-1 kuivaines ja tsingi arvnäitaja 400 mg kg
-1

 

kuivaines, siis need näitajad tuleb märkida sertifikaadile.  

  



 

Lisa 3. PAS 100 standardid 
 

Tabel 1. Komposti kvaliteet (Specification for…, 2011) 

 Parameeter Meetod  Mõõtühik Piirväärtus  

1.  Escherichia coli BS ISO 16649-2 eluvõimeliste 

rakkude hulk/g  

1000 

2. Salmonellabakter Schedule 2, Part 

II of BS EN ISO 

6579 

25 g värskes 

massis 

puudub  

3.  Kaadmium (Cd) BS EN 13650 mg kg
-1

 kuivaines 1.5 

4. Kroom (Cr) BS EN 13650 mg kg
-1

 kuivaines 100 

5. Vask (Cu) BS EN 13650 mg kg
-1

 kuivaines 200 

6. Plii (Pb) BS EN 13650 mg kg
-1

 kuivaines 200 

7.  Elavhõbe (Hg) BS ISO 16772 mg kg
-1

 kuivaines 1.0 

8.  Nikkel (Ni) BS EN 13650 mg kg
-1

 kuivaines 50 

9. Tsink (Zn) BS EN 13650 mg kg
-1

 kuivaines 400 

10. Mikroorganismide hapnikutarve ORG 0020 mg CO2/g 

orgaanilises aines 

päevas 

16 

11. Idanevad umbrohuseemned  OFW004-006 keskmine arv 

liitrises kompostis 

0 

12.  Klaas, metall, plastik ja teised 

võõrised > 2 mm 

AfOR MT PC&S % massi kuivast 

proovist 

0.25, millest 

0.12 on plastik 

 

Tabel 2. Komposti kvaliteet (II) (Specification for…, 2011) 

 Parameeter Meetod Mõõtühik Piirväärtus / 

ülemine piir 

13

a 

Kivid > 4 mm (kõik peale 

multsi) 

AfOR MT PC&S  

% massi kuivast 

proovist 

8 

13

b 

Kivid > 4 mm (multsis) 10 

  



 

Lisa 3 järg 

Tabel 3. Idanemiskatse (Specification for…, 2011) 

Paremeeter  Meetod  Mõõtühik/vaatlus Minimaalne 

reageerimine 

(tärganud 

taimed) 

Tomatitaimede idanemine OFW004-006 turbakomposti 

katsenõudes sisalduvate 

idandatud taimede % 

turba kontrollnõudes 

sisalduvatest idandatud 

taimedest 

80 

Tomatitaimede kasv OFW004-006 turbakomposti 

katsenõudes sisalduva 

keskmise taimemassi % 

turba kontrollnõudes 

sisalduvast keskmisest 

taimemassist 

80 

Tomatitaimede 

kõrvalekalded 

OFW004-006 taimed, mis on kasvanud 

turba-komposti nõudes: 

kõrvalekallete kirjeldus 

0 kõrvalekallet  
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Tabel 4. Soovituslikud analüüsid (Specification for…, 2011) 

Parameeter  Analüüsimeetod  

Osakeste jaotamine suuruse järgi AfOR MT PC&S  

Niiskusesisaldus või kuivaine BS EN 13040 

Kuumutuskadu (orgaaniline aine) BS EN 13039 

Kogu orgaaniline süsinik arvutatakse jagades kuumutuskao tulemus 1.72 

C:N (süsiniku lämmastiku suhe) arvutatakse jagades kogu orgaaniline süsinik kogu 

lämmastikuga 

Elektrijuhtivus  BS EN 13038 

pH BS EN 13037 

Kogulämmastik (N) BS EN 13654-1 (Kjeldahl) või 

BS EN 13654-2 (Dumas), vastavalt vajadusele 

Teised toitained (kogu) ja naatriumsoolad:  

