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Biolagunevate jäätmete taaskasutuseks on kompostimine parim käitlusviis. Kompostimine 

võimaldab vähendada jäätmejaamadesse ladestatavatest jäätmetest eralduvaid kasvuhoonegaase 

ning valmiskompost on väärtuslik mullaparandaja, mis pakub alternatiivi mineraalväetistele. 

Eestis on viis jäätmejaama, millele on omistatud sertifikaat biojäätmetest komposti 

valmistamiseks. Sertifitseeritud kompost peab vastama kõigile seadusandluses sätestatud 

nõuetele.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada kas ja millises mahus leidub sertifitseeritud 

kompostides mullale mitteomast biolagunematut materjali ja  millistes fraktsioonides ning 

millisest materjalist nimetatud objektid on. Selleks kasutati kuue erineva partii valmiskomposte, 

mis esmalt õhk-kuivatati ning sõeluti seitsme erineva suurusega fraktsioonidesse suurusega <1 

mm kuni >10 mm. Iga proovi uuriti ükshaaval. Võõrised eraldati proovidest kasutades visuaalset 

vaatlust ja magnetit. Võõrised eraldati materjali alusel ning kõigi proovide puhul kaaluti eraldi 

metallist, klaasist ja plastist võõrised. Plasti puhul määrati lisaks massile ka proovidest eraldatud 

osakeste pindala. 

Magistritöö tulemusel leiti, et kuuest kompostist nelja puhul oli võõriste hulk piirnormist suurem. 

Visuaalse vaatluse käigus oli võimalik plasti ja klaasi orgaanilisest materjalist eristada ka kõige 

väiksemas fraktsioonis, milles osakeste suurus oli väiksem kui 1 mm. Peamiselt leidus võõriseid 

väiksemates fraktsioonides; 2-4 mm ja 1-2 mm. Massi poolest moodustas võõristest enamuse 

metall. Ühiku kaupa loendades oli kõige rohkem plasti osakesi. Keskmiselt leiti 250 grammi 

komposti kohta 19-118 ühikut võõriseid massiga 0,79-3,36. Enim võõriseid sisaldanud toote 

puhul oli plastist osakeste pindala 250-grammises proovi kohta keskmiselt 12,48 cm2.  Suurim 

hulk võõriseid leiti kompostist, mille tootmiseks oli lisaks aia- ja haljastujäätmetele kasutatud 



köögi- ja sööklajäätmeid. Antud toote puhul oli kogu lähtematerjal enne kompostimist purustatud 

ilma biolagunematuid materjale eemaldamata.  

Kuigi jäätmekäitlejad rakendavad komposti tootmisel nii eel- kui järelkäitluse käigus erinevaid 

võtteid biolagunematu materjali eemaldamiseks, leiti käesoleva magistritöö raames uuritud nelja 

toote puhul kuuest visuaalse vaatluse käigus lubatust rohkem võõriseid. Töö tulemused viitavad, 

et valmiskompostis võõriste vältimiseks on väga oluline, et biolagunevad jäätmed oleks 

võõristest vabad juba tekkekohas kogudes.  

Eestis ei ole varem sellist uuringut läbi viidud ning antud töö tulemused võivad olla oluliseks 

lähtekohaks järgnevateks uuringuteks. 

Märksõnad: kompost, mikroplast, jäätmekäitlus, väetis 
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Composting is the best way to recycle biodegradable waste. It helps reduce the amount of 

greenhouse gas emissions from landfills. Mature compost is also a valuable soil improver 

offering a good alternative to mineral fertilisers. There are five recycling facilities in Estonia that 

are certified to produce high quality compost from biowaste. Compost certified as a product 

needs to meet all standards set by the legislation in force. The maximum amount of foreign matter 

allowed in compost is 0,5% of dry weight. 

 

The purpose of this study is to confirm whether there are man-made contaminants in certified 

composts, which fraction of compost contains the most foreign particles and of which material. 

Six different patches of composts were used. These were all air-dried and sieved to seven 

different fractions ranging from <1 mm to >10 mm. Each sample was visually checked for 

foreign particles and metals were removed by using a magnet. The retrieved foreign particles 

were sorted by materials and weighed in following groups: metals, glass, and plastics. In addition 

to weight the surface area of the plastics was calculated. 

The results of this thesis found concentrations of foreign particles above the 0,5% norm in four 

of the six composts studied. It was possible to extract particles of glass and plastics even from 

the smallest of fractions, which was <1 mm. Most foreign particles were found in the smaller 

fractions: 2-4 mm and 1-2 mm. Metals had the highest weight but counting the particles, plastics 

had the highest count. On average 19-118 units of foreign particles weighing 0,97-3,3 6g were 

found in 250 grams of compost. The product with the highest count of foreign particles had an 

average of 12,48 cm2 of plastics in a 250-gram sample. The compost containing the most foreign 

particles had kitchen waste and garden waste as feedstock. The whole pile of waste had been 

crushed before composting without removing any non-biodegradable materials.  

Although recycling facilities apply measures to remove non-biodegradable materials during both 

pre- and post-treatment of composting, four of the samples used in this research contained foreign 

particles in amounts higher than allowed by national regulations. Results of this thesis imply that 

it is crucial to separate non-biodegradable materials from biowastes before they reach recycling 

facilities.  



No similar research has been conducted in Estonia and the results of this paper can be used as a 

starting point for next studies. 
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SISSEJUHATUS 

Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivist tulenevalt muutub alates 2023. aasta lõpust 

biolagunevate jäätmete liigiti kogumine kogu Euroopa Liidus kohustuslikuks (EL direktiiv 

2018/851: art 22). Euroopa uus roheline kokkulepe toetab orgaanilistes jäätmetes leiduvate 

toitainete taaskasutust tootes jäätmetest mullaparandusaineid ja komposti ning vähendades 

seeläbi ka mineraalväetiste kasutamist (Foster ja Prasad 2021).Paratamatult suureneb komposti 

tootmine ning hoogustub selle kasutamine. Eestis ei tohi alates 2020. aasta 16. juulist 

prügilatesse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi biolagunevaid 

jäätmeid (Jäätmeseadus 2021  §134 lg 1). Vastavalt jäätmeseadusele vastutab jäätmete liigiti 

kogumise eest kohalik omavalitsus, kelle ülesandeks on muuhulgas korraldada ka biolagunevate 

jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutuseks ettevalmistamine. Kõige efektiivsem viis liigiti 

kogutud  biolagunevate jäätmete  taaskasutamiseks on kompostimine. 

Komposti on juba pikka aega laialdaselt kasutatud mullaviljakuse parandamiseks ning seeläbi 

põllumajandussaaduste suurema viljakuse tagamiseks. Euroopa Kompostimisvõrgustiku 

andmetel tekib Euroopa Liidus iga-aastaselt keskmiselt 118-138 miljonit tonni bioloogiliselt 

lagunevaid jäätmeid, millest umbes 40% ehk 47,5 miljonit tonni kasutatakse komposti 

tootmiseks (ECN 2019). Jäätmete efektiivsem liigiti kogumine ja biolagunevate jäätmete puhtus 

bioloogiliselt mittelagunevast materjalist aitaks seda protsenti ilmselt tõsta. 

Biolagunevatest jäätmetest valmistatud kompost võib olla vahelüliks mikroplasti sattumisel nii 

looduskeskkonda kui inimese toidulauale (Kumar jt 2020). Kuigi biolagunevatest jäätmetest 

valmistatud komposti tootmisele on kehtestatud ranged nõudmised ja protsess paistab olevat nii 

riiklikult kui ettevõtete poolt reguleeritud vältimaks erinevaid ohtusid nii inimeste tervisele kui 

keskkonnale, on uuringute tulemused näidanud, et tootjad ei suuda täielikult välistada võõriste 

sattumist valmiskomposti hulka. Kompostist on leitud 2,38-1200mg plasti 100g komposti kohta 

(Bläsing, Amelung 2017). Biolagunevatest jäätmetest valmistatud kompostis sisalduvaid 
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võõriseid uurinud Hispaania teadlased leidsid oma uurimistöös, et ühes grammis 

valmiskomposti kuivaines leidus keskmiselt 10-20 plastikiudu või -tükki. Kõige enam leidus  

plasti kompostis, mis valmistati suurtes jäätmejaamades, mis koguvad biolagunevaid jäätmeid 

kokku tänavatel asuvatest ühiskasutatavatest prügikastidest. Kõige vähem plasti leidus 

kompostis, mis toodeti väikeses jäätmejaamas, mis kogub biolagunevaid jäätmeid otse 

tarbijatelt.   (Edo jt 2021) Võttes arvesse plasti laialdase kasutuse ja sellega seotud 

keskkonnaprobleeme on oluline jäätmeks muutunud plasti korrektne käitlemine ja vältida selle 

sattumist biolagunevate jäätmete hulka. 

Käesolev töö on koostatud magistritööna keskkonnakorralduse ja -poliitika erialal. Töös 

uuritakse Eestis tootena sertifitseeritud biolagunevatest jäätmetest toodetud komposte. 

Täpsemalt neis leiduvaid võõriseid. Võõrised on defineeritud Keskkonnaministri määruses 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ kui mullale mitteomased 

biolagunematud materjalid (näiteks klaas, metall, plast vms.) (Biolagunevatest 

jäätmetest…2020  § 2 lg 8). 

Magistritöö eesmärk on selgitada välja: 

● Kas ja kui palju leidub tootena sertifitseeritud kompostides võõriseid. 

● Millistes fraktsioonides on võimalik visuaalse vaatluse käigus võõriseid eristada. 

● Millistes fraktsioonides leidub enim võõriseid ja millisest materjalist need on. 

● Kas ja kuidas on seotud kompostis leiduvate võõriste hulk kompostimise tehnoloogia ja 

lähtematerjaliga 

Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses antakse teoreetiline ülevaade biolagunevate jäätmete 

kompostimise protseduurist ja seda reguleerivast seadusandlusest. Samuti komposti kasutamise 

eelistest ning plastiga seotud keskkonnaprobleemidest. Teises peatükis tutvustatakse töös 

kasutatavat metoodikat ja uurimisobjektiks olnud komposte. Kolmandas peatükis esitatakse töö 

tulemused. Teadaolevalt ei ole Eestis varem taolisi uuringuid tehtud. 
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Biolagunevate jäätmete kompostimine 

Biolagunevad jäätmed on jäätmeseaduse mõistes jäätmed, mis on anaeroobselt või aeroobselt 

lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp. Eesti riiklik jäätmekava aastateks 2014-

2020 (pikendatud aastani 2022) nägi ette ladestatavate biolagunevate jäätmete osakaalu pidevat 

vähenemist. Üks oluline meede selle eesmärgi saavutamiseks oli biolagunevate jäätmete liigiti 

kogumise suurendamine ja liigiti kogutud biolagunevate jäätmete kompostimine (Riigi 

jäätmekava 2014- 2020). Tulenevalt jäätmeseadusest ei tohi Eestis juba 2020. aastast 

prügilatesse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla rohkem kui 20% biolagunevaid jäätmeid 

(Jäätmeseadus 2021,  §134 lg 1). Ladestamine on jäätmehierarhias viimasel kohal ehk seda on 

vaja vältida. Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmine on oluline ja hästi arenenud osa 

Euroopa jäätmekäitluses (Fuchs jt 2008). Jäätmekäitluses on kompostimise rakendamisel on 

kaks rolli: komposti saamine ja prügila orgaanilise aine koormuse vähendamine. “Orgaaniline 

aine tuleb lagundada ka siis, kui biokäitlus saadustest tulu ei saada. Et kompostimine on 

kulukas, soovitakse sellest ka tulu saada.” (Kriipsalu 2001) 

Biolagunevatest jäätmetest valmistatud komposti saab tooteks nimetada siis, kui jäätmete 

jäätmeseisund lõpeb. Selleks peavad olema tagatud kõik järgnevalt nimetatud tingimused:  

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 seaduse alusel antud keskkonnakompleksloas (Keskkonnaministeerium). 
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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 

umbrohuseemnevaba kompost, mida saab põllumajanduses kasutada (Haug 1993 tsit 

Linnasmägi 2015). 

Kompostimistehnoloogia hõlmab jäätmete eelkäitlust, kompostimisprotsessi ja järelkäitlust, 

mida tuleb vaadelda ühtse tervikuna (Kriipsalu 2001). 

Kompostimisele eelneva mehhaanilise eelkäitluse peamine eesmärk on bioloogiliselt lagunevate 

jäätmete töötlemine nõnda, et selle bioloogiline lagunemine toimuks võimalikult kiiresti ja 

efektiivselt. Mehhaanilise eelkäitluse käigus purustatakse jäätmed maksimaalselt 20-25 cm 

suurusteks osadeks, avatakse ja eemaldatakse jäätmeid ümbritsevad kotid, eemaldatakse 

mittekompostitavad materjalid, nt plasti sisaldavad fraktsioonid ning magnetlindi abil metall. 

Erinevatest lähtematerjalidest jäätmed segatakse omavahel ning vajadusel muudetakse segu 

kuivemaks või niisutatakse. Biojäätmete kiirema lagunemise jaoks on vajalik, et lähtematerjal 

oleks segu kergesti lagunevast märjast ja struktuuri parandavast orgaanikast. Segule lisatakse 

tugiainetena tavaliselt purustatud puitmaterjali nagu aia- ja haljastujäätmed. Sisendi omadused 

mõjutavad nii kompostimise kiirust, valmistoote kvaliteeti kui ka protsessi käigus tekkivate 

lagugaaside koostist, eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside koguseid (Ricci-Jürgensen jt., 

2016). Jäätmete purustamine kiirendab lagunemist – temperatuur tõuseb ning kompost valmib 

kuni kaks korda kiiremini (Biolagunevatest jäätmetest…, 2015). 

Eestis kasutatakse tööstuslikul kompostimisel peamiselt aunkompostimist. Aunkompostimise 

käigus kuhjatakse kompostitavad materjalid lahtistesse aunadesse, mida kompostimise jooksul 

aunapöörli või kopaga segatakse. Samuti on kasutusel trummelkompostimine, kott-

kompostimine ja reaktorkompostimine. (Linnasmägi 2012) 

Bioloogiliselt lagunevatest jäätmetest toodavad Eestis komposti mitmed jäätmejaamad. 

Jäätmejaamas komposti tootmist reguleerib Keskkonnaministri määrus „Biolagunevatest 
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jäätmetest komposti tootmise nõuded“ (vastu võetud 09.04.2013).  Määruse § 5 on seatud 

nõuded biolagunevate jäätmete kompostimiseks käitluskohale järgmiselt: käitluskoht peab 

olema: 1) ümbritsetud taraga; 2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega; 

3) vettpidava pinnakattega; 4) nõrgvee ja sademevee kogumise süsteemiga.  

