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Lisaks tavaplastist ühekordsetele nõudele võib kauplustest leida ka biolagunevaid 

ühekordseid plastnõusid. Biotoormest, biolagunevad ning kompostitavad nõud tunduvad just 

kui sobiv alternatiiv tavaplastist ühekordsetele nõudele, kuna kirjelduste kohaselt on lubatud 

nende täielikku biolagunemist. Sellegipoolest paljude nõude pakendil või nõudel  puudub 

kirjeldus, millistel tingimustel peaksid nõud täielikult biolagunema. Samuti pole paljudel 

pakenditel kirjas informatsiooni nõude valmistamiseks kasutatud materjalide kohta. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ühekordsetest biolagunevatest 

plastnõudest, nende valmistamisel kasutatavatest materjalidest ja nõude kompostitavusest. 

Kompostimiskatsed viidi läbi reoveesette aunkompostimisel. Biolagunemine määrati nõude 

massikao alusel. 

Kompostimiskatsete tulemuste põhjal saab öelda, et biolagunevate plastnõude tootjate 

lubadused ei pea alati paika. Puuduv või ebatäpne informatsioon tootel või selle pakendil 

eksitab tarbijaid. Looduslikust materjalist valmistatud tooted ei pruugi alati olla 

kompostitavad. 

Alates 2021. aastast keelustatakse Euroopa Liidus tavaplastist ühekordsete plastnõude 

müümine. Lubatud on müüa ja kasutada ainult biolagunevaid ja kompostitavaid ühekordseid 

plastnõusid, mis vastavad standarditele ning millel on kehtiv sertifikaat. Suuremat tähelepanu 

tuleks pöörata toote ja/või selle pakendi märgistuse korrektsusele, et tagada tarbijale selge 

arusaam tootest ja selle jäätmekäitlusest. 

Märksõnad: bioplast, massikadu, sertifikaat  
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In many stores disposable biodegradable plastic dishes can be found next to conventional 

non-biodegradable plastic dishes. Disposable plastic dishes that are biobased, biodegradable 

and compostable seem like a great alternative to non-biodegradable plastic because of 

producers warranty of complete biodegradability. Nonetheless many disposable and 

biodegradable products do not have description which conditions are essential for complete 

biodegradabilty. Also some of the products lack information about used materials. 

The aim of this research is to give an overview of disposable biodegradable plastic dishes, 

raw materials that they are made of and their compostability. Composting of dishes was 

carried out in sewage sludge. Biodegradability was assessed by mass loss. 

On the basis of composting results it can be stated that producers warranty on 

biodegradability do not match reality. Lack of or incorrect information on product or it’s 

packagaing misleads consumer. Biobased products might not always be compostable. 

European Union has banned selling of single-use plastic dishes after 2021. It is only allowed 

to sell and use biodegradable and compostable single-use plastic dishes, that meet equivalent 

standard and has valid certificate. More attention should be paid on product and/or it’s 

packaging labeling to guarantee consumers clear understanding of products and respective 

waste management. 
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ERIALA TERMINID 

 

Aeroobne lagunemine – orgaanilise aine lagunemine mikroorganismide ja õhuhapniku toimel 

(Soome Keskkonnainstituut 2004). 

Anaeroobne lagunemine – orgaanilise aine lagunemine mikroorganismidega hapnikuvaeses 

keskkonnas (Soome Keskkonnainstituut 2004). 

Biolagunemine – orgaaniliste ainete muundumine lihtsaiks aineiks (CO2, H2O, NH3) 

mikroorganismide toimel (Soome Keskkonnainstituut 2004). 

Biolagunevad plastid – plastid, mis biokeemiliste protsesside käigus lagunevad täielikult 

süsihappegaasiks, veeks ja anorgaanilisteks ühenditeks (Kriipsalu et al. 2016a: 111). 

Biomass – elusaine hulk (Soome Keskkonnainstituut 2004) 

Bioplastid – biopolümeeridest saadud plastid, mille toormeks biomass (Kriipsalu et al. 2016a: 

343). 

Kompostitavad plastid – plastid, mis komposteerimistingimustel  lagunevad (Kržan 2012). 

Kompostimine – kontrollitud tingimustes toimuv aeroobne eksotermiline bioloogiline 

lagundamisprotsess, milles orgaaniline aine laguneb bakterite ja seente ning muude 

organismide elutegevuse toimel homogeenseks huumusrikkaks materjaliks (Biolagunevatest 

jäätmetest…2014). 

Lõhustumine – plast lagunemine väga väikesteks fragmentideks (EVS-EN 13432:2003). 

Mineraliseerumine - orgaaniliste ühendite lagunemine anorgaanilisteks aineteks bakterite, 

osalt ka seente elutegevuses (Soome Keskkonnainstituut 2004). 

Mehhaaniline töötlemine –  jäätmete ettevalmistamine nende taas- ja/või korduskasutuseks 

(Kriipsalu et al. 2016a: 78). 

Plast – polümeeridest komposiitmaterjal (Kržan, 2012). 



6 

 

Polümeer - kõrgmolekulaarne ühend, mille makromolekul koosneb omavahel keemilise 

sidemega järjestikku ühendatud korduvaist monomeersetest lülidest (Soome 

Keskkonnainstituut 2004). 
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SISSEJUHATUS 

 

Plastide võidukäik algas 20. sajandi keskel, 1950-ndatel, kui arenema hakkas 

naftakeemiatööstus. Seega on inimene tänapäeva ühiskonnas üles kasvanud koos 

plastmassidega. Nende kõrvaldamine kasutusest oleks justkui ajas tagasi minek. Plastist 

valmistatud tooted on kerged, mugavad, vastupidavad ja lihtsustavad igapäevatoimetusi. 

Probleemne on nende käitlemine ja uuesti kasutusele võtmine, kuna plasti leidub mitte ainult 

linnatänavatel ja prügilates, vaid ka maailmameres prügisaartena. Viimase kümnendi üheks 

suurimaks katsumuseks on saanud võitlus prügisaartega, mis oma suuruselt ületavad Eesti 

pindala mitmekordselt. 

Eesti suurimatest kauplustest võib leida lisaks tavaplastist ühekordsetele nõudele ka 

biolagunevaid ühekordseid plastnõusid. Selliseid plastnõusid on müüdud poelettidel juba 

aastaid. Biotoormest, biolagunevad ning kompostitavad nõud tunduvad just kui sobiv 

alternatiiv tavaplastist ühekordsetele nõudele, kuna kirjelduste kohaselt on lubatud nende 

täielikku lagunemist kompostimisel. Siiski on täpsustava info olemasolu puudulik. Enamike 

nõude pakendil või nõude peal puudub kirjeldus, millistel tingimustel ja kompostimisviisil 

peaksid nõud täielikult biolagunema. Samuti pole paljudel pakenditel kirjas informatsiooni 

nõude valmistamiseks kasutatud materjalide kohta. Tarbijal puudub teave kas tegemist on ka 

tegelikult keskkonnasõbralike alternatiividega. 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on anda ülevaade ühekordsetest biolagunevatest plastnõudest, 

nende valmistamisel kasutatavatest materjalidest ja nõude kompostitavusest. Uurimistöö 

kirjanduse ülevaate peatükkides on kirjeldatud enim kasutatavaid bioplaste ning nende 

omadusi, olulisi standardeid, sertifikaate ja märgiseid. Kirjanduse ülevaates on käsitletud ka 

kompostimist, selleks vajalikke lähtematerjale ning protsessi mõjutavaid tegureid. Uurimistöö 

teises ja kolmandas peatükis on välja toodud vastavalt töö metoodika ja kompostimiskatsete 

tulemused. Kompostimiskatsete eesmärk on teha kindlaks ühekordsete biolagunevate 

plastnõude kompostitavus tööstuskompostimisel. Saadud tulemuste põhjal on võimalik 

järeldada, kas ja kui palju peavad paika tootjate poolt antud lubadused müüdavate toodete osas. 
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Käesoleva bakalaureusetöö uurimisküsimusteks olid: 

1) Kas Eestis jaekaubanduses müüdavad biolagunevad ja kompostitavad ühekordsed nõud 

lagunevad kompostimisel? 

2) Kas tootjapoolne kirjeldus ja pakendil olev informatsioon vastab tõele? 

3) Millistest materjalidest ühekordsed nõud lagunevad kompostimisel täielikult? 