Esmane: kogufosfor [P], kogukaalium [K] BS EN 13650 

Sekundaarne: kaltsium [Ca], magneesium [Mg], 

väävel [S] 

Järg: boor [B], vask [Cu], raud [Fe], mangaan 

[Mn], tsink [Zn] 

Naatrium [Na] 

Kaltsiumkloriid ja DTPA („CAT“) lahustuvad 

toitained ja naatriumsoolad 

 

Esmane: kogufosfor [P], kogukaalium [K] BS EN 13651 

Sekundaarne: magneesium [Mg], väävel [S] 

Järg: boor [B], vask [Cu], raud [Fe], mangaan 

[Mn], tsink [Zn] 

Naatrium [Na] 

Vees lahustuvad toitained ja naatriumsoolad  

Esmane: ammooniumlämmastik, 

nitraatlämmastik, fosfor [P], kaalium [K] 

BS EN 13651 

 

Sekundaarne: kaltsium [Ca], magneesium [Mg], 

väävel [S] 

Järg: boor [B], kloor [Cl], vask [Cu], raud [Fe], 

mangaan [Mn], tsink [Zn] 

Naatrium [Na] 

Neutraliseerimise väärtus (võimalik lupjamine, 

mida väljendatakse % massis / CaO mass) 

  



 

Lisa 4. Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V standardid 
 

Tabel 1. Toote kvaliteet (Siebert and Jüngling, 2015) 

Kvaliteedikriteerium Paremeeter Kompost 

Värske / valmis 

Orgaaniline aine kuumutamiskadu [M. %] ≥ 15 / ≥ 30 

Kuivaine  kuivaine [M. -%] ≥ 55 

Toitained  Nt, P2O5, K2O, MgO, S [% / 

dm] 

esitamine  

Leelis CaO [% / dm] esitamine 

Lämmastiku lahustuvus NH4-N+NO3-N [mg/l FM] esitamine 

Soolsus soola kogus [g/l FM] esitamine 

pH pH väärtus esitamine 

Kõdunemise temperatuur/kääritamise 

temperatuur 

°C / orgaanilised happed 

[mg/l] 

60-40,1 / ≤ 40 

 

Tabel 2. Kvaliteedi kriteeriumid (Siebert and Jüngling, 2015) 

Parameeter Piirväärtus 

Võõrised > 2 mm [% dm] ≤ 0.5 

Saastatus [cm
2
/ I FM] ≤ 25 

Pb [mg / kg dm] 150 

Cd [mg / kg dm] 1.5 

Cr [mg / kg dm] 100 

Ni [mg / kg dm] 50 

Cu [mg / kg dm] 100 

Zn [mg / kg dm] 400 

Hg [mg / kg dm] 1.0 

Idanevad umbrohuseemned ja 

taimeosad 

2 seemet / l 
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Tabel 1. Haljastujäätmete komposti (green compost) kvaliteedistandard (Presentation of..., 

2015) 

 Piirväärtus Protsentiil Standard Mõõtühik 

Üldised parameetrid     

Sõelumine läbi 40 mm 

sõela 
- - >99 % 

Kuivaine  >50 20 >45 massi % 

Orgaaniline aine >16 20 >14 massi % 

pH - - 6,5-9,5 - 

Raskmetallide sisaldus     

Arseen <15 75 <20 mg/kg (KA) 

Kaadmium  <1,5 75 <2 mg/kg (KA) 

Kroom <70 75 <70 mg/kg (KA) 

Vask  <90 75 <150 mg/kg (KA) 

Elavhõbe  <1 75 <1 mg/kg (KA) 

Plii  <120 75 <150 mg/kg (KA) 

Nikkel <20 75 <30 mg/kg (KA) 

Tsink  <300 75 <400 mg/kg (KA) 

Võõrised, kivid, 

umbrohuseemned 

    

Võõrised > 2mm <0,5 75 <0,8 massi % 

Kivid > 5mm <2,0 75 <4 massi % 

Elujõulised 

umbrohuseemned 
<1 90 max. 1 #/l 

Stabiilsus/küpsus     

Lagunemisaste 

(temperatuur) 
<30 90 <40 ○C 

  