Kompostitava materjali viibeaeg peab sõltuvalt temperatuurist olema:       

1) kompostimisel avatud aunades temperatuuril ≥55 °C vähemalt 10 ööpäeva; 

2) kompostimisel avatud aunades temperatuuril ≥65 °C vähemalt 3 ööpäeva; 

3) kompostimisel kinnises reaktoris või välitingimustest eraldatud süsteemis temperatuuril 

≥65 °C vähemalt 3 ööpäeva. (Biolagunevatest jäätmetest… 2020  § 6) 

Jäätmejaamades algab kompostimine biolagunevate jäätmete vastuvõtust. Üldiselt sobivad 

kompostimiseks nii taimsed- kui II ja III kategooria loomsed toidujäätmed ning haljastu- ja 

aiajäätmed. Biolagunevate jäätmete koostis ja kogus registreeritakse jäätmejaama töötaja poolt 

jäätmete vastuvõtmisel. Jäätmeid kontrollitakse visuaalselt ning jäätmejaamal on õigus 

keelduda mittesobivate jäätmete (visuaalselt nähtavad võõrised või bioloogiliselt 

mittelagunevad jäätmed) vastuvõtmisest. Sobivad jäätmed hoiustatakse eraldi jäätmeliikide 

kaupa, et reguleerida kompostimisele suunatavate materjalide liigilist koosseisu. Jäätmed 

üldjuhul purustatakse. Kui tegu on loomsete kõrvalsaadustega, siis eelneb aunkompostimisele 

lühike hügieniseerimisfaas reaktoris. Kompostimise protsessi jooksul kontrollitakse regulaarselt 

kompostri temperatuuri, materjali segatakse ning vajadusel lisatakse struktuuri parandamiseks 

aia- ja haljastujäätmeid. (Biolagunevate jäätmete käitlemine… 2005) Joonisel 1 on kirjeldatud 

tööstusliku kompostimise faase. Komposti valmistamisel dokumenteeritakse kompostimise 

alguse ja lõpu kuupäevad, lähtematerjali kogused ja jäätmeliigid, segamise ajad, temperatuuride 

mõõtmised ning kompostimisprotsessis toimunud häired. Valmiskompost ladestatakse eraldi ja 

tootja koostab dokumendi valmistoote üldandmete kohta. Valmistootest võetakse proovid, mis 

saadetakse kontrollimiseks akrediteeritud laborisse. 
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Joonis 1. Tööstusliku kompostimise faasid. Allikas: Kriipsalu jt.,  2015 

 

 

1.2. Komposti eelised mineraalväetiste ees 

Kompostimine aitab vähendada prügilates ladestatavate ja jäätmepõletustehastesse jõudvate 

bioloogiliselt lagunevate jäätmete hulka. Kvaliteetne kompost peaks jõudma tagasi põllule. 

Jäätmetest toodetud kompost on võrreldes mineraalväetistega oluliselt keskkonnasäästlikum, 

kuna kasutatakse ära juba jäätmeteks muutunud materjalid selle asemel, et kulutada ressursse 

uute toodete tootmiseks. Jäätmete ulatuslikum kompostimine säästaks Euroopas miljoneid tonne 

jäätmeid jäätmejaamades põletamisele või ladestamisele saatmisest. Kompostimine vähendab 

Euroopa süsinikujalajälge ja säästab ressursse (ECN, 2022). 
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Põllumajanduses aitaks komposti kasutamine vähendada vajadust mineraalväetiste järele, mille 

pikaajalisel kasutamisel on tõendatud negatiivne mõju põhjaveele ja mulla tervisele. Samuti on 

tõendatud, et mineraalväetiste kasutamine pärsib aja jooksul ka saagikust. (Chen jt. 2020) Lisaks 

tasub ära märkida, et Euroopas on seoses poliitilise olukorra ja kütuse hinna tõusuga väetiste 

hinnad hüppeliselt tõusnud, mistõttu on põllumajandussektorile ka majanduslikult kasulik 

liikuda väetiste importimiselt kohaliku komposti kasutamisele. Mineraalväetiste eesmärk on 

viia mulda taimedele vajalikku lämmastikku, kaaliumi ja fosforit. Sedasi võimaldatakse 

kasvatavatele taimedele just neid toitaineid, mida nad hetkel vajavad, et kiiresti kasvada, tagades 

nii suurema saagikuse. Võrreldes mineraalväetistega pakub kompost lisaks konkreetsetele 

toitainetele ka muud orgaanilist materjali parandades seega mulla üldist tervist tagades seeläbi 

parema saagi pikema aja vältel (Gaind ja Singh, 2012). Paljudes arenguriikides on kompost 

võrreldes mineraalväetistega ka kättesaadavam ja talunikele taskukohasem (Yesaya jt., 2021). 

 

 

1.3. Komposti kvaliteet ja nõuded valmistootele 

Mittetulundusühingu Euroopa komposti võrgustik (ECN) andmetel toodetakse ja kasutatakse 

Euroopas igal aastal keskmiselt 11,7 miljonit tonni komposti. ECN hinnangul on 

valmiskomposti kvaliteedi tagamiseks ülioluline tooraine (biolagunevate jäätmete) põhjalik 

sorteerimine tekkekohas välistamaks plasti ja muude võõriste sattumine valmistoodangusse. 

Komposti valmistamiseks kasutatavad jäätmed peavad olema vabad kilekottidest, 

toidupakenditest ja muudest võõristest selleks, et neid edukalt kompostida saaks. ECN soovitab 

võõriste koguse vähendamiseks koguda biolagunevaid jäätmeid otse tekkekohas, nn ukselt-

uksele kogumise abil. On tõestatud, et sellised lahendused aitavad tõsta tarbijate teadlikkust 

jäätmete sorteerimise vajalikkuse ja parimate praktikate osas. Samuti soovitab ECN keelata 

tavaliste kilekottide kasutamine biolagunevate majapidamis- ja aiandusjäätmete kogumisel. 

(ECN, 2021) 
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Määruse “Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” lisas 2, „Komposti ohutus- ja 

kvaliteedinäitajad“ on määratud lubatud ainete piirväärtused valmiskompostis. Võõriste osakaal 

ei tohi kuivaines ületada 0,5 % kogumassist. Eestis ei ole kivid võõrisena defineeritud, seega 

arvestatakse võõristena klaasi, metalli ja plasti. Määruse seisukohast on oluline, et komposti 

toodetakse ainult eraldi kogutud biolagunevatest jäätmetest. Segaolmejäätmed ei sobi komposti 

valmistamiseks.  

Seadusandlusega on reguleeritud võõriste osakaalu lubatud kogused valmistoodangus. Üldiselt 

arvestatakse vastavaid mõõtmisi tehes osadega, mis on suuremad kui 2 mm. Biolagunevate 

jäätmete mehhaanilise töötlemise käigus üldiselt purustatakse jäätmed ja seetõttu valmis 

kompostis üldiselt suuremaid plastitükke üle piirmäära ei leidu. Väiksemaid on aga visuaalselt 

väga raske kui mitte võimatu tuvastada (ECN, 2021). Euroopa Liidus kompostile ühtseid 

kvaliteedinõudeid ei ole, iga riik määrab vastavad normid enda seadusandluses lähtudes 

Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivist. Eestis kehtib alates aastast 2013 Keskkonnaministri 

määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ (vastu võetud 08.04.2013, 

muudetud 01.01.2021), 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. 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, millises koguses võib neid kompostis esineda. Komposti tootja 

võib komposti tootena turule lasta, kui kompost vastab määruse nõuetele (Biolagunevatest 

jäätmetest…2020  § 1, lg 2). Tabelis 1 on toodud erinevates riikides kehtivad piirnormid 

kompostis lubatud võõriste hulgale. 
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Tabel 1. Maksimaalsed lubatud võõriste kogused erinevates riikides (Brinton 2016) 

Riik 

Kivide suurim lubatud kogus 

kompostis (% kuivaine 

massist) 

Inimtekkeliste võõriste 

lubatud kogus kompostis (% 

kuivaine massist) 

Austraalia 
>5mm suuruseid mitte rohkem 

kui 5%   

Alla 0,5%  >2 mm suurustes 

fraktsioonides 

Austria 
>11 mm suuruseid mitte rohkem 

kui 3% 

Alla 2% >2 mm suurustes 

fraktsioonides 

Belgia Mitte rohkem kui 2% 
Nähtavaid osakesi pole lubatud, 

>2 mm fraktsioonides kuni 0,5% 

Prantsusmaa - 

Alla 6% >5mm suurustes 

fraktsioonides, maksimaalne 

saastatus 20% 

Eesti - Kokku alla 0,5% 

Saksamaa Vähem kui 5% >5mm suuruses 
Alla 0,5% >2 mm suurustes 

fraktsioonides 

Itaalia - Kokku alla 3% 

Holland Alla 3% <5mm suuruses 
Alla 0,5% >2 mm suurustes 

fraktsioonides 

Šveits Alla 5% >5mm suuruses 

Alla 0,5% >2 mm suurustes 

fraktsioonides, maksimaalselt 

0,1% plasti 

Hispaania - Peab olema võõristest vaba 

Suurbritannia Alla 5% >2 mm suuruses Alla 1% >2 mm fraktsioonides 
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Šveitsis on võõristena defineeritud >2 mm suurused plastist, klaasist, metallist ja 

komposiitmaterjalidest tükid. Suurima lubatud võõriste hulga määramine kompostis on 

võrreldes 2015. aastaga muutunud - kui varem arvestati võõriseid vaid protsendina kuivaine 

kohta (0,5% KA), siis nüüd arvestatakse seda pinnalaotusena. Ühe kilogrammi kohta ei tohi 

neid olla rohkem kui 20cm2. Muutuse põhjuseks oli see, et enamus kompostis leiduvatest 

võõristest oli kergekaaluline plast. (Foster ja Prasad 2021) Nimetatud probleemi tõttu on Šveitsis 

keelatud biolagunevate jäätmete konteineritesse visata läbipaistvaid biolagunevaid kilekotte, 

kuna neid ei ole võimalik eristada tavalistest kilekottidest, mis võiksid komposti liialt saastada 

(Brinton 2016). 

Saksamaal vähendati 2020. aastal piirmäärasid kaks korda. Alates 2021. aasta jaanuarist 

vähendati lubatavate osakeste suurust kahelt millimeetrilt ühele. Piirmäärasid ei muudetud, need 

on metalli, klaasi ja jäiga plasti osas 0,4% kuivainest ning 0,1% õhukesele plastile. Hetkel 

kehtiva regulatsiooni kohaselt on suurim lubatud võõriste hulk Saksamaal 0,5% kuivainest. 

(Foster ja Prasad 2021). Lisaks % kuivaine massist, kehtib Saksamaal võõristele ka suurima 

lubatud pindala piirmäär, milleks on alates 2018. aasta juulist 15cm2 ühe liitri valmiskomposti 

kohta. Nõuded tulenevad õhukese plasti kergest kaalust. Enne 2018. aastat piirmääraks olnud 

25 cm2 täitmiseks kuluks umbes 29 mg õhukest plasti nagu on kilekotid, millesse poodides puu- 

ja köögivilju pakitakse (Aspray 2017). 

Ka Euroopa Standardikomitee vaatas 2020. aasta juunis üle võõriste hindamise metoodika, 

sealhulgas uuriti ka pinnalaotuse meetodit ning jõuti otsusele, et 2025. aastal koos komposti 

standardi uuendamisega kaalutakse võõriste osakaalu hindamiseks kasutusele võtta ka 

pinnalaotuse meetod. Pinnalaotuse meetodi käigus laotatakse ja kinnitatakse plastid võimalikult 

lamedalt kindlate mõõtmetega taustale. Sellest tehakse digitaalfoto, mida analüüsitakse vastava 

tarkvaraga, mis arvutab välja võõriste pindala. (Foster ja Prasad 2021) 
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1.4. Plast kompostis 

Mitmetes uuringutes on tuvastatud, et kompost, eriti biolagunevatest majapidamisjäätmetest 

valmistatud kompost, sisaldab rohkesti erinevas vormis plasti, mille põhjustab jäätmete 

ebapiisav või vale sorteerimine ja eraldamine (Bläsing, Amelung 2018). Nizetto jt (2016) 

hinnangul jõuab Euroopas iga-aastaselt tänu biolagunevatest jäätmetest toodetud väetistele ja 

mullaparandustoodetele põllumuldadesse 63 000-430 000 tonni mikroplasti.  Šveitsi teadlased 

on materjalivoogusid analüüsides arvutanud, et Šveitsi muldades on alates 1985. aastast 

komposti kasutamise tulemusena akumuleerunud 1390±390 tonni plasti (Kawecki jt. 2020). 

Mikroplastina defineeritakse kõik plasti osad, mille suurus on väiksem kui 5mm. Sellega 

määratakse mikroplasti suuruse ülemine piirmäär, alumise määra osas on erinevatel autoritel 

erinevad lähenemised, kuid enim levinud on lähenemine, et mikroplastiks loetakse plasti osakesi 

vahemikus >500 μm–5 mm. Osakesed, mis on väiksemad kui 500  μm, loetakse nanoplastiks. 

(Friars, Nash, 2018) 

Iiri keskkonnaameti rahastatud projekt VALOR (Valorisation Alternatives to Landfill for 

Organic Residues) on läbi viimas uuringut, mille käigus hinnatakse mullastiku potentsiaalset 

saastumist mikroplastiga tulenevalt digestaadi ja komposti kasutamisest põllumajanduses. 

Senised tulemused näitavad, et põllumullad, kus ei olnud viimase viie aasta jooksul komposti 

kasutatud, ei sisaldanud plaste, samas kui põllumaad, millele oli viie aasta jooksul kord aastas 

laotatud 5-10 tonni komposti hektari kohta, sisaldasid keskmiselt 0,009% >2 mm suuruseid 

plasti tükke hektari kohta. (Foster ja Prasad 2021) Uue komposti kvaliteedistandardi 

väljatöötamisel leiti, et suurim takistus kõrgekvaliteetse komposti tootmisel oli lähtematerjali 

saastatus plastiga. (ibid) 

Kuigi põhiosa plastist ja muudest võõristest eraldatakse kompostist eeltöötluse käigus sõelumise 

ja käsitsi sorteerimise teel, jõuab osa siiski ka kompostimise järgmistesse etappidesse (Edo jt. 

2022). 
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Vältimaks komposti saastumist plasti ja muude võõristega, on vajalik rakendada lisameetmeid 

juba bioloogiliselt lagunevate jäätmete kogumisel ja transpordil. 2019. aastal läbiviidud Tartu 

linna olmejäätmete sortimisuuringu tulemusel selgus muuhulgas, et liigiti kogutud biojäätmete 

hulgas on massi järgi hinnanguliselt 6% võõriseid. Võõriseid tuvastati nii kauplustest kui 

kodumajapidamistest pärit biolagunevate jäätmete hulgast. (Tartu linna olmejäätmete… 2019: 

19-20) Joonisel 2 on kujutatud üks näide liigiti kogutud biolagunevatest jäätmetest Aardlapalu 

jäätmejaamas Tartus. Plasti eemaldamine juba kokku kogutud jäätmete hulgast on kõige 

ebaefektiivsem ja kallim lahendus (Kehres 2017). 

 

Joonis 2. Valdavalt kodumajapidamistest pärit biolagunevad jäätmed Aardlapalu jäätmejaamas. 

