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EESSÕNA

Uudissõna „ringmajandus“ kogub Euroopa Liidu tasandil populaarsust ning kannustab suurt osa seadusandlikest
muudatustest. Püüdlus muuta praegust majandussüsteemi kumab läbi paljudest valdkondadest ning ka reovesi
ja -sete on sellesse haaratud. Pikka aega on olnud reoveepuhasti eesmärgiks ainult vee puhastamine, setet kui
kõrvalprodukti küll käideldakse, aga peamiselt sellest lahti saamise eesmärgil. Settekomposti antakse enamasti
ära tasuta ning selle väärtus on reoveepuhasti jaoks enamasti bilansis negatiivne. Lähitulevikus on oodata aga
suuremat paradigma muutust – reoveesete sisaldab suures koguses toitaineid, eriti fosforit, mida Euroopa Liit
vajaminevast hetkel üle 95% ulatuses impordib. Lähenemine reoveesettele või selle põletamisel saadud tuhale
kui uuele toormaterjalile, on nii ringmajanduse kui Euroopa Liidu majandusliku julgeoleku seisukohast vältimatu
muutus.
Samas toob see muutus kaasa paljudele reoveepuhastite ja nende operaatorite jaoks keerulised otsused. On
selge, et erinevate ohtlike ainete potentsiaalne sisaldus reoveesettes on püsivaks probleemiks ning kõigist
nendest vabanemine sette otsekasutuseks on ebaotstarbekalt kallis. Selle tõttu liigutakse reoveesettest
toitainete ekstraheerimise poole, sest fosfori (ja mõnel juhul lämmastiku) välja võtmine settest on oluliselt
odavam ja lihtsam kui kõigi saasteainete eemaldamine. Üle 50 000 inimekvivalendi suurused reoveepuhastid
Saksamaal, Austrias ja Šveitsis peavad juba täna valmistama ette tehnoloogiaskeemi, kuidas toitainete
taaskasutamisele kümne aasta jooksul üle minna. Sama saatus tabab suure tõenäosusega lähima aastakümne
jooksul tervet Läänemereregiooni.
Alla 50 000 inimekvivalendised puhastid ei ole Euroopa või maailma mõistes väärt väga suurt tähelepanu –
populatsioonitihedus enamikes riikides on nii kõrge, et väikepuhastitele mõistlikus kauguses on peaaegu alati
suurem puhasti, kellega koostöös saab settekäitlust korraldada. Samasugune olukord ei valitse aga Eestis, kus
enamik reoveepuhastitest jäävad sellest suurusest allapoole ning peavad siiski leidma võimalused ka enda
reoveesettest vabanemiseks. Toitainete taaskasutus või ekstraheerimine keerulisemate tehnoloogiatega ei tule
enamikele nende jaoks kõne alla nii suurte investeeringumahtude kui kõrgete opereerimiskulude tõttu. Kuigi
mitmed ettevõtted üritavad arendada miniatuurseid mobiilseid tehnoloogilisi lahendusi ka väikepuhastite jaoks,
on enamik nendest arendustest veel katsejärgus ning finantsilist jätkusuutlikust pole nendega suudetud
tõestada.
Kõigest sellest tulenevalt on Eestis siiski suur vajadus töödeldud reoveesette otsekasutuse jaoks. Euroopa Liit on
sellega hetkel arvestanud ning lubanud siseriiklikuks kasutamiseks jätkata kohalike sertifitseerimissüsteemidega.
Üldine süsteem on Eestis loodud juba 2017. aasta suvel, kuid hetkel ei täida see enda eesmärki – ükski puhasti
pole oma settekomposti sertifitseerinud ning ka selleni püüdlejaid on olnud vähe. TÜ ja EMÜ koostöös läbiviidud
projekti eesmärk oli hinnata kehtiva määruse sobivust, tootestamise võimalikkust Eesti reoveepuhastitest ning
peamisi probleeme, mis senini on tootestamist takistanud.
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2 SISSEJUHATUS
Reoveesete sisaldab olulisel määral taimetoitaineid – lämmastikku (N), fosforit (P), kaaliumi (K), magneesiumi
(Mg), mikrotoitained, mistõttu on see efektiivse käitlemise järel kasutatav väetisena nii haljastuses,
rekultiveerimisel kui ka põllumajanduses. Reoveesette otsekasutus on orgaanikasisalduse tõttu otstarbekas
piirkondades, kus pinnases on orgaanilise aine vähesus. Tulenevalt erinevatest uuringutest on aga reoveesette
väetisena kasutamise määr madal – 60% Läänemere piirkonna reoveesettest ei leia otsekasutust. Suurem osa
Läänemere piirkonnas tekkivast reoveesettest kas põletatakse või hoiustatakse reoveepuhastite territooriumil
kuni prügilasse ladestamiseni [1]. Põhiliselt tuleneb see sellest, et reoveesettes sisalduvad lisaks
taimetoitainetele erinevad keskkonnale ja inimese tervisele potentsiaalselt ohtlikud ühendid, näiteks
raskmetallid.
Eestis on võimalik reoveesetet kasutada põllumajanduses rekultiveerimisel ja haljastuses kahel moel – jäätmena
või tootena. Jäätmena kasutamisel on Eestis võimalus rakendada reoveesette otsekasutust vastavalt
keskkonnaministri määrustele nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette
kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“ (allpool lühendatult KeM 29). Vastavalt jäätmeseadusele peab
jäätmena kasutamisel käitlejal olema jäätmeluba või jäätmekäitleja registreering. Alates 2016 aastast saab
reoveesette puhul rakendada jäätmete lakkamise kriteeriume ning kasutada seda tootena vastavalt määrusele
nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ (allpool lühendatult KeM 24). Selleks peab reoveesete käitlus
läbima sertifitseerimise protsessi. Peab arvestama, et ka tootena kasutamisel tuleb arvestada ka täiendavalt
määruses KeM 29 määratletud nõudeid.
Paraku ei ole ei ole käesoleva ajani jäätmete lakkamist reoveesette jaoks Eestis läbi viidud. Kuigi mõned veeettevõtted on proovinud määruse KeM 24 kohaselt sertifitseerimisprotsessi läbi viia, on põhiliselt olnud
probleeme reoveesette kvaliteediga ning eelkõige liigse raskmetalli sisaldusega.
Samas vastavalt OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2016. aastal läbi viidud uuringule vastasid >90%
uuritud reoveesette proovidest määruses KeM 24 kehtestatud raskemetallide piirväärtustele, kuid peale seaduse
jõustumist on vee-ettevõtetel olnud probleeme settes liigse raskemetallide sisaldusega. Samuti on paljudel
juhtudel jäänud jäätmete lakkamise võimalus rakendamata seetõttu, et settel on piisavalt kasutusvõimalusi
jäätmena ning sertifitseerimisprotsessi peetakse liiga keerukaks või kalliks. Sertifitseerimiseni ei ole aga jõutud
ka neis puhastites, kus sette raskmetallisisaldus on väike. Nimelt ei vii sertifikaadini mitte ainult nõuetekohased
laborianalüüsid, vaid toote saamise jaoks peab nõuetekohane olema ka sette kompostimis- või töötlemispaik
ning nõuetele peavad vastama ka kõik toimingud!
Käesolev uuring püüab leida seletust, millistel põhjustel ei ole reoveesettekomposti seni tootena
sertifitseeritud, millistel tingimustel seda teha saaks, milliseid muid settekäitlusmeetodeid saaks
sertifitseerimise kontekstis kasutusele võtta ning milliseid tegevusi vee-ettevõtted sette käitlemisel tegema
peaks, et saavutada määruse KeM 24 alusel oma settele toote staatus.
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3 UURING VEE-ETTEVÕTJATE
ARVAMUSEST SERTIFITSEERIMISE
KOHTA
2019. aasta lõpus, ühe esimese tegevusena antud KIK-i projekti raames, otsustati läbi viia vee-ettevõtete seas
küsitlus. Küsitlust levitati elektroonilisel kujul ning selle eesmärgiks oli hinnata vee-ettevõtjate hoiakuid seoses
KeM 24-ga. Küsitlus toimus samaaegselt raskmetallide uuringuga (peatükk 5) ning saadetud küsimustele vastas
14 RVP-d 20st uuringus osalejast.
Reoveepuhastite esindajatele esitati järgmised küsimused:
1.

Kas Teie reoveepuhastil on eesmärk reoveesete sertifitseerida?

2.

Kui sertifitseerimise eesmärki ei ole, siis milles on põhjus? Kui on sertifitseerimise eesmärk, siis miks ei
ole siiani sertifikaati taotletud?

3.