 

Lisa 5 järg 

Tabel 2. Toidu- ja aiajäätmete komposti (vfg-compost) kvaliteedistandard (Presentation 

of..., 2015) 

 Piirväärtus Protsentiil Standard Mõõtühik 

Üldised parameetrid     

Sõelumine läbi 40 mm 

sõela 
- - >99 % 

Kuivaine  >50 20 >45 massi % 

Orgaaniline aine >16 20 >14 massi % 

pH - - 6,5-9,5 - 

Raskmetallide sisaldus     

Arseen <15 75 <20 mg/kg (KA) 

Kaadmium  <1,5 75 <2 mg/kg (KA) 

Kroom <70 75 <70 mg/kg (KA) 

Vask  <90 75 <150 mg/kg (KA) 

Elavhõbe  <1 75 <1 mg/kg (KA) 

Plii  <120 75 <150 mg/kg (KA) 

Nikkel <20 75 <30 mg/kg (KA) 

Tsink  <300 75 <400 mg/kg (KA) 

Võõrised, kivid, 

umbrohuseemned 

    

Võõrised > 2mm <0,5 75 <0,8 massi % 

Kivid > 5mm <2,0 75 <4 massi % 

Elujõulised 

umbrohuseemned 
<1 90 max. 1 #/l 

Stabiilsus/küpsus     

Lagunemisaste 

(temperatuur) 
<40 80 <45 ○C 

  



 

Lisa 6. Küsitlus 
 

Komposti sertifitseerimine Eestis 

* Kohustuslik 

 

1. Ettevõtte nimi * 

 

 

2. Kas Teie ettevõte omab komposti käitlemiseks * 

 jäätmeluba 

 keskkonnakompleksluba 

 ei oma luba 

 Muu:  

 

3. Mis on Teie poolt toodetud komposti lähteaine ja kogus (tonni aastas)? 

 0 1-10 10-100 100-1000 üle 1000 

biolagunevad 

jäätmed 
○ ○ ○ ○ ○ 

sõnnik  ○ ○ ○ ○ ○ 

reoveesete  ○ ○ ○ ○ ○ 

käärimisjääk ○ ○ ○ ○ ○ 
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4. Milliseid tugiaineid kasutate komposti valmistamisel? * 

 saepuru 

 turvas 

 puukoor 

 põhk 

 ei kasuta 

 Muu: 

 

5. Teie poolt toodetava komposti eeldatavad kasutusalad * 

 põllumajandus 

 mahepõllumajandus 

 koduaed või aiandus 

 pakendatud kompost jaemüügiks 

 Muu: 

 

6. Millist kompostimistehnoloogiat Teie ettevõte kasutab kompostimise algfaasis? * 

 aunkompostimist 

 kott-kompostimist 

 reaktorkompostimist 

 trummelkompostimist 

 Muu: 
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7. Kas Te dokumenteerite vastu võetud jäätmete 

 vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja 

 jäätmeliigi koodinumbri ja nimetuse 

 koguse tonnides 

 üleandnud ettevõtja nime ja aadressi 

 registrikoodi 

 

8. Teie ettevõtte kompostimispaik on 

 vettpidava pinnakattega 

 liigvee kogumissüsteemiga  

 varustatud valveseadmetega või ööpäevase valvega 

 ümbritsetud taraga 

 

9. Kas Te mõõdate kompostimise käigus temperatuuri * 

 jah regulaarselt 

 jah mõnikord  

 ei 

 alati dokumenteerin tulemuse 
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10. Kui Te kasutate aunkompostimist, kuidas toimub kompostitava materjali õhustamine 

 kompostitav materjal segatakse regulaarselt mehaaniliselt läbi 

 aunades on õhutuskanalid või torustik 

 õhk pääseb komposti ilma segamata  

 Muu: 

 