Allikas: Tartu linna olmejäätmete…2019. 
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Kompostiga põllumaale sattunud plast võib erosiooni ja sademete tõttu hõlpsasti sattuda ka 

teistesse ökosüsteemidesse, kus selle edasine saatus on väga raskesti jälitatav. Eriti suur on 

potentsiaalne oht reljeefsetel maastikel. (Bläsing, Amelung 2018) 

LDPE ehk madala tihedusega polüetüleen on termoplast, mis on valmistatud 

etüleenmonomeerist. Sellest valmistatakse mitmeid toiduainetööstuses kasutatavaid pakendeid 

nagu võileivakotid, toidukile jms. Materjali püsivuse tõttu võtab selle lagunemine looduses väga 

kaua aega (kuni 1000 aastat). Erinevate plastide biolagunemise uuringud on leidnud, et mõned 

mullas elutsevad bakterid ja seened on võimelised küll plasti lagundama, kuid pole teada, 

milline on plasti lagunemisel tekkinud ühendite mõju komposti mikrobioomile. (Esan jt., 2019) 

Samuti ei ole täpselt teada, millised on mikroplastiga seotud ohud põllumajandusmuldadele ja 

neid ümbritsevale keskkonnale. Arvatakse, et kompostis leiduv mikroplast võib kanda endas 

toksilisi kemikaale ja metalle, mis mõjutavad süsinikuringet, muudavad toitainete levikut ja 

kättesaadavust ning avaldab mullabioomile negatiivset mõju. Samuti avaldavad nad 

võõrkehadena mõju mulla füüsilistele, keemilistele ja bioloogilistele omadustele. Enamiku seni 

tehtud uuringute tulemusel ei ole siiski leitud, et lühiajalisel mikroplastiga kokkupuutel oleks 

mullale märkimisväärset mõju. Samal ajal on mõned teadlased leidnud, et osadel taimedel 

väheneb saagikus ja seemnete idanemisvõime mullas leiduva mikroplasti tõttu 

märkimisväärselt. Kokkuvõtteks peab ütlema, et plastide pika-ajaline mõju ei ole seni täpselt 

teada. (Edo jt., 2022) 

Olgu öeldud, et kuigi on tõestatud, et kompostiga satub põllumaadele plasti ja muid võõriseid, 

ei ole komposti kasutamine ainus põhjus, miks põllumaadel plasti leidub. Lisaks komposti 

laotamisele satub mikroplast põllumuldadesse ka otse põllumajandusplasti kasutamise läbi. 

Aianduses ja põllumajanduses kasutatava multšikanga tootmine kasvas maailmas aastatel 1982-

2011 6000-lt 1,2 miljoni tonnini (He jt. 2018). Põllumajandusplasti taaskasutus on Eestis vähe 

levinud tootjate vastumeelsuse tõttu ning seetõttu hoiustatakse plastist jäätmeid kasutuskoha 

läheduses, kus need erinevate keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste protsesside abil purunevad 

ja keskkonda mikroplasti eritavad.  
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1.5. Plastiga seotud keskkonnaohud 

Plastist jäätmed kujutavad keskkonnale mitmesuguseid ohtusid. Esiteks on need füüsiline oht 

paljudele elusorganismidele, teiseks plasti kui materjali toksilisus ja kolmandaks kannab plast 

edasi ka muid saasteaineid. Plastist jäätmed lagunevad aja jooksul väiksemateks osadeks, mis 

võivad suurema tõenäosusega (toit-)aineringesse sattuda. Mikroplast võib keskkonda sattuda 

otse seda sisaldavate toodete kõrvaldamise läbi (primaarne mikroplast nagu kosmeetikas 

kasutusel olev) või satub mikroplast keskkonda sekundaarse mikroplastina suuremate plasti 

tükkide lagunemisel. Seni on mikroplastist tulenevaid ohtusid hinnatud peamiselt veekeskkonna 

kontekstis. Samal ajal on võrreldes mere- ja mageveekogudega hinnanguliselt 4-23 korda 

suurem kogus plasti jäätmetena ladestatud maismaale (Kumar jt., 2020). Kõik senised uuringud 

viitavad sellele, et mikroplasti esineb maismaal praktiliselt kõikjal ning eriti suured on selle 

kontsentratsioonid linnastunud piirkondades ja põllumaadel (Prosenc jt, 2021). Juba keskkonda 

sattunud mikroplasti on sealt praktiliselt võimatu eemaldada ja selle pika lagunemisaja tõttu 

akumuleerub plast nii vee- kui maismaakeskkonnas. Näiteks Lwanga jt. (2017) uurisid 

mikroplasti mõju koduaia mullas elavatele vihmaussidele ja selle akumuleerumist erinevates 

troofilistes tasandites. Nad leidsid, et plastid läbimõõduga alla 1 mm on mullaorganismidele 

lihtsasti toiduks tarvitatav ning alates kontsentratsioonist 28% kuivaine massi kohta mõjub plast 

vihmaussidele tugevalt kasvu pärssivana ja 60 päeva jooksul suurenes oluliselt vihmausside 

suremus. Vihmausside poolt tarbitud mikroplast jõudis edasi ja akumuleerus kanasõnnikusse 

jõudes seal kogusteni 10.2 ± 13.8 osakest ühe kanapugu kohta. Viidatud töö autorid ennustavad, 

et selliste koguste juures võib inimeste kehades akumuleeruda kuni 840 mikroplasti osakest 

aastas.  Mullas leiduv mikroplast mõjutab aja jooksul mulla füüsikalisi omadusi, sealhulgas 

mulla poorsust ja seeläbi veejuhtimisomadusi (Zhang jt., 2019 ref. Sajjad jt., 2022). Tänu 

suurele pinnalaotusele võivad mikroplastid enda külge haakida ka erinevaid toksilisi ühendeid 

nagu pestitsiidid, püsivad orgaanilised saasteained ja raskemetallid, põhjustades püsivaid 

kahjustusi mullaelustikule. Põllumuldades leiduv mikroplast võib koos sademe- ja kastmisveega 

hõlpsasti liikuda edasi põhjavette, jõgedesse, järvedesse ja merre saastades nii ka neid 

veekogusid. (Sajjad jt., 2022) 
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Lisaks plasti kahjulikule mõjule elusloodusele, võib plastiga saastatuse problemaatika 

vähendada ka ringmajanduse populaarsust/levikut muutes bioloogiliselt lagunevatest jäätmetest 

toodetud komposti tarbijatele vähem atraktiivseks. (Friege & Eger, 2021; Roy jt., 2021. ref. 

Porterfield jt., 2022). 

 

 

1.6.  Plastide tuvastamine 

 

Erinevate plasti liikide tuvastamiseks on välja töötatud mitmeid metoodikaid. Seni on enamus 

teadustöid pigem keskendunud plasti eraldamisele veekeskkonnast. Tulenevalt sellest, et plastist 

esemeid toodetakse, tarbitakse ja jäätmeks muutununa ka käideldakse siiski maismaal, on 

viimastel aastatel hakatud üha rohkem uurima, kuidas plast ja eriti mikroplast mõjutab 

maismaakeskkonda, sealhulgas pinnast ja põllumuldasid (Yang jt, 2021). Mikroplasti väikese 

suuruse ja erinevate omaduste tõttu ei ole jõutud konsensuslikule otsusele, milline on üks ja 

parim metoodika plasti pinnasest eraldamiseks ja plastiliikide tuvastamiseks. Kõigi plasti 

tuvastamise meetodite puhul eraldatakse proovivõtu materjalist teatud kogus ja see kuivatatakse, 

et vältida liigniiskuse mõju. Enamasti esitatakse plasti ja muude võõriste kogused suhtarvuna 

analüüsitud materjali kuivaine massi suhtes. Peamiselt kasutatakse õhk-kuivatust madalatel 

temperatuuridel, sest kõrgemate temperatuuride juures (üle 50 oC) võivad plastid moonduda 

(Yang jt. 2021). Pärast kuivatamist määratakse analüüsitava materjali kuivaine osakaal misjärel 

proovid sõelutakse terassõelade abil erinevatesse fraktsioonidesse eraldamaks erineva 

jämedusega pinnaseosakesi. Sõelutud proovidest eraldatakse plast ja muud võõrised enamasti 

mikroskoopi kasutades visuaalse vaatluse käigus. (Edo jt., 2022, Yang jt., 2021) 

Pärast võõriste eraldamist on võimalik tuvastada eri plasti liike kasutades 

infrapunaspektroskoopiat (Fourier-transform infrared spectroscopy ehk FTIR). 

Infrapunaspektroskoopia puhul valgustatakse uuritavat proovi infrapunakiirgusega ja 

https://et.wikipedia.org/wiki/Infrapunakiirgus
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vaadeldakse lainepikkusi, millega kiirgus neeldub. Nii saadakse uuritava proovi 

infrapunaspekter, mille kaudu tuletatakse uuritava proovi keemiline koostis. Teine sarnane 

meetod on RAMAN spektroskoopia.  Erinevalt FTIR-spektroskoopiast mõõdab RAMAN 

spektroskoopia kiirguse peegeldust. Mõlemad meetodid lähtuvad sellest, et erinevatel 

keemilistel elementidel on erinevad molekulaarsed “sõrmejäljed” (Käppler jt., 2015) 

Edo jt. (2022) viisid läbi uuringu mikroplasti tuvastamiseks kompostist. Iga komposti partiid (5 

erinevat tootjalt, igaühelt 2x30g) sõeluti kolme erineva suurusega fraktsioonideks: >3,55mm, 1-

3,55mm ja <1 mm. Igasse fraktsiooni jäi enam-vähem võrdne kogus materjali (ca 10g). Testitav 

materjal asetati ultrapuhtasse vette ja töödeldi ultraheliseadmega 30 sekundi jooksul eesmärgiga 

eraldada mikroplasti osad muust materjalist. Seejärel filtreeriti proovid 375 µm terasfiltritega ja 

kuivatati 60 °C juures. Alla 1 mm suurused fraktsioonid eraldati umbes 5 grammi kaupa ning 

neid töödeldi 30 mL 30 %-se vesinikperoksiidiga ning asetati kaetult üheks ööks 60 °C juures 

kuivama. Selliselt eemaldati orgaanika, mis võiks segada plastide visuaalset või spektrograafiga 

tuvastamist. Seejärel filtreeriti proovid läbi 25 µm sõela ja pesti deioniseeritud veega, et 

eemaldada vesinikperoksiidi jäägid. Järelejäänud materjalid töödeldi tsinkkloriidiga eraldamaks 

materjale tiheduse alusel. Suspensioonidel lasti vähemalt 1 tund settida ning seejärel filtreeriti 

neid uuesti läbi 25 µm sõelade. Setted kõrvaldati ja tekkinud proovid kuivatati 60 °C juures 

misjärel tuvastati materjalid visuaalselt. (Edo jt, 2022) Antud meetodi miinuseks on suur 

töömaht väikese koguse materjali töötlemiseks.  

Käesoleva töö raames ei olnud eesmärgiks tuvastada mis tüüpi plastiga tegemist oli, vaid saada 

ülevaade, kas ja millises koguses leidub antud toodetes plasti või muid võõriseid.  

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Spekter
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1.7.  Sertifitseeritud komposti tootjad Eestis 

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL) Kompetentsikeskus asutati arendamaks jäätmete 

ringlussevõttu ja tagamaks jäätmetest valmistatud toodete konkurentsivõimet ja kvaliteeti. 

Keskuse eesmärgiks on olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks, mis viib läbi tootmise 

korralduse kontrolli, toote ohutuse ja kvaliteedi hindamist ja väljastab asjaomaseid 

vastavushindamise sertifikaate tootjatele. EJKL Kompetentsikeskuse baasil loodi sihtasutus SA 

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus, mis on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt 

akrediteeritud sertifitseerimisasutus. (SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus 

2016) Biolagunevatest jäätmetest toodavad komposti mitmed Eesti ettevõtted. 2022. aasta 

jaanuari seisuga on SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus väljastanud 

sertifikaadid tõendamaks komposti vastavust määrusest tulenevatele nõuetele viiele ettevõtjale. 

Nendeks on Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus As (sertifikaat nr 6, 24.10.2019), AS Väätsa 

prügila (sertifikaat nr Nr. 5  12.07.2019), Eesti Keskkonnateenused AS (sertifikaat nr 7, 

03.03.2020), Paikre OÜ (sertifikaat nr 10, 30.08.2021) ja Tallinna Jäätmekeskus (sertifikaat nr 

9, 13.08.2020) (SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus 2022). 

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus SA ise võõriste koguseid ei tuvasta, 

komposti proovid saadetakse analüüsimiseks akrediteeritud laboritesse Euroopas. Seetõttu ei 

ole töö autorile teada, millist metoodikat kompostide sertifitseerimise käigus võõriste 

tuvastamiseks kasutatakse. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Metoodika valik 

Metoodika valimisel lähtuti töö koostajale kättesaadavatest valmiskompostidest ja Eesti 

Maaülikoolis kasutatavast tehnikast. Võõriste kogused esitatakse töös suhtarvuna tk/kg, mis 

väljendab ühes kilogrammis kompostis leiduvate võõriste kogust tükkidena ning võõriste mass 

esitatakse ühikutena g/kg, mis väljendab ühes kilogrammis kompostis leiduvate võõriste massi 

grammides. Uudse võttena arvutati töö käigus ka kompostidest eraldatud plasti pindala, mis 

autori hinnangul annab parema ülevaate võõriste kogusest kui Keskkonnaministri määrusega 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ ette nähtud piirmäär, mille puhul 

arvestatakse võõriste koguseid massina komposti massi suhtes. Plasti pindala esitatakse 

ühikutena cm2/kg või m2/t, mis väljendab ühes kilogrammis või ühes tonnis leiduva plasti 

pindala ruutsentimeetrites või ruutmeetrites. Tulenevalt sellest, et kompostis leiduva plasti 

puhul on enamasti tegu õhukeste kilekottidega, mille kaal on niivõrd väike, annab pindala 

arvestus kohati parema ülevaate kui mass. 

 

2.2. Komposti kogumine ja kuivatamine 

Töös kasutatud kompostid koguti kokku viielt tootjalt, ühelt tootjalt kaks erinevat partiid, 

ülejäänutelt ühe partii valmistooted. Tootjate nimed ja kompostide omadused on töö autorile 

teada, kuid töös kasutatakse partiide märkimiseks koodnimetusi. Kõik näidised markeeriti partii 

koodi ja kuupäevaga. Kõik kompostid olid sertifitseeritud määruse „Biolagunevatest jäätmetest 

komposti tootmise nõuded“ alusel. Kompostid olid kogutud aastal 2021 ja vastasid komposti 
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kui „toote“ nõuetele. Kompostid erinesid sisendiks olnud jäätmete, kompostimismeetodi, 

kompostimise kestvuse ning eel- ja järeltöötluse poolest. Tabelis 2 võrreldakse erinevate 

komposti partiide tootmismetoodikat ning tabelis 3 on esitatud antud partiide võõriste sisaldus 

vastavalt SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse (Sertifitseerimiskeskus) 

andmetele. 