Autor avaldab tänu juhendajale dotsent Kaja Orupõllule, kes aitas antud bakalaureusetöö 

valmimisele igakülgselt kaasa. Autor tänab koostöö eest kompostimisel Eesti Maaülikooli 

vesiehituse ja veekaitse eriala üliõpilast Andres Liiva. Veel avaldab autor tänu oma perekonnale 

toetava ja mõistva suhtumise eest lõputöö valmimise ajal. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Biolagunev ja kompostitav  

 

„Biolagunev“ ja „kompostitav“ on terminid, millega kirjeldatakse orgaaniliste materjalide 

lagunemist spetsiifilistes tingimustes. Mõlemaid termineid kasutatakse sageli ka 

keskkonnasõbralike toodete kirjeldamiseks. Ekslikult kasutatakse mõistet „biolagunev“ sageli 

turunduses ja reklaamis ka selliste toodete puhul, mis tegelikult ei ole täielikult biolagunevad 

(Kaarna 2016). Väga oluline on täpsustada millistel tingimustel biolagunemine toimuma peaks 

(Biobag Baltic OÜ 2019). Tehniliselt on kõik plastid (ka naftal põhinevad) biolagunevad ehk 

võimelised mikroobide kaasabil soodsates tingimustes lagunema. Tavalise kilekoti puhul võtab 

selline protsess aega tuhatkond aastat (Kaarna 2016).  

Biolagunemine on orgaanilise aine muundumine lihtsateks anorgaanilisteks aineteks 

mikroorganismide toimel. Selle käigus laguneb orgaaniline aine süsihappegaasiks (CO2), veeks 

(H2O) ja ammoniaagiks (NH3) (Soome Keskkonnainstituut 2004). Orgaanilise aine lagunemine 

saab toimuda nii aeroobses ehk hapnikuga keskkonnas, kui ka anaeroobses ehk hapnikuvabas 

keskkonnas. Aeroobse lagunemise käigus laguneb orgaaniline aine mikroorganismide toimel 

süsihappegaasiks, veeks ja huumuseks ehk mulla orgaaniliseks aineks. Anaeroobsel 

lagunemisel muundub orgaaniline aine metaaniks (CH4) ja käärimisjäägiks (Kriipsalu et al. 

2016a: 134; Soome Keskkonnainstituut 2004). 

Kompostitav materjal on selline, mis laguneb ühe kompostimistsükli jooksul. Kompostitavaks 

ei saa lugeda sellist materjali, mis küll laguneb ühe kompostimistsükli jooksul 

mikroskoopilisteks osakesteks, kuid täielikult ei biolagune (Kaarna 2016). 

 

 

1.2. Biolagunemise standardid 

 

Standardid on suunised, milles esitatakse toodete, teenuste ja protsesside tehnilised kirjeldused. 

Toodete standarditud kvaliteet ja ohutus aitab ettevõttel võita tarbija usaldust. Standardid 

aitavad kaitsta keskkonda ja tarbijate tervist, pääseda uutele turgudele, muutes tooted ja 
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teenused ühilduvaks ja võrreldavaks (Euroopa Liit 2019). Bioplastide puhul täpsustavad 

vastavad standardid konkreetsete materjalide biolagunevust, nende taaskasutatavust ja 

nõutavaid kriteeriume (European Bioplastics 2019c). 

Standard EN 14995:2006 (E) piiritleb kompostitavaid plastmaterjale, nende kompostitavust 

ning anaeroobses keskkonnas lagunemist. Selle kohaselt hinnatakse plasti biolagunevust, 

lõhustumist bioloogilisel töötlemisel, mõju bioloogilistele töötlusprotsessidele ning mõju 

saadava komposti kvaliteedile (European Commitee for Standardization 2006). Tehniliselt on 

standard EN 14995 identne standardiga EN 13432. Erinevus on ainult selles, et standard EN 

13432 on pakendipõhine standard, mis käsitleb biolagunevaid pakendeid ja nende 

biolagunevust ning kompostitavust (European Bioplastics 2016). Standardi EN 14995 alla 

kuuluvad lisaks orgaaniliste jäätmete jaoks mõeldud kotid ja põllumajanduse multšikile 

(Associations for Organics Recycling 2011). 

Vastavalt Euroopa standardile EN 14995/ EN 13432 peavad kompostitaval plastil/ pakendil 

olema järgmised omadused: 

1) Biolagunevus, mida mõõdetakse kompostitava materjali metaboolse muundumisega 

CO2-ks. Biolagunemise protsent peab olema vähemalt 90 % materjali esialgsest massist, 

mis tuleb saavutada vähem kui 6 kuuga. 

2) Desintegratsioon ehk materjali lõhustumine ja nähtamatus lõppkompostis. Seda 

mõõdetakse kompostimistestiga (EN 14045). Testmaterjalil lastakse koos orgaaniliste 

jäätmetega 3 kuud laguneda. Seejärel sõelutakse komposti sõelaga, millel on 2 mm 

avad. Sõelale ei tohi jääda testmaterjali algmassist üle 10%. 

3) Negatiivsete mõjude puudumine kompostimisprotsessis. Seda kontrollitakse 

kompostimistestiga. 

4) Raskemetallide madal kontsentratsioon (alla lubatud maksimaalse sisalduse) ja 

negatiivsete mõjude puudumine komposti kvaliteedile (nt. agronoomilise väärtuse 

vähenemine ja ökotoksikoloogiline mõju taimede kasvule). Kompostiproovidega, kus 

on toimunud materjali lagunemine, viiakse läbi taimede kasvu test (OECD test 208). 

Kontrollkompostiga ei tohi erinevust olla. Olulised keemilis-füüsikalised parameetrid 

(pH, soolsus, lenduvad orgaanilised ained, N, P, Mg ja K sisaldus), ei tohi 

kontrollkomposti omadest erineda. 

5) Selleks, et materjali saaks kompostitavaks nimetada, peab ta vastama korraga kõikidele 

eelnimetatud nõuetele. Näiteks ei ole iga biolagunev materjal alati kompostitav, sest 
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lisaks peab materjal lagunema ühe kompostimistsükli jooksul. Teiselt poolt ei ole 

kompostitav ka selline materjal, mis laguneb ühe kompostimistsükli jooksul sellisteks 

mikroskoopilisteks osakesteks, mis ei ole täielikult biolagunevad. 

 

USA standardi ASTM 6400 kohaselt määratakse kompostitava plasti biolagunevus CO2 

tekkimise järgi kindlate mõõteperioodide jooksul. Standardi kohaselt peab 180 päevaga olema 

60% orgaanilisest süsinikust muundunud CO2-ks ning seda iga plasti koostises oleva polümeeri 

puhul. Bioplasti lagunevust vaadatakse sõelumise teel. 120 päeva lagunenud bioplasti 

sõelumisel peab sõelale jääma vähem kui 10% esialgsest materjalist, mille läbimõõt on kuni 2 

millimeetrit. Raskemetallide sisaldus on määratud samuti omaette standardite järgi. Pärast 

mullaga segamist  tehakse läbi taimede kasvu test (OECD test), kus vaadatakse taimede 

kasvamist ja võrreldakse  seda  eelnevalt kontrollitud valmiskompostiga. Kontrollkompostiga 

ei tohi erinevust olla (World Centric 2019). 

 

 

1.3. Sertifikaadid ja märgised 

 

Sertifikaat on ametlik dokument, millega tõestatakse, et toode vastab kindlatele nõuetele või 

standarditele. Dokumendi väljastab tootele kolmas osapool, kes veendub toote kvaliteedis ja 

selle vastavuses. Biolagunevate polümeeride juures näitab sertifikaat, et määratud tingimustel 

toimub polümeeride lagunemine. DIN Certco ja TÜV Austria (endine Vincetto) on tähtsaimad 

bioplastide sertifitseerimist teostavad organisatsioonid Euroopas. Mujal maailmas on 

enimlevinud organisatsioonideks BPI (USA), JBPA (Jaapan) ja ABA (Austraalia). Kõik need 

organisatsioonid toetuvad standarditele, mis on globaalselt kasutusel ning erinevad üksteisest 

minimaalselt – EN 13432; ASTM D6400; ISO 17088 (Horvat, Kržan 2012; Lackner 2015). 