Kas teie meelest täidab reoveesette jäätmete lakkamise määrus (Keskkonnaministri määrus 19.07.2017
nr 24 Reoveesettest toote valmistamise nõuded) oma eesmärki ja aitab leida rakendust hea kvaliteediga
reoveesettele?

4.

Kas teil on ettepanekuid määruse muutmiseks?

Tulemustest selgus, et kahel RVP-l on sertifitseerimise eesmärk, 7 RVP-l ei ole sertifitseerimise eesmärki ning 5
RVP-t ei ole sertifitseerimise osas otsust veel teinud (Joonis 1). Üldjoontes olid väikeste reoveepuhastite
esindajad reoveesette sertifitseerimisest vähemteadlikud.

Joonis 1. Vee-ettevõtete sertifitseerimise eesmärk

Reoveesette sertifitseerimist takistavate põhjustena toodi välja (looksulgudes on toodud samade vastuste arv):
1.

Rahaline kulu {3};

2.

Liiga ranged piirnormid {3};

3.

Kasutatava tehnoloogiaga ei võimalda sertifitseerimist {3};

4.

Sertifikaat ei parandaks turustamist {2};

5.

Planeeritakse tehnoloogia muutust {2};
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6.

Probleemid sette kvaliteediga (raskmetallid) {2};

7.

Sete on kasutatav enda territooriumil ning turustamine ei ole vajalik {2};

8.

Haljastuses ja rekultiveerimises kasutamine ei nõua sertifikaati {1};

9.

Töökoormuse suurenemine {1};
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10. Sertifitseerimine on tehtud väga keerukas ja võib mõne analüüsi tõttu nurjuda (fluktuatsioonid) {1};
11. Mõistlik alates 100 000 IE ga puhastil, kus on rohkem setet ja vähem fluktuatsioone {1}
12. Reoveesette käitlemine viiakse läbi väljaspool vee-ettevõtet {1};
13. Väikepuhastil võib iga ootamatu kanalisatsioonikasutus mõjutada protsessi ja väljavoolu näitajaid,
mistõttu ei ole võimalik tagada stabiilset sette kvaliteeti {1}
Lisaks tõid vee-ettevõtete esindajad välja järgmised probleemkohad:
1.

Reoveekomposti koostis huvitab eelkõige põllumeest. Haljastamisel on oluline, et kompost oleks
sõmer, kuiv ega haiseks. Koostisele tähelepanu ei pöörata.

2.

Määruse Lisa 2 ei sätesta ravimijääkide esinemise piirmäärasid.

3.

Vee-ettevõtjateni ei ole jõudnud informatsioon/põhjused, miks on nõuded tootele nii ranged. Toodi
välja, et ka mineraalväetiste koostises on väga kõrged saasteainete kontsentratsioonid, kuid neid ei
hinda ega reguleeri keegi.

Küsitluse tulemusena on selgelt näha, et enamik Eesti reoveepuhastitest ei vaja leia, et neil oleks vaja saada oma
reoveesete tootestaatusesse, sest ka reoveesette komposti kui jäätme kasutus on hetkel lubatud ning enamikel
ongi vaid 1-2 konkreetsemat klienti, kellele kompost üle antakse. Hetkel ei ole reoveesettele kasutuse leidmine
suure osa puhastite jaoks keeruline, mistõttu ei nähta vajadust liituda keerulisemate
sertifitseerimissüsteemidega. Lisaks toodi välja tootestamise keerukus ning kallidus, sertifitseerimiseks on vajalik
põhjalik dokumendisüsteem ning oluliselt kontrollitum tegevus. Lisaväärtust toote staatuse saavutanud sette
näol enamik puhasteid ei taju, kuna ei ole näha, et see tooks hetkel nende jaoks kaasa majanduslikku kasu –
pigem võtab sertifitseerimine rohkem raha kui potentsiaalse toote müügiga saab teenida.
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4 RASKMETALLISISALDUSTE UURING JA
MÕÕTMISANDMETE KOGUMINE
Uuringu taust
Nagu varasemalt mainitud, et ühe peamise probleemina reoveesette otsekasutuse juures toodud välja sette
kõrge raskmetallide sisaldus. Raskmetallide piirväärtused töödeldud reoveesettes on tänasel päeval reguleeritud
määrustega KeM 29 ning KeM 24. Täiendavalt on raskmetallide sisalduste väärtuseid reoveesettes hinnanud ja
piirnorme välja pakkunud ka HELCOMi töögrupp, kuid lõplikust regulatsioonist jäid vastavad tabelid välja
(võrdlusena on kasutatud soovituste mustandi tabeleid).
Error! Reference source not found. on toodud erinevad raskmetallide piirväärtused vastavalt keskkonnaministri
määrustele nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi
piirväärtused ning kasutamise nõuded“ ja 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ ning HELCOMi
soovituste mustandile (Drafting of HELCOM Recommendation on Sewage Sludge Handling 4-1 [2]). Võrreldes
määruseid nr 29 ja 24, on kõikide raskmetallide (v.a. Zn) piirväärtused oluliselt vähenenud. Samas on HELCOMi
mitteametlikus soovituses toodud piirnormid veelgi rangemad, kui määruses 24 hetkel kehtivad.
Tabel 1 Reoveesette raskmetallide piirväärtused erinevates määrustes ja HELCOM soovitustes.

Parameeter

KeM 29

KeM 24

Põllumajandus,
haljastus ja
rekultiveerimine

haljastus ja
rekultiveerimine

(mg/kgKA)

(mg/kgKA)

HELCOM
mitteametlik
soovitus,

KeM 24
põllumajandus

põllumajandus

HELCOM
mitteametlik
soovitus
põllumajandus

(mg/kgKA)

(g/kgP)

(g/kgP)

Pb

750

130

100

7.5

1.6

Cd

20

2

1

0.15

0.04

Cr

̶

60

300

15

2.1

Cu

1000

200

900

45

21.4

Ni

300

40

50

4

1.4

Hg

16

1

1

0.1

0.04

Zn

2500

2500

2500

125

80

HELCOMi soovitustes on piirnormid toodud nii kuivaine kui fosfori kohta sama kasutusvaldkonna alternatiividena,
keskkonnaministri määruses 24 on kuivaine ja fosfori kohta normid kasutusvaldkonna alusel eristatud.

Selleks, et saada täpsemat arusaama, kui paljudel Eesti reoveepuhastitel võib olla tootestamise määruses toodud
piirväärtuste saavutamisega probleeme, otsustati läbi viia põhjalik uuring puhastite seas. Uuringu raames
tugineti peamiselt puhastite enda tellitud regulaarsele setteanalüüsile, koguti nende käest akrediteeritud
määramiste analüüsitunnistused ning koondati kõik saadud numbrid ühisesse andmebaasi. Andmeanalüüsi
käigus kasutati ka INTERREG BSR rahastatud projekti IWAMA raames loodud reoveesette taustinformatsiooni
andmebaasi, mille tulemusena on võimalik võrrelda Eesti töödeldud reoveesette keskmisi raskmetallisisaldusi
Läänemere regiooni tulemustega.
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Uuringu läbiviimine ja valim
Käesolevas uuringus koguti reoveepuhastitest viimase viie aasta töödeldud reoveesette analüüsitulemused ning
võrreldi erinevate piirmäärade ja soovitustega eesmärgiga saada esmane ülevaade tänasest sette kvaliteedist ja
võimalikest probleemkohtadest. Uuringus kasutati 20st reoveepuhastist (RVP) võetud 54 proovi
analüüsitulemusi. Proovid olid võetud vahemikus 2014 – 2019a. Uuringus kasutati esmalt 20st RVP-st 54 proovi
analüüsitulemusi. Proovid olid võetud vahemikus 2014 – 2019a.
Uuringus osalesid erineva jõudlusega reoveepuhastid, millest enamus (9 RVP-t) olid 10 000-100 000
inimekvivalenti (IE) (Joonis 2). Seadusandlusest tulenevalt on erinevate suurusega reoveepuhastitel
analüüsitavate proovide arv aastas 1-4 (kui puhasti on kasutusel vähemalt aasta). Juhul kui esitatud
analüüsitunnistuste arv ühes aastas oli suurem kui 1, kasutati uuringus uuritava aasta kõikide tulemuste keskmist
väärtust.

Joonis 2. Uuringus osalenud reoveepuhastite jõudlused inimekvivalentides (IE).