Tabel 2. Proovide kirjeldused kompostimise metoodika põhjal 

Partii 

kood 

Sisendiks kasutatud 

jäätmed 

Kompostimise 

metoodika 
Eeltöötlus Kestus Järeltöötlus 

A 

Biolagunevad  köögi- ja 

sööklajäätmed* 

(ABPR**), aia- ja 

haljastujäätmed 

Membraankompostimine 

21 d + 21 d, millele 

järgneb aunkompostimine 

Kotid 

purustatakse ja 

jäävad komposti 

sisse. 

Kompost on 

vana ja 

stabiliseerunud 

Sõelumine 

10 mm kaks 

korda 

PK 

Biolagunevad  aia- ja 

haljastujäätmed 

(toidujäätmeid ei ole) 

Aunkompostimine 

Võõrised ja kotid 

eemaldatakse 

käsitsi 

Komposti on 

vana ja 

stabiliseerunud 

Sõelumine 

10 mm 
 

PM 
Aia- ja haljastujäätmed, 

kalmistujäätmed 
Aunkompostimine 

Võõriseid enne 

kompostimist ei 

eemaldata 

Komposti on 

väga vana ja 

stabiliseerunud 

Sõelumine 

25 mm 

 

 

PV 

Biolagunevad  aia- ja 

haljastujäätmed 

(toidujäätmeid ei ole) 

Aunkompostimine 

Võõrised ja kotid 

eemaldatakse 

käsitsi 

Kompost on 

vana ja 

stabiliseerunud 

Sõelumine 

10 mm 

 

T 

Biolagunevad  köögi- ja 

sööklajäätmed* 

(ABPR*), aia- ja 

haljastujäätmed. 

Tootmisjäätmed 

toiduainetööstusest 

(ABPR**) 

Membraankompostimine 

21 d + 21 d, millele 

järgneb aunkompostimine 

Purustamine, 

võõrised ja 

kilekotid 

eemaldatakse 

trummelsõeluris 

enne 

kompostimist 

Komposti on 

pigem värske ja 

aktiivne  

Sõelumine 

10 mm ja 

õhkeraldus 

 

V 

Biolagunevad  köögi- ja 

sööklajäätmed* 

(ABPR**), aia- ja 

haljastujäätmed 

Reaktor (7-21 d), 

millele  järgneb 

aunkompostimine 

Purustamine, 

võõriseid ei 

eemaldata 

Komposti on 

vana ja 

stabiliseerunud 

Sõelumine 

10 mm 
 

* pruun konteiner 

**ABPR – 2. või 3. kategooria loomsed kõrvalsaadused 
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Tabel 3. Töös kasutatavate kompostide võõriste sisaldus % kuivaines vastavalt neile väljastatud 

sertifikaadile 

Partii kood Võõriste sisaldus (% kuivaines) 

Määruses kehtestatud piirnorm 0,5 

A 0,29 

PM 0,49 

PK 0,13 

PV 0,04 

T 0,20 

V 0,04 

 

Merko Kärbi (2020) bakalaureusetöös selgus, et komposti kuivatamine mõjutab sõelumise 

tulemusi võrreldes mittekuivatatud kompostiga. Õhkkuivatatud komposti puhul ei kuhju 

materjal pallikestesse, mis suurematele sõeladele kogunevad. Samuti vähendab kuivatamine 

humiinainete omavahelist kleepumist. Samas ei erinenud märkimisväärselt õhkkuivatatud ja 

termostaadis kuivatatud kompostide sõelumistulemused. Seetõttu kasutati käesoleva töö puhul 

õhkkuivatatud komposti. Kogutud näidised kuivatati kontrollitud temperatuuriga ruumis 20 °C 

juures 30 päeva. Seejärel määrati kõigi kompostide kuivaine sisaldus (KA) kuumutades iga 

partii kompostist selle jaoks eraldatud proovi 24 tundi temperatuuril 103 ºC. Kuivaine sisaldus 

esitati protsendina märgmassi ehk algmassi kohta.  
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2.3. Sõelumisprotsess 

Kõigi partiide kompostid jagati pärast kuivatamist kolmeks võrdseks osaks, igaüks 250g. Kõiki 

proove sõeluti samadel tingimustel Retsch AS 200sõelakomplektiga. Sõelad olid 

silmasuurusega 10 mm; 8 mm; 6,3 mm; 4 mm; 2 mm ja 1 mm. Sõelumisel kasutati amplituudi 

50 , sõelumistsükkel kestis 5 minutit. Sõeltele jäänud fraktsiooni mass kaaluti ja kõik 

fraktsioonid pakendati eraldi karpidesse, mis markeeriti partii koodi, sõela avause suurusega ja 

fraktsiooni jäänud komposti kaaluga.  

 

2.4.  Võõriste eraldamine  

Võõriste eraldamiseks kompostist kasutati peamiselt visuaalset vaatlust. Erinevatesse 

fraktsioonidesse sõelutud proovid laotati ükshaaval õhukese kihina puhtale valgele pinnale. 

Magnetit kasutades eraldati metallid ja valgustatud luupi ja pintsette kasutades otsiti kompostist 

välja sinna mittekuuluvad objektid. Kõigist fraktsioonidest eraldatud võõrised jagati materjalide 

kaupa lahtritesse ja pildistati. 

 

2.5. Võõriste tuvastamine 

Käesoleva töö raames jagati võõrised nelja kategooriasse: metallid, klaas, plastid ja muu. 

Metallid eraldati magneti abil. Enamasti oli tegu väikeste, <1 mm suuruste osakestega. 

Visuaalsel vaatlusel eraldati komposti hulgast mitte-looduslikku päritolu osakesed. Plasti ja 

klaasi omavaheliseks eristamiseks kasutati nn kuuma nõela meetodit ja hõljumise meetodit. 

Arvatavat plasti tükki puudutati eelnevalt leegis kuumutatud õmblusnõelaga ja jälgiti materjali 

reaktsiooni plast sulab või kõverdub, klaas ei reageeri. Jäiga plasti korral asetati tükk vette, plast 

jääb veepinnale hõljuma, klaas vajub anuma põhja. Kategooriasse „muu“ liigitati võõrised, mis 

ei kuulunud ei metalli, plasti ega klaasi hulka näiteks suuremad kivid, puutükid ja käbid. 
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2.6. Andmetöötlus 

Andmete töötlemiseks ja graafiliseks esitamiseks kasutati arvutiprogrammi MS Office 365 

Excel. Kompostist eraldatud plasti pindala mõõtmiseks skanniti kõik plastitükid proovide kaupa 

arvutisse ja digitaalsed skannid analüüsiti plasti pindala arvutamiseks ImageJ tarkvara abil. 

Kompostis leiduvate võõriste osakaalu kuivainest arvutamiseks kasutati järgmist valemit:                                               

OK=V/(P*KA*100)*100 

Kus:    OK – võõriste osakaal (%)          

V – Proovist eraldatud võõriste mass  (g)     

P – Proovi mass  (g) 

KA – Kuivaine sisaldus kompostis (g) 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Kuivaine sisaldus proovides 

Enne kompostide sõelumist määrati kõigi töös uuritavate kompostide kuivainesisaldus. 

Tulemused on toodud tabelis 4. Kõige suurem oli kuivaine sisaldus partiil koodiga V, 84,04%, 

kõige madalam oli kuivaine sisaldus partiil koodiga T, 64,39%. Nelja partii puhul kuuest oli 

kuivaine sisaldus üle 80%, ühe partii puhul 77,21%.  

Tabel 4. Kompostide kuivainesisaldus % partiide kaupa   

Partii kood 
Kuivaine 

sisaldus (%) 

A 81.43 

PV 83.41 

PK 77,21 

V 84.04 

T 
64.39 

PM 82,47 
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3.2.  Proovide jagunemine fraktsioonidesse sõelumise tulemusel. 

Sõelumise tulemused on näidatud joonisel 3. Erinevate partiide lõikes sõelumistulemused 

mõnevõrra erinesid. Samas olid kõigi partiide kolmel erineval proovil sarnased tulemused. 

Käesoleva töö tulemused sarnanesid Merko Kärbi 2020. aastal kaitstud bakalaureusetöö 

tulemustega, milles uuriti erinevate kuivamisastmetega kompostide sõelumise tulemusi. 

Mõlemas töös jagunesid õhkkuivatatud kompostid sõelumise tulemusel fraktsioonidesse 

sarnaselt: peamiselt läbis kõigi proovide puhul suurim osa materjalist kõiki sõelasid ehk 

osakeste suurus oli väiksem kui 1 mm. 

 

Joonis 3. Kompostide jaotumine fraktsioonideks sõelumise tulemusel. (Kaalu järgi grammides) 

 

Järgnevalt esitatakse tulemused partiide kaupa. Partiid on märgistatud koodtähistega A; PK; PV; 

PM; V ja T. Iga partii kolm proovi on tähistatud partii koodi ja vastava proovi numbriga 1-3. 
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Partii A 

Kõigi kompostide arvestuses esines sõelumistulemuste osas suurim kõikumine partii A kolme 

proovi vahel, mis võib olla põhjustatud sellest, et antud partiist oli töö jaoks olemas kõige 

väiksem kogus komposti, mistõttu ei olnud proovideks eraldatud komposti võimalik piisava 

põhjalikkusega läbi segada. Joonisel 4 on kujutatud proovide jagunemine fraktsioonidesse massi 

alusel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proov A1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 39,82 g  ehk 16% kompostist. Sõelale silmasuurusega 8 mm jäi 18,98g ehk 8%; 

suurusega 6,3 mm jäi 26,36g ehk 11%; suurusega 4 mm jäi 52,55g ehk 21%; suurusega 2 mm 

jäi 63,81g ehk 26%; suurusega 1 mm jäi 28,63g ehk 11% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk 

väiksem kui 1 mm oli 19,44g ehk 8% kompostist. 
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Joonis 4. Partii A proovide jagunemine fraktsioonidesse. (kogused g) 
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Proov A2 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 15,5g ehk 6% komposti. Sõelale silmasuurusega 8 mm jäi 13,88g ehk 6%; suurusega 6,3 

mm jäi 16,05g ehk 6%; suurusega 4 mm jäi 43,04g ehk 17%; suurusega 2 mm jäi 65,25g ehk 

26%; suurusega 1 mm jäi 42,2g ehk 17% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 

mm oli 53,61g ehk 21% kompostist. 

Proov A3 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 24,34g ehk 10% komposti. Sõelale silmasuurusega 8 mm jäi 13,94g ehk 6%; suurusega 

6,3 mm jäi 20,85g ehk 8%; suurusega 4 mm jäi 49,9g ehk 20%; suurusega 2 mm jäi 63,90g ehk 

28%; suurusega 1 mm jäi 40,36g ehk 16% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 

mm oli 30,31g ehk 12% kompostist. 

Kuigi partii tulemused olid proovide lõikes kohati erinevad, kogunes kõigil kolmel proovil 

suurim mass sõelale silmasuurusega 2 mm. Kogused 63,81; 65,25 ja 69,90 grammi. Kõige 

vähem kogunes kõigil kolmel proovil sõelale silmasuurusega 8 mm. Kogused olid 13,88; 13,94 

ja 18,98 grammi. 

 

Partii PK 

Partii PK puhul kujunes komposti sõeladele jagunemine kolme proovi suhtes väga sarnaselt. 

Kõigis proovides läbis kogu materjal sõela silmasuurusega 10 mm täielikult. Seda fraktsiooni 

üheski proovis ei tekkinud. Samuti läbis kõigis kolmes proovis enim materjali kõik sõelad, ehk 

osakeste suurus oli väiksem kui 1 mm. Massi kogused olid vastavalt 116,91; 129,08 ja 109,11 

grammi. Kõige vähem materjali kogunes sõelale silmasuurusega 8 mm. Kogused vastavalt 0,33; 

0,60 ja 0,48g. Partii PK jagunemine fraktsioonidesse on kujutatud joonisel 5. 
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Proov PK1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 8 

mm jäi 0,33 g ehk alla 1%; suurusega 6,3 mm jäi 4,84 g ehk 2%; suurusega 4 mm jäi 15,48 g 

ehk 6%; suurusega 2 mm jäi 38,74 g ehk 15%; suurusega 1 mm jäi 69,84 g ehk 28% komposti 

ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 116,91 g ehk 47% materjalist.  

Proov PK2 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 8 

mm jäi 0,60 g ehk alla 1%; suurusega 6,3 mm jäi 2,23 g ehk 1%; suurusega 4 mm jäi 13,23 g 

ehk 5%; suurusega 2 mm jäi 36,03 g ehk 14%; suurusega 1 mm jäi 67,04 g ehk 27% komposti 

ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 129,08 g ehk 52% materjalist. 

Proov PK3 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 8 

mm jäi 0,48 g ehk alla 1%; suurusega 6,3 mm jäi 3,47 g ehk 1%; suurusega 4 mm jäi 20,78 g 

ehk 8%; suurusega 2 mm jäi 45,50 g ehk 18%; suurusega 1 mm jäi 68,70 g ehk 27% komposti 

ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 109,11 g ehk 44% materjalist. 
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Joonis 5. Partii PK proovide jagunemine fraktsioonidesse. 
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Partii PM 

Partii PM puhul kujunes komposti sõeladele jagunemine kolme proovi võrreldes sarnaselt. 

Ülejäänud kahest proovist erines proov PM1 sellega, et seal oli suuremas fraktsioonis võrreldes 

teistega vähem materjali ja sama suurusjärgu võrra rohkem materjali, mis läbis kõik sõelad, ehk 

osakeste suurus oli väiksem kui 1 mm. Kõigis kolmes proovis läbis kõige suurem osa materjali 

massist kõik sõelad. Kogused vastavalt 92,45; 74,63 ja 71,67 grammi. Partii PM jagunemine 

fraktsioonidesse on näidatud joonisel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Proov PM1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 17,05 g ehk 7%; suurusega 8 mm jäi 7,15 g ehk 3%; suurusega 6,3 mm jäi 12,38 g ehk 

5%; suurusega 4 mm jäi 22,15 g ehk 9%; suurusega 2 mm jäi 42,02 g ehk 17%; suurusega 1 

mm jäi 55,33 g ehk 22% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 92,45 g ehk 

37% materjalist. 
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Joonis 6.  Partii PM jagunemine fraktsioonidesse. (kogused g) 
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Proov PM2 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 30,65 g ehk 12%; suurusega 8 mm jäi 8,23 g ehk 3%; suurusega 6,3 mm jäi 13,28 g ehk 

5%; suurusega 4 mm jäi 26,96 g ehk 11%; suurusega 2 mm jäi 44,83 g ehk 18%; suurusega 1 

mm jäi 50,35 g ehk 20% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 74,63 g ehk 

30% materjalist. 

Proov PM1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 28,42 g ehk 11%; suurusega 8 mm jäi 11,21 g ehk 7%; suurusega 6,3 mm jäi 16,34 g 

ehk 7%; suurusega 4 mm jäi 27,77 g ehk 11%; suurusega 2 mm jäi 45,46 g ehk 18%; suurusega 

1 mm jäi 47,56 g ehk 19% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 71,67 g 

ehk 29% materjalist. 