Saksamaal asuva standardiorganisatsiooni DIN Certco (TÜV Rheinland) poolt sertifitseeritud 

tooted on tehtud kompostitavast materjalist. Sertifitseeritud tooted tunneb ära „Seemiku“ -

nimelise märgise (joonis 1) järgi (Horvat, Kržan 2012). Märgise on määranud Euroopa 

Standardiorganisatsioon. Selle eesmärk on anda tarbijatele teada, et tegemist on tööstuslikult 

kompostitava ja biolaguneva pakendi/ plastiga. Uuringute kohaselt komposteeruvad plastid 

tööstuslikul kompostimisel täielikult komposti ja ka hiljem mulda ning keskkonda ei jää 

toksilisi aineid (European Bioplastics 2015a; European Bioplastics 2016). 
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Lisaks peab kompostitava pakendi või toote märgise all olema registrinumber, mille alusel on 

kompostitavad tooted identifitseeritavad. Kui märgistatud toode koos registrinumbriga on leitav 

internetist, siis võib olla kindel, et tegemist on sertifitseeritud ja ausa kaubaga ning see vastab 

kindlatele standarditele. Registrinumber on kuuekohaline. Seedling märgisega tooted on 

tähistatud „7P“ algusega (European Bioplastics 2016). 

 

Joonis 1. Biolaguneva pakendi või bioplasti logo „Seemik“ (inglise keeles „Seedling“). Allikas: 

(European Bioplastics 2015a). 

 

TÜV Austria on Austria standardiorganisatsioon, mis sertifitseerib biolagunevaid plasttooteid, 

biobaasil valmistatud tooteid ja valmistatud komposti. Märgistena kasutab TÜV Austria nii 

„Seemiku“ märgist kui ka Vincotte’lt ülevõetud „OK compost“ märgist. Märgis OK Compost 

näitab, et tegemist on tootega, mis on biolagunev tööstuslikul kompostimisel (joonis 2) või 

koduskompostimisel (joonise 3) (TÜV Austria Group 2018; TÜV Austria Group 2019b). 

Lisaks sertifitseerib TÜV Austria biolagunevaid tooteid sõltuvalt lagunemisest erinevates 

keskkonnatingimustest. Selle alusel on biolagunevad tooted jagatud mullas lagunevateks 

(joonis 4), vees lagunevateks ja merekeskkonnas lagunevateks. „OK biodegradable SOIL“ 

märgisega tooted ei avalda negatiivset mõju mullakeskkonnale (TÜV Austria Group 2019a).  

 



13 

 

 

Joonis 2. TÜV Austria tööstuskompostimise „OK compost“ märgis. Allikas: (TÜV Austria 

Group 2019b). 

 

 

Joonis 3. TÜV Austria koduskompostimise „OK compost“ märgis. Allikas: (TÜV Austria Group 

2019b). 

 

 

Joonis 4. TÜV Austria mullas biolaguneva „OK biodegradable SOIL“ märgis. Allikas: (TÜV 

Austria Group 2019a). 
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1.4. Bioplast ja biolagunev plast 

 

Püsiprügistamise vältimiseks püütakse biopolümeeridest (nt tärklis, tselluloos jms.) valmistada 

bioplaste ja biolagunevaid plaste. Looduslikust toormest bioplastide, mis kõik ei pruugi 

bioloogiliselt laguneda, kasutamine säästab fossiilseid maavarasid ning ei suurenda 

kasvuhoonegaaside koguseid (Kriipsalu et al. 2016a: 110). Hinnanguliselt peaks bioplastide 

tootmine aitama vähendada süsihappegaasi emissioone 30 kuni 70 % (Brice, 2011). 

Bioplastide toormaterjaliks on biomass, millest enimkasutatavad on tselluloos, suhkruroog ja 

maisitärklis (European Bioplastics 2019b). Biotoormest bioplastid on vastupidavuselt 

võrdväärsed tavaplastist valmistatud toodetega, kuid nende tootmisel ei ole kasutatud fossiilseid 

maavarasid. Samuti on bioplasti tootmisel väiksem energia- ja veekulu ning toksiliste jäätmete 

hulk (Euroopa Komisjon 2017a). Samas ei pruugi kõik biotoormest valmistatud bioplastid 100 

% biolaguneda (European Bioplastics 2019a). Bioloogiliselt mittelagunevate bioplastide puhul 

kasutatakse enamasti mehaanilist ümbertöötlemist, mis eeldab nende sorteerimist eraldi 

kompostitavatest plastidest ja tavaplastidest. Plastijäätmed purustatakse graanulisteks või 

sulatakse töötlemise käigus. Tulemuseks on toormaterjal uue plasti või teiste 

komposiitmaterjalide valmistamiseks (European Bioplastics 2015b). 

Biolagunevad bioplastid on plastitüüp, mis biokeemiliste reaktsioonide tulemusel ning 

mikroorganismide toimel lagunevad veeks, süsihappegaasiks ja tekib biomass (Bos et al. 2017). 

Lagunemise kiirus on erinev, kuna see sõltub materjali paksusest ja omadustest ning 

keskkonnatingimustest (Gilbert, Ricci 2015). Selleks, et hoida olelusringi, on vaja 

biolagunevast plastist materjale kompostida. Tavaliselt kogutakse biolagunevad plastid koos 

biojäätmetega ning töödeldakse aeroobselt või anaeroobselt. Biolagunevate plastide 

kompostimine toimub temperatuuridel, mis on tagatud tööstuslikus kompostimisprotsessis 

(Kržan, 2012). 

Kompostitavad bioplastid on biolagunevate bioplastide alamgrupp, kus biolagunemine toimub 

ühe kompostimise perioodi jooksul, mis on 90 kuni 120 päeva (Kržan 2012). Nende tootmisel 

kasutatakse loodusliku toormaterjalina eelkõige maisitärklist, aga sobivad ka kartulitärklis, 

sojauba ja tselluloos. Samas on kompostitavat ja biolagunevat plasti võimalik valmistada 

fossiilsetest kütustest ja naftakeemia kõrvalsaadustest. Seega on võimalik toota kompostitavat 

biolagunevat plasti nii looduslikust toorainest kui ka fossiilsetest kütustest (Gilbert, Ricci 

2015).  
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Levinumad bioplastid toodete valmistamiseks (Kriipsalu et al. 2016a: 110): 

1) tärklisel põhinevad plastid. Tärklisega segatakse: polükaprolaktooni (PCL), 

polüvinüülalkoholi (PVA) ja polülaktiiti (PLA); 

2) pilliroosuhkrust või glükoosist toodetaval polülaktiidil (polüpiimhappe estril) põhinev 

plast PLA; 

3) polüester polü-3-hüdroksübutüraat (PHB), mida toodetakse bakterite abil glükoosist või 

tärklisest; saab valmistada täielikult biolagunevat kile; 

4) looduslikest õlidest toodetav polüamiid (PA 11) (ei biolagune); 

5) bioetanoolist valmistatav polüetüleen (ei biolagune); 

Looduslikust ja fossiilsest toormest valmistavate bioplastide ning biolagunevate plastide 

paigutumist plastisüsteemis kujutab all paiknev skeem (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Bioplastid plastisüsteemis. Allikas: (Gilbert, Ricci 2015; Kriipsalu et al. 2016: 111). 
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1.5. Enimkasutatavad bioplastid ühekordsete plastnõude tootmisel 

 

Tulenevalt keskkonnakaitselistest vajadustest on plastikute biolagunevus muutunud või just 

muutumas paljudes riikides tootjatele kehtestatavaks seadusega määratud nõudeks. Ideaalseks 

bioplastikuks on tehnoloogiliselt varieeritava püsivusega toode, mis on püsiv 

tarbimisiseloomuga ette määratud ajas ja biodegradeeritav pärast toote kasutust. Samal ajal 

peab sellise bioplasti tootmine olema siiski ka konkurentsivõimelise hinnaga (Heinaru, 2002). 

 

1.5.1. PLA ehk polüpiimhappel põhinev bioplast 

 

Sobiva plastmassi nõuetele vastab kõige paremini piimhappest saadavast polüesterist 

polülaktiid (PLA). Piimhape on üks kesksemaid looduslikke aineid rakus ja organismis 

(Heinaru, 2002). Seda võib valmistada mistahes suhkrust, näiteks maisitärklisest, maniokist, 

suhkruroost või suhkrupeedist. Erinevaid maisiliike jahvatades saadakse glükoosivormis 

tärklist. Seejärel moodustub glükoosi käärimise käigus piimhape. Järgmisel etapil muudab 

keemiline protsess piimhappe polümeeriks, millest võib valmistada graanuleid. (Fritto Plus OÜ 

2019). Ühe kilogrammi PLA plasti valmistamiseks läheb keskmiselt vaja 1,6 kilogrammi 

toorainet. Ühe kilogrammi Bio-PE ja Bio-PET plasti valmistamisel läheb toorainet vaja 

vastavalt 4 ja 5 kilogrammi (de Bie, Lovett 2016). 