Uuringus osalenud RVP-tes oli settekäitlusena rakendatud enamasti aunkompostimist, kuid esindatud olid
analüüsitulemused ka metaankääritust (järel-kompostimisega), reaktorkompostimist ja humifitseerimist
kasutavatest puhastitest. Ühel juhul ladestatakse reoveesete prügilas ning ühel juhul toimub jäätmeloa alusel
reoveesettest komposti tootmine väljaspool vee-ettevõtet (Joonis 2). 76.4% tekkivast käideldud reoveesettest
suunatakse haljastusse ja rekultiveerimisse (9 RVP), millest 12.5% kasutavad vee-ettevõtted oma territooriumi
planeerimiseks (2 RVP). 21.6% käideldud reoveesettest suunatakse põllumajandusse (8 RVP). Kolmes RVP-s, 2%
valimi reoveesette kogusest kuhjub käideldud reoveesete territooriumil.
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Joonis 3. Uuringus osalenud RVP-tes kasutatavate settekäitlustehnoloogiate jaotus.

Tulemused
4.3.1. Reoveesette raskmetallisisalduse võrdlus Läänemere piirkonna teiste puhastitega
Esmalt hinnati raskmetalli kontsentratsioonide olukorda Eestis võrreldes 66 Läänemere piirkonna
reoveepuhastiga kumulatiivsel graafikul (Joonis 4). Nagu sissejuhatuses mainitud, kasutati andmeid Läänemere
piirkonna reoveepuhastite kohta INTERREG BSR rahastatud IWAMA projekti settekäitluse võrdlusalusest. Selle
publikatsiooni alusel oli Läänemere piirkonna suurimaks probleemiks just kõrge kaadmiumi sisaldus
reoveesettes. Peaaegu pooltel juhtudel oli kaadmiumi kontsentratsioon kõrgem kui 1 mg/kg KA.
Kaadmiumisisaldused olid kõrgeimad Baltimaades ja Poolas [1].
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Joonis 4. Raskmetallide sisalduste väärtused Eesti ja Läänemere piirkonna RVP-te reoveesettes.
Juhul kui esitatud analüüsitunnistuste arv ühes aastas oli suurem kui 1, kasutati Eesti RVP-te korral uuringus uuritava aasta
kõikide tulemuste keskmist väärtust. Lisatud 1 punkt iga aasta kohta ehk kuni 6 punkti ühe Eesti reoveepuhasti kohta.

Käesolevas uuringus kogutud andmetega tehtud graafikute kuju on kaadmiumi puhul oluliselt erinev , sest Eestis
on raporteeritud enamasti kaadmiumi kontsentratsioon reoveesettes <1 mg/kg KA ning madalamate sisalduse
korral täpsemat kontsentratsiooni ei ole sageli määratud. Käesolevas andmeanalüüsis on kõiki sellisel moel
esitatud tulemusi kasutatud kui 1 mg Cd/kg KA. Jooniselt on näha, et kõikidel juhtudel on Eestis võrreldes
Läänemere piirkonnaga raskmetallide sisaldused reoveesettes valdavalt madalamad.

4.3.2.

Reoveesette raskmetallisisalduse võrdlus piirmäärade ja soovitustega

Joonisel 5 on esitatud raskmetallide kontsentratsioonid aastatel 2014-2019. Nikli, plii, tsingi ega elavhõbeda
sisaldused ei ületanud ühelgi juhul piirmäärasid. Kaadmiumi sisaldus oli suurem kui 2 mg/kg KA kuues proovis,
mis pärinesid neljast erinevast reoveepuhastist (joonistel tähistatud sinise, kollase ja tumehalli värviga; üks punkt
väärtusega 2.1 mg/kg KA kattub). Kroomi puhul on piirnorm toote valmistamiseks 60 mg/kg KA ning määruse nr
29 puhul piirnorm puudub. HELCOMI soovitustes on vastav piirnorm 5x kõrgem. 60 mg/kg KA suurem kroomi
kontsentratsioon oli 5 proovis neljast erinevast RVP-st. Toote määruses toodud piirnormide täitmine on
probleemiks ka vase osas. Kõrgem vase kontsentratsioon kui 200 mg/g KA esines 10 proovis kuuest erinevast
RVP-st.
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Joonis 5. Raskmetallide kontsentratsioonid aastatel 2014-2019 kuivaine suhtes.
Juhul kui esitatud analüüsitunnistuste arv ühes aastas oli suurem kui 1, kasutati uuringus uuritava aasta kõikide tulemuste
keskmist väärtust.

Vaadates raskmetallide kontsentratsioone üldfosfori suhtes (põllumajanduslik kasutus, Joonis 6), puuduvad
määruses nr 24 toodud piirmäära ületavad proovid nii nikli, plii, tsingi, elavhõbeda kui ka vase osas. Ühes proovis
oli aga endiselt kroomi sisaldus piirmäärast oluliselt kõrgem. Kaadmiumi piirväärtust (0.15 g Cd/kg P) ületas 7
proovi 4st RVP-st, mis tulenes osaliselt ka statistilisest andmetöötlusest. Kuna paljud laborid annavad kaadmiumi
tulemuseks proovis „<1 mg/kg KA“ ning see võrdsustati andmeanalüüsis tulemusega 1 mg/kg KA, ületasid kõik
proovid, kus fosforisisaldus oli alla 6.7 g/kg KA koheselt piirnormi. Selline „näiline“ ületamine toimus kolme
proovi puhul kahest puhastist. Võrreldes tulemusi HELCOMi soovitustes toodud oluliselt rangemate määradega,
on kõikide raskmetallide osas soovitusest kõrgemaid kontsentratsioone. HELCOMi soovitust ületasid 71%
kaadmiumi, 44% kroomi, 18% nikli, 12% elavhõbeda, 10% plii, 6% tsingi ja 4% vase proovidest.
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Joonis 6. Raskmetallide kontsentratsioonid aastatel 2014-2019 fosfori suhtes.
Juhul kui esitatud analüüsitunnistuste arv ühes aastas oli suurem kui 1, kasutati uuringus uuritava aasta kõikide tulemuste
keskmist väärtust.
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Kogutud tulemuste statistilised keskmised, mediaanväärtused, protsentiilid ning ekstreemumid on esitatud
kompaktselt Joonis 7.

Joonis 7. Raskmetallide kontsentratsioonid aastatel 2014-2019 fosfori ja kuivaine suhtes.
Must punktiir tähistab määruses nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ toodud piirmäärasid. Punktiir on lisatud
vaid juhul, kui valimis esines piirmäärasid ületavaid kontsentratsioone. Analüüsis on kasutatud samu andmeid, mis joonistel
5 ja 6.

4.3.3.

Hinnang erinevatele reoveesette partiidele

Arvestades kõiki andmeanalüüsis esitatud 90 analüüsiakti ilma ühe aasta jooksul võetud analüüside keskmiseid
väärtusi arvutamata, esines 19 RVP-st KeM 24 piirmäärasid ületavaid proove 12 RVP-s. Viies reoveepuhastis ei
esinenud piirmäära ületamist mitte ühelgi juhul. Raskmetallidest esines enim piirmäärade ületamist vase (Cu)
osas. 90st proovist 20-s proovis 6st RVP-st oli vase kontsentratsioon kõrgem kui 200 mg/kg KA. Arvestades
nõuded reoveesette kasutamiseks põllumajanduses, ei esinenud valimis vase osas ühtegi piirmäära ületamist.
Põllumajanduses ja aianduses kasutamisel ületasid enamasti piirnorme need proovid, kus oli madal
fosforisisaldus ( 1900 – 10 000 g/kg KA). Sellistel juhtudel tuleks üle vaadata fosforiärastuse protsess ja hinnata
võimalikku fosfori tagasileostumist settekäitluses.
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Joonis 8. KeM 24 toodud raskmetallide piirmäärasid ületavate proovide arv reoveesette haljastuses ja rekultiveerimises (KA)
ja põllumajanduses ning aianduses (P) kasutamise korral.

Haljastuses ja rekultiveerimiseks kasutatava reoveesette raskmetallide piirnormide ületamisi esines 37% (33 tk)
proovidest, põllumajanduse piirnormide ületamisi aga 11% (10 tk) proovidest. Neist neljas RVP-s esines partiisid,
kus sette kvaliteet ei vastanud reoveesete mõne parameetri puhul ei haljastuses ja rekultiveerimises ega
põllumajanduses kasutamise nõuetele; kaheksas ainult haljastuses ning kahes ainult põllumajanduses
kasutamise piirmääradele (joonis 9). Tuleb arvestada asjaolu, et haljastuses rakendatakse paksema reoveesette
kihi laotamist kui põllumajanduses, mistõttu on pinnaühiku kohta suurem raskmetalli koormus kui
põllumajanduses. Juhul kui kõikide reoveepuhastites teostatud raksemetallide analüüsid esindaks erinevaid
sertifitseerimisi, on alljärgneval joonisel tinglikult nimetatud partiideks määruse KeM 24 mõistes.