 

Partii PV 

Partii PV puhul kujunes komposti sõeladele jagunemine kolme proovi võrreldes väga sarnaselt. 

Kõigis kolmes proovis läbis kõige suurem osa materjali massist kõik sõelad ehk osakeste suurus 

oli väiksem kui 1 mm. Kogused vastavalt 92,35; 96,86 ja 99,21 grammi. Proovide PV1 ja PV3 

puhul kogunes kõige vähem materjali sõelale silmasuurusega 8 mm, kogused vastavalt 2,88 ja 

2,99 grammi. Proovi PV2 puhul kogunes kõige vähem materjali sõelale silmasuurusega 10 mm, 

koguseks 5,51 grammi. Partii PV jagunemine fraktsioonidesse on näidatud joonisel 7. 
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Proov PV1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 12,1 g ehk 5%; suurusega 8 mm jäi 6,29 g ehk 1%; suurusega 6,3 mm jäi 8,29 g ehk 3%; 

suurusega 4 mm jäi 22,32 g ehk 9%; suurusega 2 mm jäi 51,28 g ehk 21%; suurusega 1 mm jäi 

59,3 g ehk 24% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 92,35 g ehk 37% 

materjalist. 

Proov PV2 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 5,51 g ehk 2%; suurusega 8 mm jäi 2,88 g ehk 3%; suurusega 6,3 mm jäi 5,48 g ehk 2%; 

suurusega 4 mm jäi 22,73 g ehk 9%; suurusega 2 mm jäi 51,05 g ehk 29%; suurusega 1 mm jäi 

60,69 g ehk 24% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 96,86 g ehk 39% 

materjalist.  

Proov PV3 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 5,87 g ehk 2%; suurusega 8 mm jäi 2,99 g ehk 1%; suurusega 6,3 mm jäi 6,27 g ehk 3%; 

suurusega 4 mm jäi 23,46 g ehk 9%; suurusega 2 mm jäi 50,31 g ehk 20%; suurusega 1 mm jäi 

60,48 g ehk 24% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 99,21 g ehk 40% 

materjalist. 
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Joonis 7.  Partii PV jagunemine fraktsioonideks. (kogused g) 
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Partii T 

Partii T puhul kujunes komposti sõeladele jagunemine kolme proovi võrreldes väga sarnaselt. 

Kõigis kolmes proovis kogunes kõige suurem osa materjalist sõelale silmasuurusega 2-4 mm 

Kogused vastavalt 74,22; 72,83 ja 69,82 grammi. Kõige väiksem kogus materjali kogunes kõigis 

proovides sõelale silmasuurusega 8-10 mm, kogused vastavalt 5,04; 4,35 ja 1,76 grammi. Teiste 

partiidega võrreldes jagunes materjal partii T puhul erineva suurusega sõelte vahel kõige 

ühtlasemalt. Partii T jagunemine fraktsioonidesse on näidatud joonisel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Proov T1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 7,27 g ehk 3%; suurusega 8 mm jäi 5,04 g ehk 2%; suurusega 6,3 mm jäi 8,75 g ehk 4%; 

suurusega 4 mm jäi 39,12 g ehk 16%; suurusega 2 mm jäi 74,22 g ehk 30%; suurusega 1 mm 

jäi 56,55 g ehk 23% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 56,68 g ehk 

23% materjalist. 

Proov T2 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 5,23 g ehk 2%; suurusega 8 mm jäi 4,35 g ehk 2%; suurusega 6,3 mm jäi 9,85 g ehk 4%; 

suurusega 4 mm jäi 34,83 g ehk 14%; suurusega 2 mm jäi 72,83 g ehk 29%; suurusega 1 mm 
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Joonis 8.  Partii T jagunemine fraktsioonidesse. (kogused g) 
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jäi 61,37 g ehk 25% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 58,86 g ehk 

24% materjalist.  

Proov T3 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 9,0 g ehk 4%; suurusega 8 mm jäi 1,76 g 1%; suurusega 6,3 mm jäi 8,38 g ehk 3%; 

suurusega 4 mm jäi 35,05 g ehk 14%; suurusega 2 mm jäi 69,82 g ehk 28%; suurusega 1 mm 

jäi 62,16 g ehk 25% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 60,93 g ehk 

24% materjalist. 

Partii V 

Partii V puhul kujunes komposti sõeladele jagunemine kolme proovi võrreldes väga sarnaselt. 

Kõigis kolmes proovis läbis enim materjali kõik sõelad, ehk osakeste suurus oli väiksem kui 1 

mm, kogused vastavalt 69,91; 73,74 ja 66,26 grammi. Proovide V1 ja V3 puhul kogunes kõige 

vähem materjali sõelale silmasuurusega 10 mm, kogused vastavalt 3,26 ja 2,76 grammi. Proovi 

V2 puhul ei jäänud 10 mm suurusele sõelale üldse materjali ja kõige väiksem kogus kogunes 

sõelale silmasuurusega 8 mm, koguseks 9,74 grammi. Partii V jagunemine fraktsioonidesse on 

esitatud joonisel 9.  
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Proov V1 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 3,26 g ehk 1%; suurusega 8 mm jäi 6,98 g ehk 3% ; suurusega 6,3 mm jäi 14,95 g ehk 

6%; suurusega 4 mm jäi 36,13 g ehk 14%; suurusega 2 mm jäi 58,31 g ehk 23%; suurusega 1 

mm jäi 58,68 g ehk 23% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 69,91 g ehk 

28% materjalist. 

Proov V2 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm ei jäänud materjali; suurusega 8 mm jäi 9,74 g ehk 4%; suurusega 6,3 mm jäi 11,34 g ehk 

5%; suurusega 4 mm jäi 33,82 g ehk 14%; suurusega 2 mm jäi 57,47 g ehk 23%; suurusega 1 

mm jäi 62,26 g ehk 25% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 73,74 g ehk 

29% materjalist.  

Proov V3 jagunes sõelumise tulemusel fraktsioonidesse järgnevalt: sõelale silmasuurusega 10 

mm jäi 2,76 g ehk 1%; suurusega 8 mm jäi 9,0 g ehk 4%; suurusega 6,3 mm jäi 15,08 g 6%; 

suurusega 4 mm jäi 36,88 g 15%; suurusega 2 mm jäi 58,2 g 23%; suurusega 1 mm jäi 61,14 g 

ehk 24% komposti ja kõiki sõelasid läbis, ehk väiksem kui 1 mm oli 66,26 g ehk 27% materjalist. 

 

3.3. Võõrised  

Kõiki proove ja kõiki fraktsioone analüüsiti ükshaaval. Kõigepealt eraldati proovidest magnetit 

kasutades metallid. Seejärel eraldati visuaalse vaatluse käigus valgustatud luupi ja pintsette 

kasutades proovimaterjali hulgast klaasi ja plasti tükid. Väiksemates fraktsioonides olid 

võõrised üldiselt eraldiseisvad tükid, suuremates fraktsioonides leidus võõriseid, mis olid 

komposti materjaliga kokku kleepunud või läbi põimunud. Joonisel 10 on toodud näide, kuidas 
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Proovi A1 fraktsioonis >10 mm oli kompostimaterjal kogunenud pallikeseks ümber plastitüki 

(ilmselt tükk õhukesest kilekotist). 

 

 

 

 

 

 

Kõik leitud võõrised asetati millimeetripaberile, mis oli eelnevalt märgistatud proovi koodi, 

fraktsiooni suuruse ja vastavas fraktsioonis olnud komposti massiga nagu näha joonisel 11.  

Kõigist proovidest eraldatud võõriseid pildistati ja fotod säilitati.  Kuigi tulenevalt 

Keskkonnaministri määrusest „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ loetakse 

võõristeks mitte-looduslikku päritolu komponendid, eraldati käesoleva töö raames komposti 

hulgast ka kivid ja biolagunevad objektid mille suurus oli rohkem kui 10 mm. Nimelt võivad 

üle 10 mm suurused osad komposti laotamisel ja kasutamisel tarbijat vigastada.  

Kõik leitud võõrised kaaluti materjalide kaupa, kaalumise tulemused on esitatud tabelis 6 

grammides 250 g proovi kohta. Klaasi ja plasti tükid loendati ning tulemused esitatakse töös 

tüki kaupa (tk) 250 grammis kompostis. Metalliosakesed olid enamasti liiga väikesed, et neid 

loendada, seetõttu märgiti üles metalli proovi fraktsioonis esinemine või selle puudumine. Juhul 

kui fraktsioonis esines metalliosakesi, summeeriti nende kogus ja esitati igas fraktsioonis arvuga 

1. Tabelis 5 on esitatud kõigi partiide keskmine võõriste sisaldus fraktsioonide kaupa. Arvesse 

on võetud nii plastist, klaasist kui metallist võõriseid. Tabelid kõigi proovide võõriste 

sisaldustega materjalide ja fraktsioonide kaupa on esitatud lisas 1. 

Joonis 10. Fraktsioonis >10 mm olid plasti tükid komposti materjaliga kokku põimunud. 
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Tabel 5. Võõriste keskmine sisaldus proovide erinevates fraktsioonides (tk) 

  Võõriste keskmine kogus partii eri fraktsioonides (tk) 

Fraktsioon A PK PM PV T V 

>10 mm 6.0 0.0 5.3 1.0 0.0 0.3 

8-10 mm 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 

6,3-8 mm 7.3 0.0 0.3 2.0 0.7 1.3 

4-6,3 mm 12.7 3.0 1.7 3.7 5.3 4.3 

2-4 mm 30.0 14.0 3.7 11.7 6.7 8.7 

1-2 mm 43.0 24.0 8.0 17.7 4.7 10.0 

<1 mm 17.7 13.7 2.7 12.3 1.3 6.3 

Kokku 118.0 54.7 21.7 48.7 19.0 32.0 

 

Kõige rohkem esines võõriseid Partii A proovides. Kõigi materjalide summana oli nendes 

proovides võõriseid järgnevalt: proovis A1 126; proovis A2 105 ja proovis A3 123 ühikut. Ka 

massi poolest oli partii A proovides võõriseid kõige rohkem: proovis A1 3,2208 g; proovis A2 

2,4291 g ja proovis A3 4,4267 g. Tabelis 6 on näidatud kõigi partiide võõriste keskmised massid 

materjalide kaupa.  

Tabel 6. Võõriste keskmised massid partiides materjalide kaupa (g) 

 Partiide keskmine võõriste mass (g) 

              Partii  

Materjal 
A PK PM PV T V 

Klaas (g) 1,185 0,165 0,104 0,136 0,213 0,131 

Plast (g) 0,279 0,023 0,102 0,195 0,063 0,141 

Metall (g) 1,895 1,150 0,586 0,691 0,618 1,120 

Kokku 3,359 1,338 0,792 1,022 0,894 1,932 
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Kõige vähem ühikuid võõriseid leiti partii T proovides. Tulemused olid proovis T1 18; proovis 

T2 19 ja proovis T3 20 ühikut. Massi poolest oli väikseim kogus võõriseid partii PM proovides: 

proovis PM1 1,1743 g; proovis PM2 0,5105 g ja proovis PM3 0,6903 g. 

Käesoleva töö üheks lähteülesandeks oli välja selgitada, millises fraktsioonis on visuaalse 

vaatluse käigus võimalik võõriseid eristada. Töö käigus leiti võõriseid kõigist fraktsioonidest, 

kõige väiksemad tükid olid <1 mm suurused. Ei saa täie kindlusega väita, et töö käigus eristati 

kõiki võõriseid, kuid oli palju klaasi ja plasti osakesi, mis olid ka kõige väiksemas fraktsioonis 

selgelt eristatavad kas oma kuju, värvi või konsistentsi tõttu. Eriti selgelt eristusid rohelist ja 

sinist värvi plastitükid.  

Järgnevalt esitatakse tulemused proovide kaupa. 

Proov A1  

Proovis A1 esines võõriseid kõigis fraktsioonides. 250 grammis kompostis kokku leidus kokku 

127 ühikut võõriseid massiga 3,2208 g, mis moodustab komposti kuivaine hulgast 1,52%. 

Ühikutena leiti kõige rohkem plasti, kõigis fraktsioonides kokku 82 tk, järgnes klaas, mida oli 

34 tk. Metalli leidus 5 fraktsioonis. Massi poolest oli suurim metalli kogus; kokku 1,722 g; 

klaasi kogus oli 1,195 g ja plasti hulk 0,304 g. 
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Enim leidus võõriseid fraktsioonis 2-4 mm, kokku 43 ühikut, nendest 27 tk plasti, 12 klaasi, 

metall ja 3 tk tekstiili. Joonisel 11 on kujutatud fraktsioonist 2-4 mm eraldatud võõriseid. 

Fraktsioonis 1-2 mm leidus kokku 40 ühikut võõriseid, neist 21 tk plasti, 18 klaasi ja metall. 

Fraktsioonis 4-6,3 mm leidus kokku 15 ühikut võõriseid, neist 11 plast, 1 klaas, metall ja 2 tk 

tekstiili. Fraktsioonis >10 mm leidus kokku 10 tk plasti. Fraktsioonis <1 mm leidus kokku 9 

ühikut võõriseid, 5tk plasti, 3 klaasi ja metall. Fraktsioonis 6,3-8 mm leidus kokku 8 ühikut 

võõriseid, neist 6tk plasti, metall ja üks suurem puutükk. Fraktsioonist 8-10 mm leiti 2 tk plasti. 

 

 

 

Proov A2 

Proovis A2 esines võõriseid kõigis fraktsioonides. 250 grammis kompostis leidus kokku 103 

ühikut võõriseid massiga 2,429 g, mis moodustab komposti kuivaine massist 1,19%. Võõriste 

hulgas oli suurim osakaal plastil, mida oli kõigi fraktsioonide peale kokku 69 ühikut, järgnes 

klaas, mida oli kokku 28 ühikut ja metall, mida esines kõigis fraktsioonides, mis olid väiksemad 

Joonis 11. Proovi A1 fraktsioonist 2-4 mm eraldatud võõrised. (kaal 63,84 g märgib 

proovi kogumassi), kõrval võrdluseks 63,81 g komposti 300 ml klaasis. 
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kui 8-10 mm (kokku 5). Lisaks leiti fraktsioonist 4-6,3 mm 1 tekstiilikiud. Massi poolest oli 

suurim metalli kogus; 1,302 g, klaasi kogus oli 0,952 g ja plasti oma 0,175 g. 

Enim leidus võõriseid fraktsioonis 1-2 mm; kokku 40 ühikut, neist 26 tk plasti, 13 klaasi, ja 

metall. 2-4 mm fraktsioonis leidus 25 ühikut võõriseid: 18 tk plasti, 6 klaasi ning metall. 

Fraktsioonis 4-6,3 mm leidus 15 ühikut võõriseid: metall, 1 tekstiilikiud, 8tk plasti ja 3 tk klaasi. 