PLA bioplast on mitmekülgne, stabiilne ja vastupidav. Sellest on võimalik toota ühekordseid 

sööginõusid, pakendimaterjali ja isegi meditsiini- ja apteegitarvikuid (Forte, 2010). Firma 

NatureWorks on maailma suurim PLA tootja. Firma töötab aktiivselt oma toormebaasi kallal, 

uurib toiduks mittekasutatavaid kultuure ning jõudnud süsihappegaasist ja metaanist piimhappe 

tootmiseni. Firma NatureWorks müüb PLA-st valmistatud tooteid Ingeo brändi all (Fritto Plus 

OÜ 2019). PLA plasti kasutatakse viimastel aastatel populaarseks saanud 3D-

printimismaterjalina (Bohlooli 2019). Kui tavaplastid lagunevad väikesteks tükkideks ning ei 

kao lõplikult kunagi, siis PLA plastist tooted lagunevad süsihappegaasiks ja veeks, mis on 

vajalik, et tagada materjali ringe looduses (Green Gate 2019). PLA plasti tuleb käidelda 

tavaplastidest ja ka täielikult mittelagunevad biotoormest tehtud bioplastidest (nt Bio-PE; Bio-

PET) eraldi. PLA plast on kompostitav tööstuskompostimisel, mis on ka parim käitlemisviis 

selle plasti juures. 3D-printimismaterjali puhul on vaja plast kuivatada, mehhaaniliselt 

purustada ning sulatades sobivaks kujuks vormida (de Bie, Lovett 2016). 
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1.5.2. Bioplastid tärklise baasil ja PSM 

 

Enim kasutatud materjal biolagunevate plastide valmistamiseks on tärklis (Nafchi et al. 2013). 

Tärklis on taastuv loodusvara, mida leidub põllumajanduse produktides – mais, kartul, teravili 

ja riis. See on taimne varusüsivesik, mis koosneb glükoosijääkidest. Põhivormideks on 

armuloos ja amülopektiin (Kokassaar 2003). Hinnalt on tärklis üks odavamaid ressursse 

bioplasti tootmiseks. Samuti on see saadav mitmel pool aastaringselt (Aiba et al. 2009). 

Tärklise-baasil bioplaste saab teha tärklise ja teiste polümeeride kokkusegamisel. Üldjuhul 

tehakse sellisest plastist kilematerjali, kus tärklise sisaldus on 85 % juures (Gross, Kalra 2002). 

Tärklise graanulid on kristallilised ning toetemperatuuril vees mittelahustuvad (Nafchi et al., 

2013). 

Kuigi tärklise baasil toodetud plasti on võimalik plastifitseerida, muutub see aja möödudes 

võrreldes sünteetiliste plastidega niiskusetundlikumaks ning rabedaks. Kaubanduslikult 

vastuvõetava materjali tootmiseks on vajalik tärklist muuta või segada teiste materjalidega, mis 

parandaks füüsikalisi omadusi ning minimeeriks tärklise veetundlikkust. Teadlased on leidnud, 

et keemiliselt seotud teiste biopolümeeridega või täielikult biolagunevate sünteetiliselt 

töödeldud polümeeridega segatud tärklise omadused paranevad märgatavalt (Mohanty et al. 

2005). Tuntuim tärklise baasil toodetud bioplasti materjalide segu koosneb tärklisest, 

glütseroolist ja veest (Nafchi et al. 2013).  

Tärklist saab kokku segada nii PLA (biotoormest) ja PCL (fossiiltoormest) plastidega, et 

parandada nende biolagunemise omadusi. PLA puhul aitab see vähendada plasti tootmise 

kulusid. Tärklise ja PLA sidumisel on vaja kasutada maleiinanhüdriidi. Maleiinanhüdriidi 

kasutamisega paraneb tärklise ja PLA segabioplasti biolagunevus. Mullas biolagunemise 

tagamiseks on vaja, et tärklise sisaldus bioplastis oleks vähemalt 20 % (Aiba et al. 2009). 

Laialt on kasutust leidnud tärklisel põhinev bioplast ühekordsete toidunõude valmistamisel. 

Selleks surutakse materjal tihedaks ja lamedaks ning peale kasutamist on võimalik kompostida 

nõusid. Oma koha on leidnud tärklisel põhinev bioplast ka põllumajanduses, kus seda 

kasutatakse kasvuhoonete katteks ning multši kilena. Peale kasutamist võib kile maapinda 

kaevata ja lasta kilel laguneda mullas. See on majanduslikult odavam kui kile ümbertöötlemine 

või põletamine ning ohutu keskkonnale (Lu  et al. 2009). 
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PSM (inglise keeles Plaststarch Material) on biotoormest valmistatud plast, milles on segatud 

maisitärklis ja erinevaid tavaplastid. PSM on valmistatud taimsest toorainest, kuid ensüümide 

ja tselluloosiga töödelduna on see muudetud kuumakindlamaks ja vastupidavamaks vee 

keskkonnas. Ühekordsete PSM-st nõude vastupidavus on saavutatud tänu tavaplastidega 

segamisele. Peamiselt on selle materjali tootmise ja kasutamise eesmärk vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid (Green Gate 2019). Taimse tärklise kogus on plastis 70 % 

ning ülejäänud 30 % moodustab fossiilne tooraine (polüpropüleen) (ECO Products 2019). Tänu 

oma vastupidavusele konkureerib PSM plast tavaplastidega. Võimalik on valmistada mitmeid 

pakendi- ja kiletooteid (Green Pack 2019). Kõrge temperatuuritaluvus loob võimaluse toota 

ühekordseid nõusid ja söögiriistasid, kuid tuleb arvestada, et tegemist ei ole kompostitava 

plastiga (ECO Products 2019). 

 

 

1.5.3. PHA  

 

Polühüdroksüalkanoaadid ehk PHA-d on bakteriaalsed varuained, mida mikroorganismid 

sünteesivad olukorras, kus keskkonnas on piisaval hulgal hapnikku, kuid napib teisi kasvuks 

vajalikke makroelemente nagu lämmastik, fosfor või väävel. PHA-d on potentsiaalsed 

keskkonnasõbralikud bioplastid, mida valmistatakse taastuvast toormest ning mis looduses 

täielikult lagunevad (Madison, Huisman 1999). Aeroobsetes tingimustes laguneb PHA 

süsihappegaasiks ja veeks, anaeroobsetes tingimustes süsihappegaasiks ja metaaniks (Reddy et 

al. 2003). Biolagunemist saab reguleerida sünteetiliste või looduslike polümeeride sisaldusega.  

(Gross, Kalra 2002). Kõige paremini lagunevad PHA tüüpi bioplastid anaeroobselt reovees ning 

kõige kehvemini merevees (Lackner, 2015). 

Euroopa Liidu projekti „EUROPHA“ raames oli eesmärk arendada välja  PHA bioplast ja selle 

tootmine, mis oleks 100 % biolagunev ning lähteaineks ainult looduslikud ressursid. PHA 

bioplast on jätkusuutlik alternatiiv plastitööstuses, kuna selle võimekus on võrdväärne 

tavaplastidega. PHA bioplastid on toodetud taastuvatest ressurssidest ning PHA bioplasti 

pakendid on 100 % biolagunevad (Euroopa Komisjon 2017b). Selline bioplast talub keevat vett 

(kuni 120 °C), on hea vastupidavusega rasvadele ja lihtsasti töödeldav tootmisel (Lackner, 

2015). 
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1.6. Suhkruroost ja puitmaterjalist ühekordsed nõud 

 

Ühekordsete biolagunevate nõude toomisel kasutatakse looduslikke materjale ja taastuvaid 

ressursse. Taimsete materjalide kasutamisel eraldub keskkonda vähem CO2 kui tavaliste 

mittelagunevate plastide tootmisel. Puitmaterjalist töödeldud paber ja kartong ning pressitud 

suhkruroo kiud on ühekordsete nõude valmistamiseks sobivad toormaterjalid (Fritto Plus OÜ 

2019). 