Joonis 9. Tooteks sobivate ja sobimatute sette osakaal 19 RVP-s.
Graafikul a) on toodud kasutamine haljastuses ja rekultiveerimises ning b) põllumajanduses ja aianduses.
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5 AUNKOMPOSTIMINE
Tehnoloogia kirjeldus
Aunkompostimine on väga laialt levinud tehnoloogia erinevate biolagunevate jäätmete käitlemisel, mille kohta
leiab üldiseid juhendeid ja materjale muuhulgas ka Eesti keeles. Samuti kajastavad aunkompostimist
reoveepuhastuses laialt levinud ülemaailmsed kogumikud nagu Metcalf&Eddie „Wastewater Engineering“;
R.Corbitt „Standard Handbook of Environmental Engineering“ jt, kuid pigem on nendes reoveesette
aunkompostimist kirjeldatud üldiselt ning viidatud rohkem levinud biolagunevate jäätmete juhenditele.
Aunkompostimine on väga levinud tehnoloogiline lahendus just biolagunevate jäätmete sertifitseerimisel.
Samas, reoveesette sertifitseerimine tooteks on Euroopas suhteliselt vähe levinud. Üheks näiteks on Austria, kes
defineerib kompostis ära ka lubatud reoveesette osakaalu, milleks on 25%. Seda on otseselt põhjendatud
reoveesette enda puuduliku struktuuriga ning liigse niiskusesisaldusega. Täiendavalt veel ohtlike ainete sisaldus
(raskemetalli foon jne), mistõttu reoveesette monokompostimine, nagu on Eestis levinud, ei ole seal tootmise
mõistes rakendatav.
Aunkompostimise suunatava sette- ja jäätmete peamised aspektid on järgmised:
-

biolagunevus;
struktuur (poorsus);
niiskusesisaldus;
süsiniku ja lämmastiku suhe.

Kompostimisel peab tagama auna aeroobsed tingimused ehk tuleb saavutada õhuhapniku ligipääs. Selle aluseks
on ühelt poolt auna struktuur (mille parendamiseks on vajalik kasutada tugiained), teisalt piisav õhustatus.
Õhustamises on vajalik vastavat tehnika olemasolu (nt aunapöörel), millega tagatakse ka auna läbisegamine.
Segamise käigus vabastatakse muuhulgas auna poorides olevad lagugaasid ning muudetakse aun
homogeensemaks. Sobiva poorsusega aunades toimub ka loomulik õhustus ilma segamiseta, ehk tekib nn
korstna efekt: soojad lagugaasid tõusevad auna tipust üles ja altpoolt külgedelt tuleb välisõhk asemele.
Seega on väga oluline roll tugiainetel, mille lisamisega soovitakse tavaliselt saavutada mitut eesmärki –
suurendada kompostitava massi poorsust, vähendada selle niiskust ning nende abil saab korrigeerida C ja N
suhet. Muuhulgas on oluline aspekt tugiaine enda biolagundatavus. Eestis on enamlevinud reoveesette
käitlemisel järgmised tugiained:
-

turvas ja turbajäägid C/N madal (45–50), kuivainesisaldus ca 45-60%;
põhk (C/N=85–100), kuivainesisaldus sõltuvalt aastaajast ca 50–75%;
hakkpuit (C/N=250–320), kuivainesisaldus ca 50–70.

Lisaks on hooajaliselt kasutusel nii puukoort, lehti ja mitmesuguseid hakitud pargijäätmeid.
Tugiainega saab reguleerida kompostimassi c/N suhet, mis on oluline kompostimaterjali lagundavate
mikroorganismide elutegevuseks: süsinikku kasutatakse energiaallikana ning lämmastiku valkude
moodustamiseks. Optimaalseima suhtega C/N = (20–30):1, s .o 20–30 osa süsinikku ühe osa lämmastiku kohta.
Lämmastiku ülekülluse puhul tekib protsessi pärssiv ammoniaak ja bioloogiline aktiivsus langeb. Orgaanilise aine
lagunemine aeglustub ka siis, kui lämmastikku on liiga vähe, sest siis jääb temperatuur auna sees madalaks ning
tõuseb vajaliku tasemeni aeglaselt . Termofiilne kompostimine ei ole enam võimalik kui kompostisegus on liiga
palju süsinikku ja C/N = 80. Selliste materjalide näited on sügisene lehevaris (C/N = 60), samuti saepuru ja
hakkpuit, mille C/N võib aga olla isegi kuni 500. Varisenud lehtede lämmastikusisaldus sõltub suuresti sellest,
millal ta puu otsas varises – mida sügisepoole, seda vähem on lämmastikku . Suhet C/N saab reguleerida, segades
kompostitavaid materjale (Tabel 2).[3]
Tabel 2. Kompostimise tugiainete omadusi [3]
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Kuivainesisaldus

Üldine hinnang
•
•

60–125

•
48–60

50-75%

•
•

Turvas

45-50

•
•
•

45-60%

•
Kuiv hein ja kõrrelised
Puitunud materjal
Hakkpuit
(peamiselt
lehtpuu)

25-40

-

250–320

50-70%

•
•
•

Puukoor
hekipügamisjäätmed,
seejuures
lepakoor/kasekoor
männikoor/kuusekoor

ja

Puulehed, sh
lepa-, kase- ja saarelehed
tamme-, vahtra-, pärna ja
haavalehed
värske lehevaris
kuiv lehevaris

•
•
•

100–150

42/94
100/74

-

•

•
15-25
•

37–63
30–40
90

aunamaterjal on õhuline;
temperatuur aunas tõuseb
kiiresti;
kompostiaun vajab sagedast
segamist;
värske põhk seob vett
halvasti;
purustamine on lisatöö,
pallinöörid
ummistavad
seadmeid ja ei lagune
kompostis.
imab vett hästi;
annab hea struktuuri;
auna temperatuur tõuseb
kuni 40 °C;
ei
lase
hapnikku
kompostimassi.

•
•
•

õhustab väga hästi;
auna temperatuur tõuseb
kiiresti;
vältida
hakkpuidu
liigniiskust;
kasutajaid palju, hind kõrge.
annab hea struktuuri;
kvaliteet (tükisuurus, pH,
niiskus) on muutlik;
lagunemata puukoore peab
reoveesettekompostist välja
sõeluma.
vähe N, keskmine C/N kõrge
(40-60);
auna temperatuur tõuseb
aeglaselt;
suvised lehed on niiskemad
ja lämmastikurikkamad
sügisesed lehed on kuivemad ja süsinikurikkamad
lehemass võib sisaldada
võõriseid, sh kilet ja
juhuslikke ohtlikke jäätmeid.

Aunkompostimistehnoloogia seire üheks peamiseks parameetriks on temperatuur. Tegemist on bioloogilise
aktiivsuse ühe olulisema teguriga, mille vajalikud piirmäärad on sätestatud ka seadusandluses. Temperatuuri
näidud peegeldavad infot aunas kulgevatest protsessidest ning selle alusel saab teha erinevaid
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opereerimisotsuseid: aunade segamisvajaduse, komposti küpsuse, tugiaine lisamise vajadus vms. Kui komposti
soovitakse sertifitseerida ja tootena turustada, peab kompostimise kulgu tingimata jälgima ja dokumenteerima.
Alljärgnevalt on toodud aunkompostimise temperatuurimuutust iseloomustav graafik (Kriipsalu M, 2016), mille
alusel on saab kompostimise jagada neljaks faasiks.