11. Kas Teie ettevõte on lasknud laboris analüüsida * 

Märkige tehtud analüüsid ja nende sagedus 

 Ei Vähemalt 

kord 

kvartalis 

Paar korda 

aastas 

Kord 

aastas 

Mõne aasta 

tagant 

Orgaaniline aine ○ ○ ○ ○ ○ 

Kogulämmastik  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kogufosfor  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kogukaalium  ○ ○ ○ ○ ○ 

Veesisaldus ○ ○ ○ ○ ○ 

Soolsus/elektrijuhtivus ○ ○ ○ ○ ○ 

pH väärtus ○ ○ ○ ○ ○ 

Plii  ○ ○ ○ ○ ○ 

Kaadmium ○ ○ ○ ○ ○ 

Kroom ○ ○ ○ ○ ○ 

Vask ○ ○ ○ ○ ○ 

Nikkel ○ ○ ○ ○ ○ 

Elavhõbe ○ ○ ○ ○ ○ 

Tsink ○ ○ ○ ○ ○ 

Umbrohuseemned ○ ○ ○ ○ ○ 

Võõrised (plast, klaas, 

metall) 
○ ○ ○ ○ ○ 

Salmonellabakter ○ ○ ○ ○ ○ 

 

  



 

Lisa 6 järg 

12. Kas Te olete võrrelnud oma komposti omadusi järgmiste määrustega * 

 Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded 

 Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded 

 Muu: 

 

13. Kas kõik viimased analüüsi tulemused vastasid nõuetele? 

 Kõik parameetrid 

vastasid nõuetele 

1-3 parameetrit ei 

vastanud nõuetele 

Rohkem kui 3 

parameetrit ei 

vastanud nõuetele 

Biolagunevatest 

jäätmetest komposti 

tootmise nõuded 

○ ○ ○ 

Reoveesette 

põllumajanduses, 

haljastuses ja 

rekultiveerimisel 

kasutamise nõuded  

○ ○ ○ 

Võrdlen muuga ○ ○ ○ 

 

14. Mida olete teinud komposti kvaliteedi parandamiseks? * 

 

15. Kas olete kursis määruses „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ ja 

„Jäätmeseaduses“ toodud tegevuskavaga jäätmeseisu lõppemise kohta? * 

○ Jah 

○ Ei  
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16. Kas usute, et Teie ettevõtte jaoks oleksid määruses nimetatud nõuded täidetavad? * 

○ Jah 

○ Ei 

○ Muu:  

 

17. Kas Te teate, kuidas komposti sertifitseerimine käib? *  

○ Jah 

○ Ei 

○ Pole huvi tundud 

 

18. Kas Teie ettevõte sooviks taotleda sertifikaati komposti kvaliteedi kohta? * 

 jah, siis kui see ära tasub 

 jah, kui see pole liialt keeruline 

 ei, sest ei arva, et sertifikaat ettevõttele midagi juurde annaks 

 ei, sest pole aega sellega tegeleda 

 ei, sest meie kompostist ei saa seaduse mõistes toodet 

 Muu:  
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19. Komposti sertifitseerimise eelduseks on vabatahtlik enesekontroll. Kas Teie ettevõttel 

on enesekontrolli mehhanism olemas? * 

○ Jah 

○ Ei 

○ Koostamisel 

 

20. Kas Teie ettevõte rakendab juhtimis- ja enesekontrollisüsteeme? * 

○ Jah 

○ Ei  

○ Koostamisel 

 

21. Kas usute, et enesekontroll võiks parandada Teie komposti * 

 omadusi 

 müüki 

 mainet 

 paraneb kompostimise protsess tervikuna 

 paranevad personali teadmised komposti tegemisest 

 Muu:  

 

22. Mida Te komposti sertifitseerimisest ootate? 

 



 

Mina, __________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg _______________, 

 

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________, 

(juhendaja(te) nimi) 

 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil, kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  
 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

 (allkiri) 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