Ka <1 mm fraktsioonist leiti 15 ühikut võõriseid: metall, 9 tk plasti ja 5 tk klaasi. 6,3-8 mm 

fraktsioonist leiti kokku 6 ühikut võõriseid: metall, 1 tk klaasi ja 4 tk plasti. Fraktsioonidest 8-

10 mm ja >10 mm leiti kummastki 2 tk plasti. 

 

Proov A3 

Proovis A3 leidus kokku 123 võõrist massiga 4,426g, mis moodustab 250 grammi komposti 

kuivaine massist 2,17%. Massi poolest oli suurim hulk võõriseid metallist; 2,66 g, klaasi mass 

oli 1,409 g ja plasti mass 0,357 g. Fraktsioonis 8-10 mm ei leidunud ühtegi võõrist. Enim leidus 

võõriseid fraktsioonis 1-2 mm: kokku 49 ühikut võõriseid, nende hulgas metalli, millest 2 tükki 

paistsid olevat klambrid, milliseid kasutatakse näiteks teepakkide kinnitusteks; 33 tk plasti ja 5 

tk klaasi. Fraktsioonis <1 mm leidus kokku 29 ühikut võõriseid: metalli, 16 tk plasti ja 12 tk 

klaasi. Fraktsioonis 2-4 mm leidus kokku 23 ühikut võõriseid, kõik plastist. Fraktsioonides 4-

6,3 mm ja 6,3-8 mm leidus mõlemas 8 ühikut võõriseid; esimeses 8 tk plasti ja teises metalli, 6 

tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonist >10 mm eraldati 6 tk plasti. 

 

Proov PK1 

Proovis PK1 ei tuvastatud fraktsioonides >10 mm; 8-10 mm ja 6,3-8 mm ühtegi võõrist. Kokku 

leiti 250 grammist materjalist 67 ühikut võõriseid massiga 1,268 g, mis moodustab 250 g 

komposti kuivaine massist 0,61%. Massi poolest oli suurim kogus võõriseid metallist; kokku 

1,118 g, klaasist võõriste mass oli 0,118 g ja plasti mass 0,031 g. Enim leiti võõriseid 
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fraktsioonist 1-2 mm, kokku 25 ühikut; metall, 12 tk plasti ja 12 tk klaasi. Fraktsioonis <1 mm 

leiti kokku 24 ühikut võõriseid; metall, 21 tk plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonis 2-4 mm leiti 

kokku 17 ühikut võõriseid; metall, 11 tk plasti ja 5 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 klaasi ja plasti 

ei leitud, ainult metalli. 

Proov PK2  

Proovist PK2 leiti  36 ühikut võõriseid massiga 1,312 g, mis moodustab 250 grammist komposti 

kuivaine massist 0,63%. Massi poolest oli suurim hulk võõriseid metallist; kokku 1,043 g, klaasi 

mass oli 0,240 g ja plasti oma 0,028 g.  Ühikutena  leidus võõriste hulgas enim plasti, kõigi 

fraktsioonide peale kokku 20 tk. Klaasi leiti 10 tk. Metalli leidus neljas fraktsioonis. Sarnaselt 

sama partii esimese prooviga ei leitud võõriseid fraktsioonidest >10 mm; 8-10 mm ja 6,3-8 mm. 

Enim võõriseid leiti fraktsioonist 1-2 mm. 67,04 grammist materjalist leiti kokku 20 ühikut 

võõriseid; metall, 14 tk plasti ja 5 tk klaasi. Fraktsioonist 2-4 mm leiti kokku 10 ühikut võõriseid; 

metall, 5 tk plasti, 2 tk klaasi ja 2 vihmaussi. Antud vihmaussid olid sõelumise hetkel elusad. 

Sõelumise ja võõriste eraldamise vahele jäi kahenädalane ajaperiood, mille jooksul olid kõik 

proovid õhukindlatesse karpidesse suletud ning selle perioodi jooksul olid vihmaussid 

hukkunud. Fraktsioonidest 4-6,3 ja <1 mm leiti mõlemast 3 ühikut võõriseid. Fraktsioonis 4-6,3 

leidus metalli, 1 tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonis <1 mm leidus metalli ja 2 tk plasti.  

 

Proov PK3  

Proovist PK3 leiti 250 grammi materjali kohta kokku 62 ühikut võõriseid massiga 1,431 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,69%. Võõriste massist moodustas suurim hulk metall; 

kokku 1,289 g, klaasi mass oli 0,135 g ja plasti oma 0,07 g. Ühikutena leiti kõige enam plasti, 

kokku 42 tk, klaasi leiti kokku 14 tk, metalli esines 4 fraktsioonis ja lisaks leiti proovist 2 

vihmaussi. Nagu ka teistes sama partii proovides ei leidunud võõriseid kolmes suurimas 

fraktsioonis ehk fraktsioonides >10 mm; 8-10 mm ja 6,3-8 mm. Kõige rohkem leiti võõriseid 

fraktsioonist 1-2 mm, kokku 28 ühikut, mille hulgas oli metalli, 17 tk plasti ja 10 tk klaasi. 

Fraktsioonist 4-6,3 mm leiti kokku 15 ühikut võõriseid, sealhulgas metalli, 10 tk plasti, 2 tk 
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klaasi ja 2 vihmaussi, kes olid sõelumise hetkel elusad. Sõelumise ja võõriste eraldamise vahele 

jäi kahenädalane ajaperiood, mille jooksul olid kõik proovid õhukindlatesse karpidesse suletud 

ning selle perioodi jooksul olid vihmaussid hukkunud. Fraktsioonis <1 mm leiti kokku 14 ühikut 

võõriseid; metalli, 11 tk plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 mm leiti metalli ja 4 tk plasti.  

 

Proov PM1  

Proovis PM1 leiti 250 grammis materjalist kokku 21 ühikut võõriseid massiga 1,174 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,57%. Võõriste massist moodustas suurima hulga 

metall; kokku 0,669 g, klaasi mass oli 0,239 g ja plasti oma 0,265 g. Ühikutena oli enim 

esindatud plast, mida oli kokku 11 tk, klaasi leiti 2 tk, metall leiti kokku neljast fraktsioonist ja 

lisaks oli >10 mm fraktsioonis 2 lagunemata käbi ja 2 kivi, mida võõriste osakaalu arvutamisel 

arvesse ei võetud, kuna määruse mõistes ei ole tegemist võõristega. Enim võõriseid leiti 

fraktsioonist 1-2 mm, kokku 9 ühikut, mille hulgas oli metalli, 6 tk plasti ja 2 tk klaasi. 

Fraktsioonis 2-4 mm leiti metalli ja 3 tk plasti. Fraktsioonis <1 mm leiti metalli ja 2 tk plasti. 

Fraktsioonis 4-6,3 mm leidus metalli, muid võõriseid mitte. 

Proov PM2 

Proovis PM2 leiti 250 grammist materjalist kokku 16 ühikut võõriseid massiga 0,510 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,25%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,432 g, klaasi leiti 0,070 g ja plasti 0,009 g. Inimtekkelistest võõristest leidus enim klaasi, 

kokku 4 tk, plasti leiti 2 tk, metalli leidus kolmes fraktsioonis. Fraktsioonides 8-10 mm ja 6,3-8 

mm ei leidunud võõriseid. Fraktsioonist 1-2 mm leiti metalli ja 4 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 

mm leiti 1 tk plasti. Fraktsioonist 2-4 mm leiti ainult metalli. Lisaks eelnevale oli fraktsioonis 

>10 mm 3 käbi, 1 puutükk ja 3 kivi, kokku 23,0 g. Võõriste osakaalu arvestamisel antud objekte 

arvesse ei võetud, kuna määruse mõistes ei ole tegemist võõristega. Joonisel 12 on kujutatud 

antud objekte. 
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Proov PM3  

Proovist PM3 leiti võõriseid 250 grammist materjalist kokku 28 ühikut massiga 0,690 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,33%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,655 g, klaasi mass oli 0,002 g ja plasti oma 0,033 g. Ühikutena leiti enim plasti, kokku 15 tk. 

Klaasi leiti kokku 4 tk. Fraktsioonist >10 mm eraldati 4 kivi ja 1 puutükk, mida võõriste osakaalu 

arvutamisel arvesse ei võetud. Kõige enam leidus võõriseid fraktsioonis 1-2 mm, kokku 10 

ühikut, mille hulgas oli metalli, 5 tk plasti ja 4 tk klaasi. Fraktsioonist 2-4 mm leiti kokku 6 

ühikut võõriseid; 5 tk plasti ja metalli. Fraktsioonis 4-6,3 mm leiti metalli ja 2 tk plasti. 

Fraktsioonist <1 mm leiti metalli ja 2 tk plasti. Fraktsioonist 6,3-8 mm leiti 1 tk plasti. 

Fraktsioonist 8-10 mm võõriseid ei leitud. 

 

 

Joonis 12. Proovi PM2 fraktsioonis >10 mm eraldatud võõrised, 

kaal 30,65g näitab fraktsiooni materjali algkaalu. 
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Proov PV1  

Proovist PV1 leiti 250 grammist materjalist kokku 42 ühikut võõriseid massiga 1,122 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,54%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,842 g, klaasi mass oli 0,080 g ja plasti oma 0,201 g. Ühikutena leidus enim plasti: 25 tk, klaasi 

leiti kokku 11 tk, metalli leiti kolmest fraktsioonist ja lisaks leiti 2 suuremat kivi ja 1 puutükk, 

mida võõriste osakaalu arvutamisel arvesse ei võetud. Kõige rohkem leiti võõriseid fraktsioonist 

1-2 mm, kokku 22 ühikut, mille hulgas oli metalli, 13 tk plasti ja 8 tk klaasi. Fraktsioonist 2-4 

mm leiti 8 ühikut plasti. Fraktsioonist <1 mm leiti metalli ja 3 tk klaasi. Fraktsioonist <10 mm 

leiti 3 tk plasti. Fraktsioonis 6,3-8 mm leidus 2 kivi ja 1 puutükk, mida võõriste osakaalu 

arvutamisel arvesse ei võetud. Viimased on kujutatud joonisel 13. Fraktsioonist 4-6,3 mm leiti 

metalli ja 1 tk plasti. 

 

 

 

 

 

 

 

Proov PV2  

Proovis PV2 leiti 250 grammist materjalist kokku 47 ühikut võõriseid massiga 0,769 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,37%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,562 g, klaasi mass oli 0,089 g ja plasti oma 0,117 g. Fraktsioonides >10 mm; 8-10 mm ja 6,3-

8 mm ei leidunud võõriseid. Ühikute arvestuses leidus enim plasti, kokku 35 tk, klaasi leiti 9 tk 

Joonis 13. Proovist PV1 eraldatud võõrised. (8,29g näitab antud fraktsiooni algmassi) 
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ja metalli esines 3 fraktsioonis. Enim võõriseid leidus fraktsioonis 1-2 mm, kokku 22 ühikut, 

mille hulgas oli metalli, 18 tk plasti ja 3 tk klaasi. Fraktsioonis 2-4 mm leiti kokku 14 ühikut 

võõriseid: metalli, 10 tk plasti ja 3 tk klaasi. Fraktsioonist <1 mm leiti kokku 8 ühikut võõriseid, 

nende hulgas metalli, 5 tk plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 mm leiti 2 tk plasti ja 1 tk 

klaasi.  

 

Proov PV3  

Proovis PV3 leiti 250 grammi materjali kohta kokku 58 ühikut võõriseid massiga 1,174 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,56%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,669 g, klaasi mass oli 0,239 g ja plasti oma 0,265 g. Ühikute arvestuses esines võõriste hulgas 

enim plasti, kokku 35 tk, klaasi leiti 18 tk ja metalli esines kokku viies fraktsioonis. Fraktsioonis 

>10 mm ei leitud võõriseid. Kõige enam leiti võõriseid fraktsioonis <1 mm, kokku 26 ühikut, 

mille hulgas oli metall, 21 tk plasti ja 4 tk klaasi. Fraktsioonis 2-4 mm leidus kokku 13 ühikut 

võõriseid: metall, 6 tk plasti ja 6 tk klaasi. Fraktsioonis 1-2 mm leiti 9 ühikut plasti: metalli ja 8 

tk klaasi. Fraktsioonis 4-6,3 mm leiti kokku 6 ühikut võõriseid: metalli ja 5 tk plasti. 

Fraktsioonis 6,3-8 mm leiti metalli ja 2 tk plasti. Fraktsioonis 8-10 mm leidus 1 tk plasti. 

 

Proov V1 

Proovis V1 leiti 250 grammis materjalist kokku 23 ühikut võõriseid massiga 1,146 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,55%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,842 g, klaasi mass oli 0,230 g ja plasti oma 0,074 g. Ühikute arvestuses esines enim plasti, 

mida leiti 14 tk, klaasi leiti 4 tk ja metalli esines neljas fraktsioonis. Fraktsioonidest >10 mm ja 

8-10 mm võõriseid ei leitud. Kõige rohkem leiti võõriseid fraktsioonist 1-2 mm, kokku 8 ühikut, 

mille hulgas oli metall, 4 tk plasti ja 3 tk klaasi. Fraktsioonis 2-4 mm leiti kokku 6 ühikut 

võõriseid: metall, 4 tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonis <1 mm leiti metalli ja 3 tk plasti. 
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Fraktsioonis 4-6,3 mm leiti metalli, 1 tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonist 6,3-8 mm leiti 2 tk 

plasti.  

Proov V2  

Proovis V2 leidus 250 grammi materjali kohta kokku 35 ühikut võõriseid massiga 1,680 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,80%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

1,287 g, klaasi mass oli 0,087 g ja plasti oma 0,306 g. Ühikute arvestuses esines enim plasti, 

kokku 30 tk, klaasi leiti 1 tk ja metalli esines 4 fraktsioonis. Fraktsioonis >10 mm võõriseid ei 

leidunud. Kõige rohkem leiti võõriseid fraktsioonis 2-4 mm, kokku 13 ühikut, mille hulgas oli 

metalli ja 12 tk plasti. Fraktsioonist 1-2 mm leiti metalli ja 10 tk plasti. Fraktsioonis <1 mm leiti 

metalli, 4 tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 mm leiti metalli ja 1 tk plasti. Fraktsioonist 

8-10 mm leiti 1 tk plasti ja fraktsioonist 6,3-8 mm leiti 1 tk plasti.  

Proov V3  

Proovis V3 leiti 250 grammi materjali kohta kokku 37 ühikut võõriseid massiga 1,350 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,64%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

1,232 g, klaasi mass oli 0,074 g ja plasti oma 0,043 g. Ühikute arvestuses esines enim plasti, 

mida leiti kokku 25 tk. Klaasi leiti 6 tk ja metalli esines 5 fraktsioonis. Lisaks leiti fraktsioonist 

>10 mm arvatav tükk kahhelplaadist. Kõige enam leiti võõriseid fraktsioonist 1-2 mm, kokku 

11 ühikut, mille hulgas oli metalli, 7 tk plasti ja 3 tk klaasi. Fraktsioonist <1 mm leiti kokku 9 

ühikut võõriseid: metalli, 7 tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 mm leiti kokku 8 ühikut 

võõriseid: metalli ja 7 tk plasti. Fraktsioonist 2-4 mm leiti kokku 7 ühikut võõriseid: metalli, 3 

tk plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonist 6,3-8 mm leiti 1 tk plasti. Fraktsioonist 8-10 mm leiti 

metalli.  