Joonis 10. Aunkompostimise temperatuurigraafik[3]

Mesofiilses faasis toimub esmalt bakterite intensiivne paljunemine, kompostitav mass soojeneb ning pH alaneb.
Järgneb termofiilne faas, mille kestel peaks toimuma temperatuuri tõus 55–70 kraadini (tulenevalt asjaolust, et
settes on piisavas koguses kergesti lagunevat orgaanilist ainet) ja seeläbi toimuma kompostitava materjali
hügieniseerimine. Kõrged temperatuurid on aluseks enamike tõvestavatest organismide hävitamisele (sh
taimekahjurid, parasiidid, umbrohuseemned). Kui kergesti lagunev orgaaniline aine on lagundatud, hakkab
temperatuur langema ning termofiilne faas asendub mesofiilse küpsemisfaasiga, mil jätkub raskemini laguneva
orgaanilise aine lagunemine. Komposti viimases, jahtumis ja järelvalmimise faasis, toimub huumuse
moodustumine, mis võib kesta mõnest kuust mitme aastani. Komposti mikrobioloogiline aktiivsus on, võrreldes
eelnevate faasidega, väga madal, komposti ilmuvad näiteks vihmaussid. Komposti väetusväärtus suureneb, sest
siin faasis toimub toitesoolade muutumine taimedele kättesaadavaks.
Kompostimise aunade mõõdud sõltuvad otseselt konkreetse käitluskoha taristust - platsi mõõtudest ning
kasutatavast segamistehnoloogiast (nt aunapöörli mudelist). Kui auna pikkus on otseselt sõltuv platsi mõõtudest
ning ei ole seega piiritletud, siis auna kõrgus on tavaliselt 1,0–1,5 m; laius (alt) 2–5 m. Mida koredam on
kompostisegu, seda suurem (kõrgem) võib olla aun. Liiga kõrge aun võib omaenese raskuse all ülemäära
tihedaks/kokku vajuda. Liiga väikestel aunadel on jällegi raskendatud vajalik temperatuuride tõus.
Tänasel päeval on enamlevinud kompostimisplatsi paiknemine lageda taeva all, samas on rajatud ka
katusealuseid kompostplatse, mis aitavad vähendada halbade ilmastikutingimuste mõju. Ka lageda taeva all
paiknevaid aunu on võimalik ilmastikutingimuste eest kaitsta, kattes auna kattemembraaniga.
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Uuringus osalenud reoveepuhastid
Uuringus osales neli Eesti reoveepuhastit, millest ühes on kompostväljak katuse all (RVP A) , ülejäänud puhastites
toimub kompostimine avamaal. RVP A ja C toimivad ka kui regionaalsed käitluskompleksid, kuna sinna tuuakse
töötlemiseks teiste reoveepuhastite setteid. Üheski reoveepuhastis ei ole eelsetitit ehk kogu sete eemaldatakse
liigmudana. Kõik puhastid kompostivad kevadest sügiseni, talvised kogused lihtsalt hoiustatakse kuni kevadeni.
RVP A – tegemist puhastiga, mis lisaks oma settele käitleb ka teiste puhastite setteid, võttes neid vastu nii
tihendatud (suunatakse puhasti settetahendusse) kui tahendatud kujul. Seetõttu on sette omandustes selle
aspekti võrra rohkem erinevusi (sõltuvalt sellest, millisest puhastist sete pärit on). Sete on 100% liigmuda,
hinnanguline keskmine vanus on ca 15 päeva, ehk osaliselt aeroobselt stabiliseerunud. Tahendusest tulev sete
kogutakse varju alla hoiule. Kompostimiseks rullitakse põhupallidest alla põhu kiht (põhku eelnevalt ei purustata)
ja seejärel tõstetakse sinna peale sette kiht ning segatakse mitmeid kordi aunapööreliga läbi. Kasutusel on
aunapöörel Backhus kõige väiksem mudel. Kasutatav tugiaine/sette segu on laias laastus tavaliselt 1:1. Sette
segamine toimub 2-3 korda nädalas, samuti mõõdetakse ja märgitakse üles auna temperatuurid. Aktiivne
kompostimisperiood kestab ca 3 kuud, peale seda suunatakse sete järelvalmimise väljakule.
RVP B –sete on väga madala kuivainesisaldusega tulenevalt amortiseerunud settetahendusseadmest. Sete on
100% liigmuda, mudavanusega 15 päeva ehk osaliselt aeroobselt stabiliseerunud. Tahendusest tulev sete
laotatakse turbakihile ja kui on saavutatud ca 1/3 auna mahtu lükatakse segu kokku auna põhjaks, lisatakse
täiendav kogus turvast ning seejärel segatakse traktori külge käiva aunapööreliga 1 kord läbi. Tugiaine/sette segu
on tavaliselt 1:1. Sette segamine toimub 2-3 korda nädalas, samuti mõõdetakse ja märgitakse üles auna
temperatuurid. Aktiivne kompostimisperiood kestab ca 3 kuud, peale seda suunatakse sete järelvalmimise
väljakule.
RVP C – tegemist puhastiga, mis lisaks oma settele käitleb ka piirkonna väikepuhastite setteid, võttes neid vastu
nii tihendatud (suunatakse puhasti settetahendusse) kui tahendatud kujul. Sete on 100% liigmuda, hinnanguline
keskmine vanus on ca 15 päeva, ehk osaliselt aeroobselt stabiliseerunud. Tahendusest tulev sete kogutakse
platsile ja seisab seal ilmastikutingimustes. Kompostimiseks rullitakse esmalt põhupallidest alla põhu kiht (põhku
eelnevalt ei purustata) ja seejärel tõstetakse sinna peale sette kiht ning täiendavalt lisatakse ka turvast. Seejärel
segatakse aun aunapööreliga ühe korra läbi. Kasutatav tugiaine/sette segu on laias laastus 1:1-1,5:1,1. Sette
segamine toimub 1-2 korda nädalas, samuti mõõdetakse ja märgitakse üles auna temperatuurid. Aktiivne
kompostimisperiood kestab ca 3 kuud, peale seda suunatakse sete järelvalmimisele.
RVP D –sete on väga kõrge mudavanusega ja seetõttu saaks teda liigitada aeroobselt stabiliseeritud setteks.
Samas, sette kuivaine/orgaanilise aine suhe stabiliseerituse kriteeriumile vastamist veel ei kinnita. Kompostauna
algne kujustruktuur moodustatakse tugiainest, milleks on hakkpuit. Seejärel tõmmatakse sinna sisse vagu, kuhu
tõstetakse sete. Seejärel segatakse segu aunapööreliga läbi (1 kord). Tugiaine/sette segu on kompostiauna
moodustamisel 3:1, mis soodustab koheselt väga hea ja sõmera struktuuri tekkimist. Kui aun läheb aktiivselt
käima, lisatakse sinna setet juurde kuni tugiaine/sette segu on 1:1. Sette segamine toimub 1 kord nädalas, samuti
mõõdetakse ja märgitakse üles auna temperatuurid. Aktiivne kompostimisperiood kestab ca 3 kuud, peale seda
suunatakse sete järelvalmimisse.
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Tabel 3. Uuringus osalenud aunkompostimist rakendavad reoveepuhastid ja nende reoveesette lähteparameetrid

RVP A

RVP B

RVP C

RVP B

Reoveepuhasti
jõudlus (IE)

11 000

15 000

40 225

215 557

Mudavanus (d)

17

15

30

38

18-20*

11-14

18-20

18-20

Põhk (purustamata)

Turvas

Põhk ja turvas

Hakkpuit

Tahendatud
sette kuivaine
(%)
Tugiaine

*RVP A hoiab setet varju all, mistõttu on see vihmade eest kaitstud. Teistel võib aja jooksul (väljas seistes) kuivaine veelgi
väheneda, kuna enamuse osa aastast on Eestis sademete hulk suurem kui aurumine.

Antud puhastite valim annab väga ilmeka ülevaate Eesti reoveepuhastite setetest ja aunkompostimisest.
Kompostimisse jõuab liigmuda, mis on puhastusprotsessist välja võetud ja piisavalt kõrge mudavanusega, ehk
osaliselt stabiliseeritud. Toorsete, mida võetakse suurematel puhastitel olevatest eelsetititest ning mis on märksa
suurema energeetilise potentsiaaliga, läheb tavaliselt metaantankidesse. Sellised kõrge mudavanusega
reoveepuhastite tehnoloogilised skeemid, mis on Eestis kasutusel, tulenevad reoveekäitluse vajadustest ja meie
asukohast. Kuna asume Läänemere ääres, rakenduvad meie puhastitel märksa rangemad nõuded kui näiteks
Kesk- või Lõuna-Euroopas. Meie puhastid on suurema protsessimahuga, suurema mudavanusega, ehk sete on
juba aeroobselt märksa rohkem stabiliseeritud ning seetõttu on settes kergesti laguneva orgaanilise aine osakaal
märksa väiksem. Lisaks tuleb arvestada meie kliima eripäraga.

Aunkompostimise praktiliste katsete läbiviimise
kirjeldus
Aunkompostimise praktilised välitööd viidi läbi kasutades ära konkreetsete reoveepuhastite olemasolevat
taristut ning kasutuses olevaid tugiaineid, rajades väljakule eraldiseisva testauna. Auna seireks ehitati välja
reaalajas andurite süsteem, mille alusel oli võimalik jälgida pidevalt temperatuuride ja hapniku parameetreid
ning selle alusel võtta vastu täiendavaid opereerimisotsuseid. Iga puhasti seirekomplekt koosnes neljast
temperatuuri mõõtmispunktist (sh arvestati ka anduri paigaldussügavusega) ning hapnikuandurist. Auna
mõõdud sõltusid otseselt konkreetsest puhastist ja selle taristust. Hapnikuanduritega oli teatavaid probleeme,
kuna sette sees hapniku mõõtmine on komplitseeritud ja võib anda kergesti valesid näite mõlemas suunas.