Pressitud suhkruroo kiud on jääde, mis tekib pärast suhkruroo mahlaks pressimist. Sõltuvalt 

tükkide suurusest, on selline põllumajanduse kõrvaltoode kompostitav 3-4 kuu jooksul 

tööstuskompostimisel. Tegemist on väga laia kasutusvõimalustega materjaliga. Sellest toodetud 

ühekordseid nõusid on võimalik kasutada nii sügavkülmikus kui mikrolaineahjus 

soojendamisel. Siiski võib soojendamisel tekkida taldriku põhja materjalist eralduvat vedelikku 

(Natural Tableware 2019; Bio Pak 2019). Suhkruroost valmistatud tooteid ei pea kloriiniga 

valgendama, mistõttu ei sisalda need ohtlikke dioksiine. Selle materjali töötlemine on odavam 

kui puidu- või naftatööstuses samalaadsete toodete valmistamisel (Ecodallas 2019). 

Eksklusiivsemad materjalid, nagu palmilehed ja bambus, on oma kasvupiirkondades 

(troopilised ja ekvatoriaalsed alad) aastaringselt saadaval. Palmilehtedest biolagunevate nõude 

puhul on kasutatud ainult maha kukkunud palmilehti, mida korjatakse iga 4-7 aasta tagant 

(Natural Tableware 2019). Kuna palmilehed on omadustelt üksteisest erinevad, siis selle tõttu 

on ka ühekordsed nõud värvilt ja tekstuurilt erinevad. Värvi ja tekstuuri kujundab nõudele 

loodus, mis kaubanduslikult võib mõjutada ka tarbija huvisid (Greenmunch 2019). Bambus on 

kasvult kiirem ning ligi 30 % parem CO2 -siduja, kui enamik teisi puuliike. Bambus on 

omadustelt tugev puitmaterjal, mis on muutnud selle kasutamise populaarseks just 

biolagunevate nõude ja bioplasti tööstuses. Nõude tugevuse tagamiseks on need tehtud 

kolmekihiliselt. Siiski pole tegemist materjaliga, mis taluks mikrolaineahju tingimusi. 

Biolagunemine toimub kompostimisel ning üldiselt sellisest materjalist nõusid ei valgendata 

(Bandini 2019; Earth Friendly Hospitality 2019). 

Paberist taldrikud ja joogitopsid on töötlemata kujul kergesti lagunevad. Tagamaks nende 

parema vastupidavuse vedelike ja kõrge temperatuuriga kokkupuutel, tuleb nõusid töödelda 

biotoormest valmistatud plastidega. Vahakihina kasutatakse looduslikku polüetüleeni (PE), mis 

muudab nõud vastupidavamaks vedelikuga kokkupuutel ning looduslikku 

polüetüleentereftalaati (PET), mille kiht annab paberist taldrikutele võimaluse kasutada neid 
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mikrolaineahjus. Ka vormitud kiust (inglise keeles molded fiber) nõude ja pakendite 

valmistamisel kasutatakse vanapaberit, mis segatakse ning töödeldakse masinates koos veega. 

Saadud mass pressitakse kokku, kuivatatakse ning seejärel vormitakse sobivateks tükkideks. 

Omadustelt on see tugevam kui töötlemata pabermaterjal, mis võimaldab seda kasutada 

toitlustussektoris – joogitopside aluskandikud, munakarbid, toidukarbid jne. Õhemaks ning 

kiulisemaks töödeldud massist (smooth molded fiber) on võimalik valmistada söögitaldrikuid. 

Taldrikute puhul on müügil nii vahatatud kui ka vahatamata taldrikuid. Täpsem info peab olema 

leitav toote pakendil (Huhtamaki 2019b; Huhtamaki 2019c). 

Samas tuleb tagada, et paberist, vormitud kiust ja papist nõude ning pakendite biolagunevus ja 

kompostitavus. Kompostitavad pabertopsid ja taldrikud peaksid tööstuskompostimise 

tingimustel täielikult biolagunema vähem kui 90 päevaga. Kindlasti ei tohiks paberist ja papist 

nõud sattuda prügilasse, kuna sealsetes tingimustes on lagunemine aeglasem, tekib prügilagaas 

ja ei toimu ainete ringlus. Koduskompostimisel on soovituslik teha nõud väiksemateks 

tükkideks, et kompostimist kiirendada (Bio Pak 2019; Huhtamaki 2019b). 

 

 

1.7. Ühekordsed plast- ja biolagunevad nõud praegu ja edaspidi 

 

Arvestades plasti laialdast levimist keskkonda ja selle kahjulikku mõju, on otsitud lahendusi 

biolaguneva ja kompostitava plasti väljatöötamiseks. Sihipärased rakendused, nagu 

kompostitavate plastkottide kasutamine orgaaniliste jäätmete eraldi kogumiseks, on andnud 

häid tulemusi, ning konkreetsetele rakendustele on kehtestatud või töötatakse välja norme. 

Enamik praegusest biolagunevaks märgistatud plastist laguneb aga üldiselt vaid eritingimustes, 

mida ei pruugi alati looduskeskkonnas olla, ja võib seega kahjustada ökosüsteeme. Samuti ei 

pruugi sobida kompostitavaks märgistatud plast kodus kompostimiseks. Kui kompostitav ja 

tavaplast segamini ringlusse võtta, võib see mõjutada ringlussevõtmisel saadud materjalide 

kvaliteeti. Tähtis on tagada, et tarbijatele antakse selget ja õiget teavet ning et biolagunevat 

plasti ei pakuta välja prügistamisvastase lahendusena (Euroopa Komisjon 2018). 

Oluline muutus Euroopa Liidus leidis aset 2018. aasta alguses, kui Euroopa Komisjon võttis 

vastu Euroopa Plastistrateegia, mille kohaselt peab plastide tootmisel arvestama ringmajanduse 

põhimõtetega (Keskkonnatehnika 2018). Sama aasta 18. detsembril 2018 sõlmisid Euroopa 

Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu esialgse kokkuleppe, mille kohaselt aastast 2021 on 

keelatud müüa ühekordseid plasttooteid. Sellesse nimistusse kuuluvad vatitikud, 
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joogipakendid, ühekordsed sööginõud jms (Keskkonnaministeerium 2018). 2019. aasta 27. 

märtsil kiitis Euroopa Parlament heaks direktiivi, mis keelustab ühekordsed plastesemed nagu 

taldrikud, söögiriistad, joogikõrred, vatitikud jms alates 2021. aastast. Kokkulepe tugevdab 

„saastaja maksab“ põhimõtet ning uute eeskirjadega on ette nähtud, et suitsupakkidel, 

plasttopsidel ja teistel sarnasetel toodetel tuleb kohustuslikus korras ära märkida tänavale 

viskamisega kaasnev negatiivne keskkonnamõju (Pärli 2019). 

Austraalias otsustas Hobarti linnavalitsus, et ühekordsete tavaplastide kasutamine keelustatakse 

aastaks 2020 ning kohalikud ettevõtted peavad üle minema taaskasutatavale või kompostitavale 

plastile. Kuna Austraalias taaskasutatakse vähem kui kolmandik plastijäätmetest, oli otsuse 

vastuvõtmine hädavajalik (Vegware 2019). 

Tallinna linnavolikogu täiendas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra määrust 

punktiga, mis keelab alates 1. oktoobrist 2019 Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel toidu ja 

joogi serveerimise plastist ühekorranõudest ja plastist ühekorra söögiriistade kasutamise. 

Edaspidi on lubatud kasutada vaid biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on 

kompostitavad ja millel on vastav sertifikaat. Samuti peab avaliku ürituse korraldaja edaspidi 

tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, 

biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid (Kuus 2019). 

 

 

1.8. Kompostimine 

 

Inimkonna elu säilimise aluseks on mullaviljakus. Kui hävib muld, siis ei leidu enam toitu 

inimestele ega ka loomadele. Mullastiku seisundi parandamiseks on  parim moodus komposti 

valmistamine ja kasutamine (Raudseping 2010: 5-6). Kompostimine on kontrollitud 

tingimustes toimuv aeroobne bioloogiline lagundamine, milles orgaaniline aine laguneb 

bakterite, seente ning muude organismide elutegevuse toimel homogeenseks huumusrikkaks 

materjaliks. Bioloogiliste protsesside käigus vabanenud soojus stabiliseerib jäätmeid. 

Lõppsaaduseks on stabiilne, umbrohuseemnete- ja patogeenidevaba kompost, mida võib 

kasutada põllumajanduses või oma koduaias (Haug 1993). 