Proov T1  

Proovis T1 leiti 250 grammist materjalist kokku 18 ühikut võõriseid massiga 0,603 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,38%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,421 g, klaasi mass oli 0,105 g ja plasti oma 0,077 g. Ühikute arvestuses esines enim plasti, 
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mida leiti kokku 11 tk, klaasi leiti 4 tk ja metalli esines kokku kolmes fraktsioonis. 

Fraktsioonides >10 mm; 8-10 mm ja 6,3-8 mm võõriseid ei esinenud. Kõige rohkem leiti 

võõriseid fraktsioonist 2-4 mm, kokku 8 ühikut, mille hulgas oli metall, 6 tk plasti ja 1 tk klaasi.  

Fraktsioonist 1-2 mm leiti 5 ühikut võõriseid: metall,  1 tk plasti ja 3 tk klaasi. Fraktsioonist 4-

6,3 mm leiti 4 tk plasti. Fraktsioonist <1 mm leiti ainult metalli. 

Proov T2  

Proovist T2 leiti 250 grammi materjali kohta kokku 19 ühikut võõriseid massiga 1,064 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,66%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,888 g, klaasi mass oli 0,115 g ja plasti oma 0,061 g. Ühikute arvestuses esines enim plasti, 

kokku 10 tk. Klaasi leiti 4 tk ja metalli esines 5 fraktsioonis. Fraktsioonides >10 mm ja 6,3-8 

mm võõriseid ei leidunud. Enim võõriseid leiti fraktsioonist 4-6,3 mm: kokku 7 ühikut, mille 

hulgas oli metalli ja 6 tk plasti. Fraktsioonist 2-4 mm leiti kokku 6 ühikut võõriseid: metall, 3 tk 

plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonist 1-2 mm leiti metalli, 1 tk plasti ja 1 tk klaasi. Fraktsioonist <1 

mm leiti metalli ja 1 tk klaasi. Fraktsioonist 8-10 mm leiti ainult metalli. 

 

Proov T3  

Proovist T3 leiti 250 grammi materjali kohta kokku 20 ühikut võõriseid massiga 1,014 g, mis 

moodustab komposti kuivaine massist 0,63%. Massi poolest oli suurim kogus metalli; kokku 

0,545 g, klaasi mass oli 0,418 g ja plasti oma 0,050 g. Ühikute arvestuses esines Enim leiti plasti, 

kokku 10 tk, Klaasi leiti 6 tk ja metall oli esindatud 4 fraktsioonis. Fraktsioonides >10 mm ja 8-

10 mm võõriseid ei leidunud. Fraktsioonides 1-2 mm ja 2-4 mm leiti võrdselt 6 ühikut võõriseid, 

mõlemas leidus metalli, 3 tk plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonist 4-6,3 leiti kokku 5 ühikut 

võõriseid: metall, 2 tk plasti ja 2 tk klaasi. Fraktsioonist 6,3-8 mm leiti 2 tk plasti ja fraktsioonist 

<1 mm leiti ainult metalli.  
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3.4. Võõriste kogused materjali kaupa 

Plast 

Plasti tükke leiti kõigis uuritud proovides. Enim leiti plasti väiksemates fraktsioonides: 8 proovi 

puhul 18st oli selleks fraktsioon 1-2 mm. 3 proovi puhul leiti enim plasti fraktsioonist 2-4 mm. 

Ülejäänud 7 proovi puhul leiti plasti võrdselt mitmest väiksemast fraktsioonist. Kõige vähem 

leiti plasti proovist PM2, kokku vaid 2 tk. Ka sama partii teistes proovides, PM1 ja PM3 leiti 

võrreldes teiste partiidega vähem plasti, kogused vastavalt 11 ja 15 tk. Kõige rohkem leiti plasti 

proovist A3, kokku 92 tk. Ka teistes sama partii proovides, A1 ja A2 leiti plasti rohkem kui 

teistest partiidest, kogused vastavalt 82 ja 69 tk.  

Keskmiselt leiti partii A kolmest proovist kokku 81 tk plasti massiga 0,836 g. Antud partii 

plastitükkide keskmine pindala oli 12,48 cm2 250 grammi komposti kohta.  Kui arvestada, et 

selline võõriste esindatus on kogu toote keskmine, tähendaks see, et 1 tonni kompostiga viiakse 

põllule keskmiselt 324 000 tk plasti massiga 1,1 kg ja pinnalaotusega 3,07 m2. Tabelis 7 on välja 

toodud kõigist uuritud partiidest leitud plasti keskmised kogused ja arvestus, kui palju plasti 

sisaldaks sellise koguse juures 1 tonni komposti. Kõigi proovide plastisisaldus pindala 

arvestuses on esitatud tabelis 8. 
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Tabel 7. Plasti keskmised kogused ja arvestuslikud kogused tonnis kompostis arvestatuna 

ühikute (tk), massi (g) ja pindalana (cm2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii 

Keskmine 

plasti kogus 

250g kohta 

(tk) 

Keskmine 

plasti mass 

250g kohta 

(g) 

Keskmine 

plasti pindala 

250g kohta 

(cm2) 

Plasti kogus 

tonnis 

kompostis 

(tk) 

Plasti mass 

tonnis 

kompostis (g) 

Keskmine 

plasti pindala 

tonnis 

kompostis 

(cm2) 

A 81,00 0,28 7,68 324 000 1115,20 30,7 

PK 35,30 0,02 1,50 141 333 90,50 60,01 

PM 9,30 0,10 0,90 37 333 409,60 3,59 

PV 31,70 0,19 3,35 126 667 778,40 13,40 

T 10,30 0,06 4,31 41 333 251,60 17,23 

V 23,00 0,14 5,20 92 000 564,50 20,80 
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Tabel 8. Plasti pindala proovides (cm2, m2) 

Proovidest leitud plasti pindala 

Proov  
250 g proovis 

(cm2) 

1 kg proovis 

(cm2) 

1 t kompostis 

(m2) 

A keskmine 12,48 49,92 4,99 

A1 17,75 71,00 7,10 

A2 14,58 58,32 5,83 

A3 5,11 20,44 2,04 

PK keskmine 2,62 10,49 1,05 

PK1 2,18 8,72 0,87 

PK2 3,01 12,04 1,20 

PK3 2,68 10,72 1,07 

PM keskmine 1,69 6,75 0,67 

PM1 0,51 2,04 0,20 

PM2 0,75 3,00 0,30 

PM3 3,80 15,20 1,52 

PV keskmine 3,64 14,57 1,46 

PV1 1,43 5,72 0,57 

PV2 4,01 16,04 1,60 

PV3 5,49 21,96 2,20 

T keskmine 5,48 21,93 2,19 

T1 9,41 37,64 3,76 

T2 3,63 14,52 1,45 

T3 3,41 13,64 1,36 

V keskmine 6,01 24,05 2,41 

V1 5,80 23,20 2,32 

V2 8,44 33,76 3,38 

V3 3,80 15,20 1,52 

 

Kuigi käesoleva töö eesmärgiks ei olnud plasti liikide määramine, võib öelda, et visuaalsel 

vaatlusel paistis, et suurem osa plastist võõriste puhul oli tegemist õhukeste kilekottide 

tükkidega. Selliseid kotte kasutatakse nii kauplustest puu- ja köögiviljade pakendamiseks kui 

koduses majapidamises biolagunevate jäätmete kogumiseks ja transpordiks. Partiide PK ja PV 

puhul tuvastati suures koguses tumerohelisi kiletükke, mida kasutatakse antud tootja 

tööpiirkonnas haljastujäätmete kogumiseks ja jäätmejaama transpordiks. 
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Klaas 

Nagu plasti, nii leiti ka klaasi kõigist töö käigus uuritud proovidest. Samuti leidus klaasi rohkem 

väiksemates fraktsioonides. 15 proovi puhul 18-st leiti kõige rohkem klaasi fraktsioonist 1-2 

mm. Ühe proovi puhul leidus klaasi ainult fraktsioonis <1 mm; ühe proovi puhul leidus enim 

klaasi fraktsioonis 2-4 mm ning ühe proovi puhul oli klaasi võrdselt kolmes fraktsioonis: 1-2 

mm; 2-4 mm ja 4-6,3 mm. Fraktsioonides 8-10 mm ja >10 mm klaasitükke ei leidunud. 

Kõige rohkem leiti klaasi partii A proovidest: 34 tk massiga kokku 1,195 g proovist A1 ja 28 tk 

massidega vastavalt 0,952 g ja 1,409 g proovidest A2 ja A3. Kui arvestada, et selline võõriste 

esindatus on kogu toote keskmine, tähendab see, et 1 tonni kompostiga viiakse põllule 

keskmiselt 120 000 tk klaasi massiga 1115 grammi. Kõige väiksema klaasi kogusega proov oli 

V2, millest leiti vaid 1 tk klaasi. Tabelis 9 on välja toodud kõigist uuritud partiidest leitud klaasi 

keskmised kogused ja arvestus, mitu ühikut võiks olla 1 tonnis sellises kompostis. 

Tabel 9. Klaasi keskmised kogused ja arvestuslikud kogused tonnis kompostis ühikutena (tk) 

ja massina (g) 

Partii 

Keskmine klaasi 

kogus 250g kompostis 

(tk) 

Klaasi kogus 

tonnis kompostis 

(tk) 

Keskmine klaasi 

mass 250g 

kompostis (g) 

Klaasi mass 

tonnis kompostis 

(g) 

A 30 120 000 1,19 4741,60 

PK 14 57 333 0,14 658,00 

PM 3 13 333 0,14 415,10 

PV 13 50 667 0,14 545,20 

T 5 18667 0,21 852,10 

V 4 16 000 0,13 522,40 
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Metall 

Kõigi partiide kõigis proovides leidus metalli. Massi poolest leiti metalli enim partii A 

proovidest; proovides A1, A2 ja A3 vastavalt 1,722 g; 1,302 g ja 2,659 g. Keskmiselt leidus 

partii A proovides metalli 1,895 g, mis tähendab, et 1 tonni kompostiga satuks põllule keskmiselt 

7,6 kg metalli.  Kõige vähem leiti metalli partii PM proovides; keskmiselt 0,586 g 250 grammi 

komposti kohta.  

Sarnaselt plastile ja klaasile leidus ka metalli enim väiksemates fraktsioonides. Kõigis proovides 

oli metall esindatud fraktsioonides <1 mm ja 1-2 mm. Fraktsioonis 2-4 mm ei leitud metalli 

kahes proovis: A3 ja PV1. Fraktsioonis 4-6,3 mm ei leitud metalli proovides A3; PM2; PV2 ja 

T1. Fraktsioonis 6,3-8 mm leiti metalli proovides A1; A2; A3 ja PV1. Fraktsioonis 8-10 mm 

leiti metalli proovides T2 ja V3. Fraktsioonis >10 mm ei leitud üheski proovis metalli. 

Metalli keskmine mass partiide kaupa on esitatud tabelis 10. 

Tabel 10. Metalli mass partiide kaupa (g) 

Partii kood Metalli mass 250 g proovis (g) 
Metalli arvestuslik kogus 1 

tonnis kompostis (g) 

A 1,895 7579,0 

PK 1,150 4601,0 

PM 0,586 2342,0 

PV 0,691 2764,0 

T 0,618 2473,0 

V 1,120 4481,0 

 

Metalli koguse määramisel tekkis töö käigus ka vastuolu. Proovide uurimisel kasutati 

kompostist metalli eristamiseks magnetit ja metallina võeti arvesse kõik, mis magneti külge jäi. 
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Kätte ei saadud värvilist metalli. Visuaalse vaatluse käigus oli võimatu eristada metalli osakesi 

orgaanilisest materjalist. Kohati kinnitus magneti külge peenike metallipuru ja kohati väikesed 

metalli sisaldavad kompostipallikesed. Joonisel 14 on kujutatud proovide A2 ja T3 väiksemates 

fraktsioonides magneti külge kinnitunud materjali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvestades et metall esines proovides peamiselt peenikese puruna võib eeldada, et tegemist on 

jäätmete transpordi ja komposti segamise käigus masinate küljest hõõrdumise tulemusel 

kulunud materjaliga. Käesoleva töö metoodika ei ole piisav määramaks täpset metallisisaldust 

kompostis.  

Joonis 14.  Proovide A2 ja T3 fraktsioonides <1 mm ja 1-2 mm magneti külge kinnitunud metall. 
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Tulenevalt metalli koguse määramise ebatäpsusest käesoleva töö metoodikat kasutades, arvutati 

võõriste osakaal kuivaine massis paralleelsest koos ja ilma metalli kogust arvesse võttes. 

Tulemused on kujutatud tabelis 11. 

Tabel 11.  Võõriste osakaal kompostis koos metalliga ja ilma metallita (%) 

Partii kood 

Võõriste maht 

kuivaines koos 

metalliga (%) 

Klaasi ja plasti 

summeeritud maht 

kuivaines (%) 

Võõriste maht 

kuivaines 

Sertifitseerimiskeskus

e andmetel (%) 

A 1,65 0,72 0,04 

PK 0,69 0,10 0,13 

PM 0,38 0,10 0,49 

PV 0,49 0,16 0,04 

T 0,56 0,17 0,20 

V 0,66 0,13 0,29 

 

 

3.4.  Võõriste koguse seos lähtematerjali ning eel- ja järeltöötlusega 

Magistritöö metoodilises osas selgus, et kõigis töö käigus uuritud proovides leidus plastist, 

klaasist ja metallist võõriseid. Võõriste täpsema päritolu kohta saab käesolevas töös vaid oletusi 

teha, kuid võttes arvesse Tartu linna jäätmete sortimisuuringu tulemusi on tõenäoline, et 

kompostis võõriste esinemise põhjuseks on biolagunevate jäätmete hulka ladestatud pakendid 
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ja muu olmeprügi. Antud töö üheks uurimisküsimuseks oli välja selgitada, kuidas on võõriste 

hulk seotud kompostimistehnoloogia ja tootmise lähtematerjaliga.  

Töö käigus leiti, et nii massi kui ühikute arvestuses leidus enim võõriseid partii A proovidest; 

keskmiselt 118 ühikut massiga 3,36 g 250 grammi kohta. Plasti pindala antud partii kompostis 

oli proovi kohta keskmiselt 7,68 cm2. Partii A tootmise puhul kasutati tootmise sisendina nii 

aia- ja haljastujäätmeid kui biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. Jäätmed purustati ja enne 

kompostimist bioloogiliselt mittelagunevaid materjale ei eemaldatud. Valmiskomposti sõeluti 

25 mm silmasuuruse sõelaga. 