Joonis 11. Andurite põhimõtteline skeem ja foto
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Regulaarselt võeti katseaunadest proove nende keemiliste parameetrite määramiseks. Samas tuleb märkida, et
analüüside tulemuste saabumine võttis aega, mistõttu opereerimisotsused võeti vastu ikkagi tulenevalt reaalaja
andurite ning kohapealsete paikvaatluste alusel. Järgmistes peatükis teostad tulemuste analüüsil on kogu info
(nii reaalajas mõõdetud kui laborianalüüsid) terviklikult tõstetud ühele graafikule, et illustreerida paremini
aunades toimuvaid protsesse.
Praktilised katsed viidi läbi kahel aastal - 2019 ja 2020. Kuna aastal 2019 oli vaatluse all terviklik
kompostimisprotsess, siis antud aasta valmiskomposti kasutati ka labori- ja põldkatsetes valmiskomposti
saagikuse hindamiseks. 2020 aasta katsetustel keskenduti komposti termofiilse (ehk hügieeni) faasi täiendavale
analüüsile, kuna see oli praktikas üheks kõige kriitilisemaks kohaks toote nõuetele vastava komposti
saavutamiseks. 2020 aasta katse ülesseadet kohandati ka vastavalt aastal 2019 saadud praktilistele
kogemusetele.

Aunkompostimise praktiliste katsete tulemuste
analüüs ja arutelu
Alljärgnev praktiliste katsete tulemuste analüüs on tehtud erinevate näidete baasil. Tegelik näidete (katsete) hulk
oli suurem, kuid aruande optimaalse mahu hoidmiseks on kajastatud ainult olulisemad ja praktilisi asjaolusid
rohkem esile tõstvad katsed.
2019 aasta katsetes kasutati ainult konkreetse puhasti tugiainet, 2020 aasta katsetes oli üheks tugiaine osaks ka
2019 aasta sete, mida lisati 20%. Sette lisamise eesmärk tulenes asjaolust, et praktikas on puhastitel olnud
probleeme sügiseste aunade käimasaamisega ning nende temperatuurid ei jõua termofiilsesse faasi. See
omakorda põhjustab asjaolu, et sete ei ole hügieniseeritud ning selle kasutus on problemaatiline. Samuti on
operaatorid täheldanud, et antud sügisesed aunad ei puugi ka kevadel (sh suvise soojaga) piisavalt kõrgete
temperatuuridega käima minna. Katsega taheti näha, kas kevadiste aunade üles seadmisel (mil kompostimisele
suunatakse terve talvine sete) õnnestub edukalt hügieniseerida nö ebaõnnestunud partii ning kas sellega on
võimalik saavutada teatav tugiainete kokkuhoid. Tuleb aga märkida, et kõikidel puhastitel (va RVP A) paiknesid
aunad välitingimustes ning olid katse käima panekul kõrge niiskusesisaldusega (ca 65-75%).
Praktilistel katsetel kasutati aunade termomõõdistust ehk termopilte. Selleks oli vajalik töötav aun laaduriga läbi
lõigata, et paljastada auna ristlõige ja fikseerida võimalikult kiiresti aunade temperatuurigradiendid. Mida
kiiremini õnnestus teha pilt, seda täpsem tulemus oli võimalik saavutada, kuna aun hakkas koheselt jahtuma.
Pildistamise segavaks faktoriks oli asjaolu, et läbilõigatud aunad tahtsid tihti variseda (mida parem struktuur,
seda suurem varisemise oht), läbilõikele varisenud osa aga segas pilti ja see tuli kas tehnikaga või käsitsi
eemaldada. Antud tegevuseks kulus aga täiendavalt aega, mil auna paljastunud ristlõige hakkas jahtuma. See
asjaolu (osaline jahtumine )ei oma aga rolli aunas toimuva üldinfo edasi andmisel.
Näide 1 (vt Joonis 12). Tegemist RVP A katsega, milles on tugiaineks purustamata põhk. Esialgne kompostisegu
tehti suhtele tugiaine/sete 1,5:1, kuna taustinfo alusel oli selline vahemik sobilik piisava struktuuriga segu
tekitamiseks. Aunasegajaga sõideti korduvalt (4 korda) aunast läbi, et muuta see homogeensemaks kohe katse
algul. Alltoodud graafikult aga selgub, et valmissegatud kompostauna algkuivaine on 25% ning settesegu
stabiliseerituse näitaja 90 mg/gKA (väga lähedane sette enda algsele stabiliseeritusele). Tegemist on olukorraga,
kus tugiaineks on ainult purustamata põhk ja vaatamata mitmekordsele segamisele ei suuda aunapöörel
tegelikult pikki põhukiude purustada. Kuigi tegemist oli suvise ja kuiva perioodiga, siis antud jaama aunad olid
varju all, ehk see omakorda vähendas päikesekiirguse (ja sellest tuleneva sette kuivamise) mõju. Sette
segamistega läks küll olukord paremaks (segamisjärgselt toimus temperatuuri hüpe), kuid praktikas oli aun kuu
aega mesofiilses faasis. Seejärel otsustati lisada veelgi täiendavalt tugiainet (tugiaine/sete 2,5:1), peale mida on
koheselt näha temperatuurihüpe termofiilsesse faasi.
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Joonis 12. Näide 1 - RVP A minimeeritud tugiaine kogus (purustamata põhk), puudulik homogeenne struktuur

Kui vaadelda graafikult kuivainet, siis on näha selle kasv tõusvas joones. Kuna aun paiknes katuse all, siis
muuhulgas ei mõjutanud seda ka vihmased perioodid ning asjaolu, et termofiilsesse faasi jõuti alles kuu aja
pärast, kestis see faas siiski piisavalt pikalt (ca 2 nädalat). Kindlasti oleks olukord veelgi parem, kui termofiilsesse
faasi oleks jõutud esimesel nädalal.

Joonis 13. RVP A Termopilt 1 – puuduliku struktuuri tõttu mittekorrektselt toimiv aun

Ka Joonis 13 iseloomustab hästi olukorda, kus aun on puuduliku struktuuri tõttu mittekorrektselt toimiv. Auna
keskkohas on sete kittiv ja niiske, mistõttu on ka temperatuurid madalad. Temperatuur on ca 40°C ringis ning
näha on tuule mõju - auna vasakul küljel olev paksem madalama temperatuuriga kiht (ehk nö isolatsioonikiht).
Samuti ei täheldatud aunal korstnaefekti.
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Joonis 14. RVP A Termopilt 2 – toimiv aun koos korstnaefektiga

Samas Joonis 14 kajastab hoopis paremat olukorda - terve auna pikkuses on näha korstna efekti (auna enda
hingamist) ja temperatuuri auna tipus ca 50°C. Läbilõikel näeme (paremalt) tuulte mõju (suurem isolatsioonikiht).
Näide 2 (vt Joonis 15). Tegemist RVP B katsega, milles on tugiaineks turvas. Lisaks kasutati eelmise aasta komposti
(ca 20%). Esialgne retsept tehti suhtele tugiaine/sete 1,5:1, kuna esmapilgul tundus olevat saavutatud piisavalt
sobiv struktuur. Aunasegajaga sõideti korduvalt (4 korda) aunast läbi, et muuta see homogeensemaks kohe katse
algul. Laborianalüüsid näitasid aga, et katse algul saavutati kõigest ~20% kuivainesisaldus. Selline tulemus on
tavaliselt eeldatud tahendatud settelt. Kuigi oli suvine (sh kuiv) periood, ei saadud auna käima. Oluline aspekt oli
ka segamistehnika purunemine, mille remont võttis aega mitmeid nädalaid. Nii toimus segamine
frontaallaaduriga, mis ei ole aga piisavalt efektiivne. Soodsates ilmastikutingimustes toimus auna kuivamine,
samal ajal hakkasid aja jooksul auna temperatuurid tõusma. Kui kompostisegu kuivaine jõudis ca 25%-ni ja samal
ajal saadi korda ka aunasegaja, saavutati temperatuurihüpe termofiilsesse faasi. Samas on näha, et
hügieenifaasis ei ole piisavalt kergesti lagunevat orgaanikat - see jäi ühelt poolt hiliseks, teiselt on väga suur mõju
sette madalal alg-kuivainesisaldusel.