Jäätmete kompostimine iseloomustab keskkonnahoidlikku suhtumist ning jätkusuutlikku 

põhimõtet (Kriipsalu et al. 2016a: 134). Kompostimine vähendab prügilatesse jõudvate 

jäätmete kogust ja kahjulike kasvuhoonegaaside teket (One Green Planet 2019). Enamik 
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inimesi ostab oma taimedele komposti poest, kuigi kodus toodetud kompost on alati parim. 

Inimestele tuleks rääkida komposti olulisusest jäätmekäitluses ning võimalusel ka varustada 

eramajapidamisi kompostritega (Kriipsalu et al. 2016a: 156). 

 

1.8.1. Aunkompostimine 

 

Tööstuslikul kompostimisel on vaja selgeks teha, kas komposti on plaanis turustada tootena või 

jäetakse see jäätmeks. Toote valmistamisel peavad nii tootmiskorraldus kui kompost olema 

sertifitseeritud (Biolagunevatest jäätmetest…2014). Sertifitseerimiseks on vaja viia läbi 

kompostimise seire, dokumenteerimine ja temperatuuri mõõtmine kindlatel perioodidel. 

Sertifitseeritud komposti kasutamiseks jäätmeluba vaja ei ole (Kriipsalu et al. 2016a: 156).  

Tööstuskompostimise võib jagada kolme etappi (Kriipsalu et al. 2016a: 156): 

• Jäätmete eelkäitlus: sortimine, sõelumine, peenestamine ja segamine  

• Kompostimine 

• Järelkäitlus: sõelumine ja segamine, komposti väärtuse säilitamine 

Tööstuskompostimisel on enimkasutusel aunkompostimine  (Kriipsalu et al. 2016b: 11). 

Aunkompostimiseks sobivad aiandus-, toidu-, paberi- ja olmejäätmed ning reoveesete. 

Protsessi käigus lagundatakse bioloogiliselt orgaaniline materjal ning hävitatakse selles olevad 

patogeenid. Lõppsaadus sobib multšiks, mulla väetiseks või parendajaks. Aunkompostimist 

võib rakendada nii väli- kui ka sisetingimustes (AS Enprima Estivo 2005: 18). 

Aunad on enamasti 1,5-2 m kõrged ja 3-5 m laiad (joonis 5). Kompostimise kiiruse 

säilitamiseks tuleb aunasid regulaarselt segada. Segamine aitab hajutada niiskuse, kompost 

rikastub õhuhapnikuga, vabaneb lagugaas ja liigne soojus ning tekivad soodsad tingimused 

bakterite elutegevseks. Auna segamisel temperatuur langeb, kuid tänu lisanduvale 

õhuhapnikule tõuseb see üsna kiiresti esialgsele tasemele. Tõvestavad mikroobid hävinevad 

kompostis 70 °C juures (Kriipsalu et al. 2016a: 156). Hästi õhustatud aunades lagunevad 

kompostitavad jäätmed 6-10, sooja ilmaga isegi 2-3 nädalaga (AS Enprima Estivo 2005: 19). 

Eesti tingimustes tuleb aunad katta veekindla kattekangaga. Kangas või Gore-Tex-membraan 

tõkestab sademevee juurdepääsu, piirab haisu ja bioaerosoolide levimist, vähendab vajaliku 
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soojuse kadu ja auna sisemus püsib sobivalt niiske. Katte alt pääsevad läbi vaid lagugaasid 

(Kriipsalu et al. 2016b: 12). 

 

Joonis 5. Komposti aun. Allikas: (autori foto 2019). 

 

1.8.2. Koduskompostimine 

  

Eramajapidamises tekib kompostimiseks sobivat materjali aiapidamisel ja köögis. Võimaluse 

korral tuleks kaaluda nende kasutamist komposti valmistamisel. Lihtsam on korraldada 

kompostimist aiamaaga eramu või suvila juures (Kriipsalu et al. 2016a: 172-173). Mõnel juhul 

saab majaomanik koduskompostimisega prügiveokulusid märgatavalt vähendada (AS Enprima 

Estivo 2005: 15). Kompostida kõlbavad toored või töödeldud toiduained, muruniitmed, 

puulehed, toalillede muld, männiokkad, puukoor, oksad jms. Toidujäätmetest ei soovitata 

komposti lisada kalaluid, konte ja piimatooteid. Need tekitavad lõhna. Vältima peaks ka 

lemmikloomade sõnnikut, kuna koduskompostimisel ei saavutata piisavat temperatuuri, mis 

hävitaks parasiidid. Vältida soovitatakse ka importpuuviljade koori. Tsitruseliste viljade koored 

on liialt happelised kompostimiseks (Kriipsalu et al. 2016a: 172; Raudseping 2010: 13-16).  
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Koduskompostimist õigusaktid ei keela, kuid kompostimise piiranguks võib olla kohaliku 

omavalitsuse jäätmehoolduseeskiri. Lihtsaim lahendus kompostimiseks on teha tavaline 

kompostihunnik või kompostikast, näriliste- ja lindudekindlam lahendus on kompostri 

kasutamine. Kompostri miinusteks on selle kõrge hind ning tülikas segamine võrreldes 

kompostihunniku ja -kastiga (Kriipsalu et al. 2016a: 173; Raudseping 2010: 18-21). 

 

 

1.9. Võimalikud komposti lähtematerjalid 

 

Kompostimaterjali saab jagada kaheks – roheline ja pruun kompostimaterjal. Roheline 

kompostimaterjal on lämmastikurikas, millest enim kasutatakse eelnevalt nimetatud 

toidujäätmeid, niidetud muru, sõnnik, köögiviljade koored ja akvaariumi puhastusjäätmed 

(vetikad, taimed, vesi) kui ka lemmikloomade puuri allapanu. Pruun kompostimaterjal on 

süsinikurikas, millest enimkasutatavad toormaterjalid on kuivanud lehed, põhk, männiokkad, 

puukoor, kuivanud põllukultuuride varred ja mererannas kaldale uhutud merevetikad, roopraht 

ning muud taimejäänused (Raudseping 2010: 12-13). 

Kompostimisega alustamisel tuleb veenduda, et kogutud materjal oleks kompostimiseks sobiv. 

Materjal peab olema vaba mürgistest kemikaalidest, biolagunev, toitaineid sisaldav ja haiguste 

vaba (Raudseping 2010: 12). Kompostiks sobivat materjali leidub olmejäätmete hulgas. 

Seetõttu on oluline, et neid sorteeritaks. Sorteeritud olmejäätmed on puhtad ning neid on 

võimalik taaskasutada, olmejäätmetest eraldatud biolagunevaid jäätmeid on võimalik 

kompostida. Eestis kogutakse biolagunevatest jäätmetest toidujäätmeid, haljastus- ja 

aiajäätmeid, puidujäätmeid ning paberit ja pappi (Kriipsalu et al. 2016a: 136).  

Äravisatud toidu hulk kodumajapidamistes oleneb elamutüübist, elanike jõukusest ja 

tarbimisharjumustest. Aastaringselt tekib toidujäätmeid enam-vähem ühepalju. Kuna 

toidujäätmed ei sisalda reoaineid, saab neist valmistada kvaliteetkomposti (Kriipsalu et al. 

2016b: 3). 

Reoveesete on reoveest füüsikaliste, keemiliste või bioloogiliste meetoditega eraldatud vee ja 

tahke aine segu. Sete on veerohke, loovutab vett halvasti, sisaldab palju orgaanilist ainet ja 

tõvestavaid mikroorganismi ning läheb kergesti roiskuma. Jäätmeseaduse (Jäätmeseadus 2013) 

kohaselt kuulub reoveesete jäätmete hulka ning seda peab käitlema jäätmeseaduse nõudeid 
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järgides. Reoveesette kasutamist ja töötlemist reguleerib keskkonnaministri määrus ning 

prügilasse seda viia ei tohi (Reoveesettest toote…2017). 

 

 

1.10. Kompostimist mõjutavad tegurid 

 

Kompostimiseks peab lähtematerjal olema bioloogiliselt hästi lagunev. Kergesti lagunevad 

süsivesikud (suhkrud, tärklis, tselluloos), raskemini lagunevad rasvad, vahad ja vaigud. Toidu- 

ja aiandusjäätmed kõdunevad soodsatel tingimustel mõne kuuga (Kriipsalu et al. 2016b: 5). 