Partiid PK ja PV on sama tootja kompostid. Nende lähtematerjaliks kasutati aia- ja 

haljastujäätmeid. Kilekotid ja suured võõrised eemaldati käsitsi enne kompostimist ja 

järeltöötluse käigus sõeluti kompost 10 mm silmasuurusega sõelaga. Võõriste kogused olid kahe 

partii puhul sarnased: massi arvestuses 1,02 g PV puhul ja 1,34 g PK puhul 250 g komposti 

kohta ning ühikute arvestuses 55 tk PK ja 48 tk PV puhul. Seega saadakse väljakujunenud 

tehnoloogia abil sarnaste omadustega kompost. 

Partii V kompostis leidunud võõriste hulk oli sarnane PK ja PV partiidele. Massi arvestuses 1,39 

g ja ühikute arvestuses 32 tk 250 g komposti kohta. Partii V tootmise lähtematerjaliks kasutati 

aia- ja haljastujäätmeid ning köögi- ja sööklajäätmeid. Võõriseid enne kompostimist ei 

eraldatud, materjal purustati, kompostiti ja järeltöötluse käigus sõeluti 10 mm silmasuurusega 

sõelaga.   

Nii võõriste massi kui plasti pindala arvestuses oli vähim võõriseid partii PM kompostis; 

keskmiselt 0,79 g, millest plasti mass moodustas 0,10 g pindalaga 0,90 cm2. Ühikute arvestuses 

oli seda 2 võrra rohkem kui kõige väiksema kogusega partiil. Partii PM tootmise puhul kasutati 

sisendina vaid haljastu- ja kalmistujäätmeid, mille puhul enne kompostimist võõriseid ei 

eemaldatud. Valmiskompost sõeluti 25 mm silmasuuruse sõelaga.  

Ühikute arvestuses leiti vähim võõriseid partii T kompostis; keskmiselt 19 tk 250 grammi 

komposti kohta. Massi arvestuses oli selle partii proovides vaid 0,1g võrra rohkem võõriseid kui 

partii PM puhul; 0,89 g 250 grammi komposti kohta. Partii T puhul kasutati komposti 
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lähtematerjalina aia- ja haljastujäätmeid, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning 

toiduainetööstuse tootmisjäätmeid. Jäätmed esmalt purustati, seejärel eemaldati kilekotid ja 

võõrised enne kompostimist trummelsõeluris. Järeltöötluse käigus valmiskompost sõeluti 10 

mm silmasuurusega sõelaga.  

Eelpool toodu põhjal võib järeldada, et vähem sisaldavad võõriseid kompostid, mille puhul on 

tootja enne kompostimist bioloogiliselt mittelagunevad materjalid välja sõelunud. Samuti 

selgub, et keskmisest rohkem sisaldavad võõriseid just köögi- ja sööklajäätmetest toodetud 

kompostid võrreldes nendega, mille puhul kasutatakse vaid aia- ja haljastujäätmeid. Viimase 

põhjuseks võib olla tarbijate vähene teadlikkus biolagunevate jäätmete sorteerimise olulisusest 

ning asjaolu, et köögi- ja sööklajäätmete kogumisel kasutatakse endiselt ohtralt kilekotte ning 

kauplejad ei vaevu biolagunevate jäätmete pakendeid enne prügikastidesse panemist 

eemaldama. 

Aastatel 2015-2019 laotati Eestis põldudele keskmiselt 225 900 tonni komposti (Statistikaamet 

2022). Käesolevas töös uuritud kompostide puhul tähendaks see, et koos kompostiga laotataks 

Eestis igal aastal põllule keskmiselt 20,3-251,9 tonni plasti pinnalaotusega 0,15 m2 – 2,8 km2. 

Võrdluseks: Võrtsjärve pindala on 2,7 km2.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja kui palju leidub võõriseid 

Eestis biolagunevatest jäätmetest toodetud tootena sertifitseeritud kompostides ning millises 

suuruses fraktsioonist on neid võimalik visuaalse vaatluse käigus eristada. Selleks uuriti kokku 

viie tootja käest saadud komposte. Töö käigus kõik kompostid õhk-kuivatati, misjärel määrati 

kuivaine mass kompostis. Kõigist partiidest kaaluti välja kolm võrdset proovi massiga 250 

grammi.  Seejärel sõeluti kõiki proove Maaülikooli laboris seitsmesse eri suurusega fraktsiooni. 

Kõigi proovide kõigist fraktsioonidest eraldati magneti ja visuaalse vaatluse abil võõrised. Töö 

tulemusel leiti võõriseid kõigis uuritud proovides, kuid mitte kõigis fraktsioonides. Enim esines 

võõriseid fraktsioonides 2-4 mm ja 1-2 mm. Keskmiselt leiti võõriseid 19-118 ühikut 250 

grammi komposti kohta. Võõriste mass ulatus 0,79 grammist 3,36 grammini 250 grammi toote 

kohta. Euroopa Liidus ei ole ühtset normi komposti kvaliteedi hindamiseks, iga riik määrab 

vastavad kriteeriumid enda seadusandluses ise. Eestis on vastavalt keskkonnaministri määruse 

„Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“ lisale “Komposti ohutus- ja 

kvaliteedinäitajad” kompostis lubatud võõriste ülempiiriks määratud 0,5% komposti kuivaine 

massi kohta (Biolagunevatest jäätmetest…2020). Käesoleva töö tulemusel leiti, et nelja partii 

puhul kuuest oli see kogus ületatud. Suurim võõriste osakaal oli partiis A; keskmiselt 1,65% 

kuivaine massist, järgnesid partiid PK, V ja T võõriste osakaaluga vastavalt 0,69%; 0,56% ja 

0,53%.  Kahe partii puhul oli võõriste kogus 0,38% (PM) ja 0,49% (PV) kuivaine massist. Antud 

tulemused näitlikustavad, et kompostiaunad on heterogeensed ning proovide väikese arvu ja 

koguse korral võivad tulemused märkimisväärselt erineda. Samal ajal peab märkima, et kuigi 

plasti ja klaasi on võimalik antud töö metoodikat kasutades kompostist eraldada ja nende 

koguseid määrata, siis metalli täpse koguse määramiseks ei ole antud meetod parim 

metalliosakeste ja komposti tiheda omavahelise seotuse tõttu. 



64 

 

Töö käigus selgus, et võõriseid on visuaalse vaatluse käigus võimalik märgata ka alla 1 mm 

suurustes fraktsioonides. Metalle tuvastati kõigis fraktsioonides magnetiga, kuid plaste ja klaasi 

oli võimalik valgustatud luubi abil eristada ka visuaalse vaatluse käigus. Suure tõenäosusega ei 

leitud fraktsioonides <1 mm ja 1-2 mm kõiki võõriseid, kuid on selge, et võõrised,  mis eristuvad 

orgaanilisest ainest värvi, kuju ja tekstuuri poolest, on võimalik sellise metoodikaga kompostist 

eraldada. Kindlasti ei ole selline meetod otstarbekas kasutamiseks suurest mahust 

valmistoodangust võõriste eraldamiseks, kuid käesoleva töö tulemustest saab järeldada, et plasti 

ja klaasi leidub peamiselt komposti väiksemates fraktsioonides. Eriti plasti puhul võib see 

osutuda takistuseks biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti edukal turustamisel ja pika-

ajalisel kasutamisel põllumajanduses ja aianduses. Teadaolevalt akumuleerub plast aja jooksul 

ning võib tekitada keskkonnale pöördumatuid kahjustusi. Tulenevalt liigiti kogutud 

biolagunevate jäätmete kvaliteedi ebaühtlusest, ei pruugi kogu kompostipartii võõriste sisaldus 

olla ühetaoline, kuid kui oletada, et käesoleva töö tulemused on uuritud toodete kohta 

esinduslikud, tähendaks see, et ühe tonni kompostiga võidakse põllumaadele laotada keskmiselt 

0,4-3,1 m2 plasti.  

Viimaseks uurimisküsimuseks oli teada saada, kas ja kuidas on seotud võõriste hulk 

valmistoodangus komposti lähtematerjali ja kompostimistehnoloogiaga. Töös kasutatud 

kompostidest kolme puhul oli lähtematerjalina kasutatud köögi- ja sööklajäätmeid koos aia- ja 

haljastujäätmetega, kahe komposti puhul vaid aia- ja haljastujäätmeid ning ühe komposti puhul 

oli lisaks aia- ja haljastujäätmetele kasutatud ka kalmistujäätmeid. Kõige rohkem esines 

võõriseid nii ühikute hulga, massi kui ka plasti pindala poolest kompostis, mille lähtematerjaliks 

kasutati koos aia- ja haljastujäätmetega köögi- ja sööklajäätmeid ning mille puhul purustatakse 

kogu materjal eeltöötluse käigus koos. Nii saadetakse kompostimisele ka kõik biolagunevate 

jäätmete hulka sattunud kilekotid ja toidupakendid. Kõige vähem võõriseid leidus kompostis, 

mille puhul kasutati koos aia- ja haljastujäätmetega ka kalmistujäätmeid. Võib oletada, et 

kalmistu piirkonnast kogutud biolagunevad jäätmed sisaldavad küll mingil määral olmeprügi 

nagu küünlaümbrised ja kilekotid, kuid  võrreldes köögi- ja sööklajäätmetega on võõriste 

esinemine sellistes jäätmetes väiksem. Ülejäänud nelja partii puhul olid erinevused väiksemad. 

Antud tulemuste põhjal võib järeldada, et komposti kõrge kvaliteedi tagamisel on eelkäitluse 
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roll märkimisväärne. On oluline, et võimalikult suur hulk võõriseid eraldataks jäätmetest enne 

purustamist ja kompostimist. 

Biolagunevate jäätmete käitlemiseks on kompostimine parim võimalus. Euroopa üldine 

tendents taaskasutuses on  kompostimise osakaalu suurendamine järgnevatel aastatel.  

Kompostimine aitab vähendada jäätmete prügilasse ladestamist ja jäätmejaamades põletamist. 

Samuti on komposti kasutamine põllumajanduses hea alternatiiv kallitele mineraalväetistele. 

Samal ajal on kompost üheks vahelüliks plasti ja muude saasteainete jõudmiseks mulda. 

Mistõttu on oluline, et kompostis oleks võimalikult vähe võõriseid. Antud magistritöö 

tulemused näitavad, et uuritud kompostides on võõriseid kohati rohkem kui keskkonnaministri 

määrusega lubatud. Arvestades tulemusi, kus kuuest partiist neli komposti ületas ettenähtud  

piirnorme, soovitab antud magistritöö autor: 1) tõhustada biolagunevate jäätmete liigiti 

kogumist võimalikult puhtana ning 2) rakendada jäätmejaamades lisameetmeid võõriste 

eemaldamiseks kompostimisele eelneva eeltöötluse käigus. Samuti oleks vajalik korrata sarnast 

uurimust tootena sertifitseerimata kompostidega. Eestis on sertifitseerimine vabatahtlik ja on 

võimalik, et tegelikkuses jõuab põllumaale palju suurem kogus plasti ja muid võõriseid. 

Kuigi jäätmekäitlejad valmistavad komposti vaid liigiti kogutud biolagunevatest jäätmetest ning 

kasutavad võõriste eemaldamiseks eel- ja järeltöötluse käigus erinevaid võtteid, jõuab siiski nii 

plasti kui klaasi ka valmistootesse. Kõige efektiivsem viis vältimaks võõriste sattumist komposti 

on jäätmete korrektsem sorteerimine tekkekohas.  
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Lisa 1. Proovidest leitud võõriste kogused fraktsioonide kaupa 

 

Tabel 12.  Proovidest leitud võõriste kogused fraktsioonide kaupa kõigi materjalide summana (tk) 

 Võõriste sisaldus proovides (tk) 

            Proov 
Fraktsioon 

A1 A2 A3 PV1 PV2 PV3 PK1 PK2 PK3 V1 V2 V3 PM1 PM2 PM3 T1 T2 T3 

>10 mm 10 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 5 0 0 0 

8-10 mm 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 

6.3-8 mm 8 6 8 3 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 

4-6.3mm 15 15 8 2 3 6 1 3 5 3 2 8 1 1 3 4 7 5 

2-4 mm 42 25 23 8 14 13 17 10 15 6 13 7 4 1 6 8 6 6 

1-2 mm 40 40 49 22 22 9 25 19 28 8 11 11 9 5 10 5 3 6 

<1 mm 9 15 29 4 7 26 24 3 14 4 6 9 3 2 3 1 2 1 

Kokku 126 105 123 42 46 58 67 35 62 23 35 38 21 16 28 18 19 20 
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Tabel 13.  Kõigist proovidest leitud plasti kogused ühikutena arvestatud (g) 

 

Plast Plasti sisaldus proovides fraktsioonide kaupa (tk) 

         Proov    

Fraktsioon 
A1 A2 A3 PK1 PK2 PK3 PM1 PM2 PM3 PV1 PV2 PV3 T1 T2 T3 V1 V2 V3 

8-10 mm 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 

<1 mm 5 9 16 21 0 11 2 1 2 0 5 21 0 0 0 3 4 7 

6.3-8mm 6 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 1 1 

>10 mm 10 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-6.3mm 11 8 8 0 1 4 0 1 2 1 2 5 4 6 2 1 1 7 

1-2 mm 21 26 33 12 14 17 6 0 5 13 18 0 1 1 3 4 10 7 

2-4 mm 27 18 23 11 5 10 3 0 5 8 10 6 6 3 3 4 12 3 

Kokku 82 69 92 44 20 42 11 2 15 25 35 35 11 10 10 14 30 25 
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Tabel 14. Klaasi sisaldus proovides fraktsioonide kaupa (tk) 

 

 

 

 

 

 

Klaas Klaasi sisaldus proovides fraktsioonide kaupa (tk) 
Proov 

   

Fraktsioon 
A1 A2 A3 PK1 PK2 PK3 PM1 PM2 PM3 A1 A2 A3 PK1 PK2 PK3 PM1 PM2 PM3 

<1 mm 3 5 12 2 2 2 0 0 0 3 5 12 2 2 2 0 0 0 

1-2 mm 18 13 15 12 5 10 2 4 4 18 13 15 12 5 10 2 4 4 

2-4 mm 12 6 0 5 2 2 0 0 0 12 6 0 5 2 2 0 0 0 

4-6,3 mm 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 

6,3-8 mm 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

8-10 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>10 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 34 28 28 19 10 14 2 4 4 34 28 28 19 10 14 2 4 4 



75 

 

 

 

Tabel 15.  Metalli esinemine proovides fraktsioonide kaupa (tk) 

 

*Märkus: 1 – proovis esines metalli, 0 – proovis ei esinenud metall

Metall Metalli esinemine proovides fraktsioonide kaupa (tk) 

       Proov 

Fraktsioon 
A1 A2 A3 PK1 PK2 PK3 PM1 PM2 PM3 PV1 PV2 PV3 T1 T2 T3 V1 V2 V3 

>10 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8-10 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

6.3-8 mm 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4-6.3mm 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

2-4 mm 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1-2 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

<1 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kokku 5 6 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 5 4 4 4 5 
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