Joonis 15. Näide 2 - RVP B mittetoimiv aun – minimeeritud tugiaine kogus (turvas ja eelmise aasta kompost ca 20%) ja
tehnika rikked

Joonis 16 kajastab auna termofiilsetes tingimustes, mil on näha nii kõrge temperatuuriga auna tuum kui ka
vasakult tuulte mõju. Kui aunad on jahedamates ilmastikutingimuses, siis on temperatuurigradient märksa
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suurem ehk toimiva (hügieenifaasis oleva) auna tuuma osa on märksa väiksem ja seetõttu on oluline sette
mitmekordne läbisegamine.

Joonis 16. RVP B Termopilt 1 – aun termofiilsetes tingimustes

Näide 3 (vt Joonis 17). Tegemist RVP B katsega, milles sügisestes oludes viidi tugiaine osakaal katse algul suhtele
2,5:1 (eesmärgiga saavutada koheselt kuivaine ca 25%) ning tagamaks katse algul piisavalt hea struktuuriga
settesegu. Võttes arvesee asjaolu, et sette algkuivaine osakaal on madal ning turba enda biolagundatavus on
olematu, oli juba katse püstitamisel küsimus, kas ülesse seatud aunas on piisavalt kergesti biolagunevat materjali.
Auna esimestel läbisegamisel see täiesti tolmas, jättes mulje, nagu oleks terve aun moodustatud ainult turbast.
Neljanda läbisegamisega enam aun ei tolmanud ning saavutati hea sõmerus ja struktuur, millest annab ainu ka
graafikul kajastuv temperatuurihüpe termofiilsesse faasi. Samas järgnevate segamistega ei suudetud seda enam
hoida ehk sette hulk oli siiski liiga väike. Samuti avaldasid olulist mõju ka sügisesed madalad temperatuurid.
Kindlasti oleks antud olukorras olnud abi auna katmisest.

Joonis 17. Näide 3 - RVP B suur tugiaine kogus, väike sette kogus sh väike sette algkuivaine

Näide 4 (Joonis 18). Tegemist RVP C katsega, milles on üheks tugiaineks põhk (purustamata) ning täiendavaks
tugiaineks turvas. Põhupallid rulliti maha auna aluseks, peale lisati sete ning samuti turvas. Tugiaine/sette suhe
oli ~2,0:1. Aunasegajaga sõideti läbi 2 korda, kuna kasutusel on teist tüüpi seade, mis kukutab segu konveieri
lindiga ca 3 m kõrguselt maha (mitte ei paiska õhku nagu tavapärane pöörel). Seega liigne segamine värskes
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aunas ning kasutades nimetatuid tugiaineid konkreetse seadmega, tekitab vastupidise efekti homogeniseerimise asemel kukutab kompostisegu kinni (ei tekita poorsust).

Joonis 18. Näide 4 - RVP C auna puudulik struktuur ja ebapiisav segamine

Laborianalüüside taustal on näha, et esialgu saavutati settesegu algne kuivaine ca 28%. Samas ei suudetud antud
katse puhul sellise segamisega (antud aunasegajaga õhustamise efektiivsus ei ole sama) tagada piisavalt
aeroobseid tingimusi. Seda näitab ka madal hapnikuanduri näit, mille tulemuse õigsuses katse algul ei oldud
kindlad. Ideaalis oleks pidanud olema segamise intensiivsus auna esimestel nädalatel märksa suurem. Kuigi kahe
nädala pärast saadi hapnikunäitajad üles, siis antud hetkest alates jäid termofiilise faasi temperatuurid
tagasihoidlikumaks.
Näide 5 (Joonis 19). Tegemist on samuti RVP C katsega, mille ülesehitus (sh komposti retsept) on sama, lisatud
oli aga ka eelmise aasta komposti, ehk tugiane suhe 2,5:1. Laborianalüüside taustal on näha, et saavutati
settesegu algne kuivaine ca 25%. Tasub ära märkida asjaolu, et tegemist oli suvise mailõpu ilmastikuga (mai on
üks kõige väiksema vihmaga kuu Eestis). Kui on päikest ja kuiva ilma, kuivab sete välitingimustes hästi, sest aunad
on tumedad ja toimub päikese neeldumine. Paari päevaga on näha nii kuivaine kui temperatuuri tõusu. Aun liikus
kiiresti termofiilsesse faasis ja püsis seal piisavalt pika aja. Auna käitumisest erievatel faasidel annab ülevaate ka
hapnikuanduri näit, mis oli madalal ainult vähese osa ajast.

Joonis 19. Näide 5 - RVP C optimaalne tugiaine kogus ja piisav segamine

Hästi on õnnestunud ka Joonis 20 ajastus, kuna auna ristlõge ei varisenud ehk sai koheselt pildistada. Pildilt on
näha nii ühtlane auna kuum tuum, korstna efekt ja isolatsioon.
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Joonis 20. RVP C Termopilt 1 – toimiv aun, korstna efekt ja isolatsioon

Näide 6 (Joonis 21). Tegemist on RVP D katsega, milles on tugiaineks hakkpuit ning auna tugiaine/sette suhe oli
3:1. Aunasegajaga sõideti läbi 4 korda, iga korraga homogeensus suurenes. Katse seati ülesse novembri kuus, kus
tavaliselt reoveesette kompostimist enam ei teha, vaid hakatakse setet koguma platsile (jätkatakse kevadel).
Graafikutelt on näha, et aun saadi koheselt käima aga enam mitut segamist kõrgetel temperatuuridel teha ei
saanud – segamine jahutas auna maha.

Joonis 21. Näide 6 - RVP D novembrikuu katse, kus segamine jahutas auna maha

Näide 7 (Joonis 22). Tegemist on VP D katsega suvistes oludes, mille tugiaine retsept ja algne segamine on
sarnane eelnevale, täiendavalt oli lisatud ka 20% eelmise aasta setet. Sarnaselt talvisele katsele, saadi
temperatuurid kiiresti üles ehk aun termofiilsesse faasi, kus see püsib üle kolme nädala.
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Joonis 22. Näide 7 - RVP D suvine katse, kuhu lisatud 20% eelmise aasta setet

Joonis 23 kajastab koheselt hästi toimivat auna, selge korstna efekt eristub koheselt ilma läbilõiketa. Samuti on
näha tuulte mõju, läbilõike vasakul küljel suurem jaheda sette kiht.

Joonis 23. RVP D Termopilt 1 väga hästi toimiv aun, korstna efekt

Kompostauna struktuur osutus praktilistes katsetes üheks kõige olulisemaks teguriks ning pudelikaelaks sette
nõuetekohasel aunkompostimisel. Struktuur on oluline, et aunas saaks toimida oma hapnikuga rikastamise
režiim, mis on aluseks vajalikule temperatuuritõusule.
Praktiliste katsete alusel oli näha, et kui sette algne kuivainesesisaldus jäi alla 25-30%, kaasnes oht, et aun jääb
pikemaks ajaks madalasse mesofiilsesse faasi. Seega on oht, et termofiilse faasi temperatuurid jäävad kas liiga
madalaks või jääb see faas liiga lühikeseks (ei ole võimalik mitmel korral segu läbi segada). Olulist rolli määrasid
siin ka ilmastikutingimused.
Algse sette kuivaine määramine, st homogeense proovi saamine ei ole väga lihtne - eriti suurema struktuuriga
tugiaine puhul. Praktikas leiti lihtsam ja kiirem meetod, milleks on mahumassi määramine platsil. Selleks on
vajalik kindla suurusega mahuti ja piisava täpsusega kaalu olemasolu. Seejärel tuleb kaaluda nii tühja mahuti
omakaal kui määrata ka veega täidetud mahuti vedeliku kaal. Lahutades vedeliku kaalust mahuti omakaalu,
saame katseanuma märgkaalu. Kaaludes seejärel kompostisegu, saame sette kuivakaalu. Settesegu kuivkaalu ja
märgkaalu suhe on väljendatud mahumassina (%) ning seeläbi on võimalik hinnata settesegu struktuuri. Näiteks
10 liitrise mahuga nõu, mis mahutab 10 liitrit vedelikku, annab märgkaalu 10 kg. Kui sama mahuti täita ühtlaselt
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(settesegu ei tohi mahutisse suruda, vaid lasta mahuti kohalt kukkuda) kompostiseguga ja selle kaal on 5,6 kg siis
arvutuskäiguga 5,6/10*100 on sette mahuass 56%. Igas katses, kus mahumass oli ca 50% ümber, läksid aunad
käima. Kui mahumass oli märkimisväärselt suurem (nt 75% või kõrgem) oli aunadega probleeme – kittiv, halb
struktuur ning hapnikupuudus. Hapnikupuudus on põhjuseks, miks aun muutub anaeroobseks ning sellega
kaasneb õhusaaste (haisu) kasv.