Pappmaterjali, puuokste ja teiste suuremamõõtmeliste biojäätmete kompostimisel tuleks neid 

tükeldada väiksemaks. Kompostimass peab olema parajalt niiske, sest kuivas keskkonnas 

mikroorganismid elada ei saa. Vesi aitab reguleerida kompostimisel soojusbilanssi. Liigse vee 

olemasolul muutub mass anaeroobseks. Kompostitava materjali niiskus on sobiv, kui 

pihkupigistatud mass teeb käe märjaks, aga vett välja pigistada ei saa (Kriipsalu et al. 2016a: 

141). 

Kompostitava massi poorsuse suurendamiseks tuleb lisada tugiainet. Seeläbi on võimalik 

vähendada massi liigniiskust ning kohandada C/N suhet. Tugiainet on kindlasti vaja reoveesette 

loomsete kõrvalsaaduste ja saastunud pinnase kompostimisel. Tugiaine peab olema kuiv ja 

imama vett, ilma et kompostimassi struktuur muutuks (Kriipsalu et al. 2016a: 144). 

Õhuhapniku sisaldus kompostis on väga oluline. Aeroobse keskkonna säilitamiseks on parim 

lahendus korrapärane läbisegamine. Kuigi sellega kaasneb teatud määral soojusekadu, on see 

vajalik tekkivatest lagugaasidest vabanemiseks. Peenestatud toormass soojeneb kiiremini. 

Poorsuse hoidmisel on vaja aegajalt kompostimaterjali kobestada (Kriipsalu et al. 2016a: 141-

142; Trautmann 1996).  

Kompostist vajavad bakterid energiaallikana süsinikku ning valkude moodustamiseks 

lämmastikku kindlas vahekorras. Soodne C/N on 30:1, mis on 30 osa süsinikku ühe osa 

lämmastiku kohta (Richard, Trautmann 1996). Süsiniku ja lämmastiku suhet saab reguleerida 

kompostitavate ainete segamisel ning need peavad olema mikroorganismidele kättesaadavad. 

Vastasel juhul võib tekkida energiapuudus ning kompostimisel ei vabane piisvas koguses 

soojust. Liigse lämmastiku olemasolu korral tekib mädalõhn, liigse süsiniku korral aeglustub 

kompostimise protsess (Kriipsalu et al. 2016a: 143; Raudseping 2010: 24). 
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Bioloogilise aktiivsuse oluliseks teguriks kompostimisel on temperatuur. Kompostitav materjal 

soojeneb bakterite eksotermiliste reaktsioonide tulemusel (Kriipsalu et al. 2016a: 148). Alla 

5°C temperatuuriga kompostiaunas elutegevus soikub. Soojenevas keskkonnas 

mikroorganismide aktiivsus peaaegu kahekordistub iga kümne kraadiga. Soojuskao 

vähendamiseks ja liigse sademevee vastu on Eestis otstarbekas külmal ajal kompostiaunad 

kinni katta (Kriipsalu et al. 2016b: 8). Komposti bioloogiline mitmekesisus on suurim 

temperatuuridel 25-45 °C. Biolagunevate jäätmete ja reoveesette aunkompostimisel peab 

temperatuur kümme päeva olema vähemalt 55 °C. Temperatuuri mõõdetakse auna sees 60 cm 

sügavusel, sest nii sügavale ulatub ilmastiku mõju. Temperatuuri ei tohi minna üle 75 °C, sest 

siis lakkaks mikrobioloogiline tegevus ning komposti mass kuivab läbi (Kriipsalu et al. 2016a: 

148). Umbrohuseeme ja -juurete hävinemiseks peab komposti temperatuur tõusma mõneks 

päevaks vähemalt 55 kraadini (Ninn, Pihtjõe 2012). Kompostimisel on mikroorganismidele 

sobiv pH vahemikus 5,5 kuni 8,5. Keskkonna anaeroobseks muutumisel langeb pH kuni 4,5-ni, 

mis piirab mikroorganismide bioloogilist aktiivsust. Komposti pH tõstmiseks on kasulik 

komposti segada (Trautmann 1996).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida ühekordsete biolagunevate plastnõude 

kompostitavust. Lõputöö kirjandusliku ülevaate koostamisel kasutati kirjanduse analüüsi 

meetodit. Kasutatud on uuritava teemaga seonduvaid raamatuid, teadusartikleid, 

publikatsioone, aruandeid, bioplastist tooteid müüvate tootjate kodulehti, kehtivaid 

alusdokumente ja seadusi. Tabelarvutuste tegemiseks kasutati Microsoft Exceli programmi. 

Ühekordsete plastnõude kompostitavuse katsetel määrati ühekordsete nõude massikadu. 

Ühekordsed nõud osteti Eesti jaekaubandusest – Tartu Kaupmehe ja Tartu Prisma poodidest. 

Kompostimiskatsetesse valiti sellised ühekordsed biolagunevad ja kompostitavad plastnõud, 

millel oli kirjas kompostitavusele ja biolagunevusele viitav informatsioon või vastav märgis. 

Valikusse kuulusid kaubamärgi BIO piknikukomplekt neljale (joonis 5 ) ning Huhtamaki 

taldrik (Chinet) (joonis 6)  ja kuumajoogitops (joonis 7). 

 

     

  

Joonis 5. BIO piknikukomplekt neljale.   Joonis 6. Huhtamaki taldrik. 

Allikas: (Tartu Kaupmees).     Allikas: (Prisma Peremarket). 
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Piknikukomplektil oli informeeriv tekst kleebitud pakendi kilele, kus kirjelduse järgi oli 

lubatud, et piknikukomplekti kuuluvad biolagunevad ja kompostitavad nõud, mis on 

valmistatud looduslikust toorainest. Nõude materjali kohta info puudus. Lisaks oli eraldi 

kleebisel kirjas nõude importija. Nendega ühendust võttes selgus, et komplektis on kasutusel 

kahest erinevast materjalist tooted. Taldrik oli valmistatud kompostitavast suhkruroost, kuid 

söögiriistad olid tehtud biotoormest PSM plastist (inglise keeles Plaststarch Material). 

Huhtamaki taldrikul oli soome, rootsi ja inglise keeles kirjas, et taldrik on tehtud pressitud 

vanapaberist ning kuumajoogitopsil oli soome keeles kirjas „biolagunev kuumajoogitops“. 

Samuti oli topsil kaks märgist – „Seedling“ märgis, mis näitas, et toode vastab standarditele 

(EVS-EN 13432:2003; EN 14995) ja on kompostitav ning jätkusuutliku ja säästva 

metsamajandamise sertifikaadiga ettevõtte märgis PEFC (PEFC Eesti 2019). 

      

Joonis 7. Huhtamaki kuumajoogitops.   Joonis 8. House pesukott. 

Allikas: (Huhtamaki Group 2019a).     Allikas: (Prisma Peremarket). 

 

Nõude kompostimiskatsed teostati Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud tööstusliku 

katsekompostimise käigus, kus aunkompostiti reoveesetet kasutades tugiainena põhku. 

Kompostiauna segati aunpöörliga, vajaduse korral lisati vett. Kompostikatse käigus mõõdeti 

temperatuuri ja gaaside sisaldust aunas. Kompostikatse on täpsemalt kirjeldatud Andres Liiva 

lõputöös (Liiv 2019).  

Nõude lagunemise katsed toimusid kahes osas. Esimene katse viidi läbi 15. augustist kuni 14. 

novembrini aastal 2018, kus kompostiti terveid nõusid ning teine katse  9. veebruarist kuni 8. 

maini aastal 2019, kus kompostiti väiksemateks tükkideks lõigatud nõusid. Nõud kaaluti ja 

komplekteeriti pesukottidesse (joonis 8) ning pandi pesukottides 3 kuuks kompostiauna. Kolme 

kuu möödumisel pesukottides alles olnud nõud ja osaliselt lagunenud tükid kuivatati 
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toatemperatuuril ja kaaluti. Nõude lagunemine määrati massikao järgi. Biolagunenud (alla 2 

mm läbimõõduga) osakesed jäid valmivasse komposti. 
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3. KOMPOSTIMISKATSE TULEMUSED 

 

Nõude lagunemist kompostimise käigus, pärast 2- ja 3-kuulist kompostimist, iseloomustavad 

joonised 9 –12.   Nõude massikadu kompostimise tulemusena on toodud joonisel 13. 

 

 

Joonis 9. Komplekt 1 – BIO 

piknikukomplekt pärast 2 kuu kompostimist. 

Allikas: (Kaja Orupõld 2018). 

Joonis 10. Komplekt 1 – BIO 

piknikukomplekt pärast kompostimiskatseid. 

Allikas: (autori foto). 

  

 

Joonis 11. Komplekt 5 – Huhtamaki taldrik 

ja tops pärast 2 kuu kompostimist. Allikas: 

(Kaja Orupõld 2018). 

Joonis 12. Komplekt 5 – osaliselt lagunenud 

Huhtamaki taldrik ja tops pärast 

kompostimiskatset. Allikas: (autori foto 2019). 
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Kompostimiskatsete massikao tulemuste põhjal saab öelda, et tootja poolt antud lubadus ei 

vasta täielikult tõele. BIO piknikukomplekti pakendil lubatud täielik biolagunemine 

kompostimisel kehtib vaid salvrätikule ja suhkruroost valmistatud taldrikule. Osaliselt 

looduslikust toormest valmistatud joogitops ja söögiriistad kaotasid oma esialgsest massist 

keskmiselt vastavalt 21,9 % ning 1,7- 4,3 % (joonis 13). Ka kirjandusallikate andmetel on 

suhkruroost valmistatud tooted kompostitavad, kuid PSM bioplastist tooted seda ei ole. Seetõttu 

on komplekti pakendil olev informatsioon tarbijale petlik. Komplekti söögiriistadele ja 

salvrätikule mõeldud ümbriskile ei lagunenud üldse. Kuna kile külge jäi osa kompostist, siis 

selle tulemusena suurenes ka selle mass (joonis 13). 

 

 

Joonis 13. Nõude keskmine massikadu kompostimisel. Oranžiga on näidatud BIO 

piknikukomplekti biolagunevus, rohelisega on Huhtamaki taldriku ja topsi biolagunevus. 

Huhtamaki paberist joogitops ja paberikiust taldrik lagunesid kompostimisel osaliselt (joonis 

13). Massikadu oli kolme komplekti keskmisena 83,9 % (joonis 13). Standardite kohaselt 

oleksid pidanud need tooted ühe kompostimisperioodi ehk 90 päeva jooksul 



32 

 

tööstuskompostimise tingimustel lagunema vähemalt 90 %. Kuna nõude kompostimine toimus 

pesukottides, mis piiras mõningal määral komposti ja nõude kokkupuudet, siis võib oletada, et 

ilma pesukottideta kompostimisel lagunevad Huhtamaki joogitops ja taldrik 

tööstuskompostimise tingimustel täielikult ning seda ühe kompostimisperioodi jooksul. 

2019. aasta kompostimiskatsete tulemusi väiksemaks lõigatud plastnõudega käesolevas töös ei 

kajastata, sest kompostimiskatse talvistes tingimustes ei vastanud nõutud tingimustele. 

Väiksemaks lõigatud BIO piknikukomplekti PSM plastist nõude mass katsetes ei vähenenud 

ning visuaalsel hinnangul polnud näha materjali lagunemise märke (joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Komplekt 8 – väiksemaks tükeldatud BIO piknikukomplekt pärast kompostikatset. 

Allikas: (autori foto 2019). 

Võitlus prügistamise, jäätmete vähendamise ja mereplasti vastu on käimas ning juba praegu on 

vastu võetud olulisi direktiive ja tehtud suunamuutusi plastitööstuses. Ühekordsete tavaplastist 

nõude kasutus Euroopa Liidus on lõppemas 2021. aastast. Tallinna Linnavalitsus on vastu 

võtnud otsuse, mille kohaselt on 2019. aasta 1. oktoobrist keelatud kasutada ühekordseid 

plastnõusid avalikel üritustel. Kasutada tohib ainult biolagunevaid ja kompostitavaid nõusid, 

millel on vastav sertifikaat. See võimaldaks käidelda koos tekkivaid toidujäätmeid ja 

biolagunevaid plastnõusid kompostimisel, mis on keskkonnasõbralik ning väiksema 

energiavajadusega lahendus nii ürituste korraldajatele kui ka jäätmekäitlejatele. 
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Tarbijad on harjunud kasutama tavaplastist valmistatud ühekordseid nõusid, neid on kasutatud 

aastakümneid. Biolagunevad ja looduslikust toorainest plastnõud on üldjuhul kallimad, mis 

mõjutab tarbija valikuid. Kui tarbijal puudub varasem kogemus või teave biolagunevatest 

nõudest, on üsna suur tõenäosus, et poeriiulite vahel tehakse biolagunevate nõude valikul otsus 

hinna või pakendi värvi/kuju alusel. Nõude omadusi informeerivad märksõnad ja/või märgised 

võivad olla tundmatud ja arusaamatud. Lisaks on probleem, et biolagunevaks nimetatakse 

tooteid, mis seda tegelikult ei ole kehtivate standardite järgi. Juba ainuüksi „kompostitav“ 

märksõna toote pakendil on eksitav, sest pole täpsustud, kas mõeldud on kodus- või 

tööstuskompostimist. Tingimused, mis mõjutavad biolagunevate plastnõude lagunemist on 

nende kompostimisviiside puhul väga erinevad. Kõik see omakorda mõjutab tarbija usaldust 

kallimate ja esmapilgul keskkonnasõbralikemate toodete suhtes. Toote või selle pakendil peaks 

olema võimalikult täpne informatsioon: valmistamiseks kasutatud materjalid, biolagunemiseks 

vajalikud tingimused, käitlusviis(id). 
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö „Ühekordsete biolagunevate plastnõude kompostitavus“ eesmärgiks oli anda 

ülevaade ühekordsetest biolagunevatest plastnõudest, nende valmistamisel kasutatavatest 

materjalidest ja nõude kompostitavusest tööstuskompostimisel. 

Lõputöö uurimisküsimusteks olid: 

1) Kas Eestis jaekaubanduses müüdavad biolagunevad ja kompostitavad ühekordsed nõud 

lagunevad kompostimisel? 

2) Kas tootjapoolne kirjeldus ja pakendil olev informatsioon vastab tõele? 

3) Millistest materjalidest ühekordsed nõud lagunevad kompostimisel täielikult? 

Eesti jaekaubanduses on saadaval nii tavaplastist kui ka biolagunevad ühekordsed nõud. Juba 

nõude ostmisel on tarbijatel raskusi täpsemalt aru saada, millest need on valmistatud, kas on 

biolagunevad ja mida nendega teha pärast kasutamist. Üldjuhul tuleb tarbijal usaldada toote 

pakendil olevat teavet, kus leiduvad märksõnad – „biolagunev“, „looduslikust materjalist“, 

„kompostimisel lagunev“ jms. Märksõnade puudumisel võivad mõnedel toodetel olla 

kompostitavust ja/või biolagunevust tõendavad märgised. Paraku ei pruugi märgised olla 

tavatarbijale arusaadavad või takistab märgise leitavust toote pakend (ülepakendamine, 

läbipaistvuse puudumine). Mõnel juhul võib olla tegemist ka toojapoolse valeinformatsiooniga 

toote biolagundatavuse kohta.  

Töö tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti jaekaubanduses on biolagunevaid ühekordseid 

plastnõusid keeruline leida ja valida. Kuna kompostimiskatsetes otsustati kasutada vaid 

tootekirjeldusega ja/või märgistega plastnõusid, siis jäi nõude valik tagasihoidlikuks. 

Tootjapoolne lubadus pidas paika Huhtamaki joogitopsile ja taldrikule, mis ei lagunenud küll 

katsekompostimisel täielikult, kuid nõude materjal 3-kuulise kompostimise tulemusena oli 

habras ning lihtsasti väiksemateks tükkideks muutuv. Mõlema toote pakendil olid kirjas 

märksõnad nii eesti kui ka võõrkeeles – „biolagunev“, „taaskasutatud materjalist“, 

„vanapaberist“. Tootjapoolne lubadus pakendil ei kehtinud BIO piknikukomplekti suhtes. Selle 

toote pakendil puudus informatsioon tootja kohta, kuid märgitud oli nõude maaletooja (Ursus 

OÜ). Lubatud täielik biolagunemine kompostimisel ei vastanud tõele. Piknikukomplektist ei 
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lagunenud söögiriistad (nuga, kahvel, lusikas), söögiriistade ümbriskile ja joogitops. Kõik peale 

ümbriskile olid valmistatud küll looduslikust, kuid mitte kompostitavast PSM plastist. 

Komplekti kuulunud salvrätik ja suhkruroost valmistatud taldrik lagunesid kompostiaunas 

täielikult. 
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