Joonis 24. Mahumassi määramine erinevates puhastites

Kahel aastal, mil viidi läbi praktilisi katseid, ei esinenud väga ekstreemseid ilmastikuolusid. Esinesid küll suured
vihmad, mille tõttu osa setet pesti plats kanalisatsiooni (mille kaudu jõuab see tagasi puhastusprotsessi), kuid
olukorda, et auna oleks platsile laiali „pestud“ ei olnud. Joonis 25 vasakul pool on näha esmapilgul pelgalt
tugiainet (reoveesete on vihmaga ära uhatud). Seda aga ainult pealiskihis.

Joonis 25. Vihmade mõju avamaa platsidel

Operaatorite sõnul on esinenud ekstreemseid aastaid, mil on esinenud väga pikad vihmaperioodid ja sajab
lakkamatult iga päev. Siis on võimalik olukord, kus aunades temperatuuri tõusu ei ole võimalik saavutada, vaid
nad hakkava vajuma platsile laiali. Sellistel puhkudel on abiks nii aunade katted kui ka kaetud platsid (nagu RVP
A). On esinenud ka juhuseid, kus aunad on liialt ära kuivanud pika põuaperioodi tõttu (kuivaine 45-50%) ning

REOVEESETTE TOOTESTAMISE PROJEKTI LÕPPARUANNE

35

näiteks RVP C on viinud läbi ka aunade niisutamist. Niisutamise olulisus on suurem kaetud platside puhul (nt RVP
A). Niisutuse vajadus võib tekkida juhul kui, tugiainega on sette kuivaine viidud hästi kõrgeks. Auna termofiilne
faas aga saab toimuda ainult loetud päevad, seejärel toimub temperatuuri alanemine tulenevalt aunade
niiskusesisaldusest. Sellisel juhul on see probleemiks ja tuleb kohe lisada vett lisada, et hügieenifaas saaks
nõuetekohase aja kesta. Reoveesette puhul ei täheldatud aunade ülekuumenemise ja söestumise olukordi, mis
on üheks probleemiks biolagunevate jäätmete kompostimisel. Meie kliimatingimustes võib pidada reoveesette
monokompostimist (ei lisata muid kergesti lagunevaid biojäätmeid) siiski hooajaliseks, kuna talvistes tingimustes
on väga küsitav tagada vajalikke temperatuuride saavutamine.
Parameeter, mida saab optimeerida, on tahendatud sette kuivaine. Esmalt tuleb leida laboratoorsete testidega
konkreetse sette mehhaanilise tahendatavuse piirid, sobilikud polümeerid ning selle info alusel optimeerida ja
seadistada tahendusseadmete töö. Samas on olulisel kohal ka tahendatud sette hoiustamise tingimused. Kui
terve talv tuleb setet hoiustada lahtiselt platsil, on tõenäoline, et kevadeks on ka 25% KA saagisega sete
lahjenenud 15-17% peale. Siin tuleks mõelda vastava taristu rajamise peale.
Samuti on võimalik teha valikud kasutatava tugiaine osas. Üks hea praktika, mida rakendab RVP D, on alustada
suurema tugiaine kogusega, et luua paremad tingimused auna võimalikult kiireks käimaminekuks ning seejärel
hiljem lisada setet juurde.
Kompostimisprotsessi seireks raalajas andurite kasutamine on kindlasti väga soovitatav lahendus, kuna tekib hea
digitaalne andmebaas, mille alusel saab tehnoloogia toimimist optimeerida. Võimalik on täiendada käesolevas
uuringus kasutaud andmeid ka puhasti enda või lähedalasuva ilmajaamaga jne.
Vähemalt osaliselt võiks olla igal jaamal olemas katusealused, seda peamiselt valmiskomposti hoiustamiseks,
kuid seal võiks olla ruumi ka tugiainetele. Sellisel juhul on märksa efektiivsem vana sette (nt partii, mis ei
saavutanud nõudeid) lisamine. Samuti peaks olema olemas lahendused halbadeks ilmastikuoludeks - nt aunade
katmine vähemalt osaliselt (nt termofiilne faas), kompostimine katuse all vms.

Väljakud
Reoveepuhastite territooriumi inspekteerimisega vaadati üle reoveepuhastite A, B, C, D reoveesette väljakud ja
hinnati nende seisukorda sh. sademevee kogumissüsteemide toimimist. Intervjuude käigus selgus, et väljakuid
puhastatakse reeglipäraselt, kuid selle kohta puudus dokumentatsioon. Sademevee kogumissüsteem oli ehitatud
kõikidele väljakutele. Ülevaatusel selgus, et väljakud olid rahuldavalt puhastatud enamikes reoveepuhastites.
Piltidelt (Joonis 26) on näha, et väljakutele on kogunenud reoveesetet, mis sademeveega võib kanduda
sademevee kogumissüsteemi, põhjustades nii ummistuse. Restkaevude restid olid enamjaolt puhtad settest v.a
ühes puhastis, kus restkaevudesse oli kogunenud rohkelt reoveesetet ning äravool oli täielikult ummistunud.
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Joonis 26. Reoveepuhastite väljakud.

Hindamaks sademevee äravoolu väljakutelt, mõõdistati väljakud RTK GPS seadmega ja tehti pinnamudel Civil 3d
tarkvaras. Pinnamudeliga loodi maapinna samakõrgusjooned ning arvutati maapinna langud. Puhasti A väljakut
ei mõõdistatud, sest reoveesette kompostaunad on katuse all ning ei ole mõjutatud otseselt sademetest. Puhasti
valdajatelt küsiti väljakute ja sademeveesüsteemide kohta dokumentatsiooni (asendiplaanid, teostusjoonised),
et hinnata sademeveesüsteemi toimimist.
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RVP B väljak
RVP B-le on koostatud Aqua Consult Baltic AS poolt 2010. aastal reoveepuhasti rekonstrueerimiseprojekt, mille
raames projekteeriti väljak ja sadmeveesüsteemid. Väljaku asendiplaani võrreldi pinnamudeliga ning selgus, et
kõrguslik lahendus erineb nii väljakul kui sademeveesüsteemidel. Reoveesette väljaku langud pinnamudeli järgi
on küllaltki väiksed 0,3% kuni 0,8 % (Joonis 27), mis ei taga kohest sademevee äravoolu, kui väljak on hooldamata
s.t puhastamata settest. RVP B väljakul on oluline reeglipärane puhastamine settest. Reeglipärane ja sagedane
puhastamine väikese languga väljakutel on üheks leevendusmeetmeks, mis tagab sademevee äravoolu
kogumissüsteemi.

Joonis 27. RVP B väljak.

RVP C väljak.
RVP C-le on koostatud Nordecon AS poolt 2014. aastal reoveepuhasti rekonstrueerimiseprojekt, mille raames
projekteeriti väljak koos vertikaallahendsega. Väljaku pinndamudeli maapinna samakõrgusjooned ühtivad 2014
a. vertikaallahendusega. Väljaku langud on piirides 0,7 kuni 1,2 % (Joonis 28), mis on piisavad sademevee
äravooluks.
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Joonis 28. RVP C väljak.

RVP D väljak.
RVP D-le on koostatud konsortesumi WTE ja K&H AS poolt 2008. aastal reoveepuhasti projekt. Puhasti valdaja
saatis joonise, kus on ära näidatud väljaku asukoht vertikaalplaneeringuta. Pinnamudeli alusel arvutatud väljaku
langud on piirides 1,4 kuni 2,3 % (Joonis 29), mis on piisavad sademevee äravooluks.

Joonis 29. RVP D väljak.

Väljakute sademeveesüsteemi toimimine
Puhasti valdajatelt koguti informatsiooni sademevee kogumissüsteemide kohta, eesmärgiga hinnata süsteemi
hüdraulilst toimimist. Puhastil C oli vajalik dokumentatsioon olemas, mille põhjal oli võimalik
sademeveesüsteemi toimimist hinnata, seega hinnati ainult puhasti C süsteeme modelleerides. Selleks loodi
sademeveemudel Autodesk Storm and Sanitary Analysis (SSA) tarkvaraga. Puhasti C dokumentatsiooni alusel
sisestati sademeveekaevude ja -torustiku andmed mudelisse. Sademeveesüsteem modelleeriti kolme
arvutusvihmaga (Vihm1, Vihm2, Vihm3), milles on esindatud 60 minutis olevad vihma keskmised intensiivsused,
arvutusvihmakorduvusega P1. Töös kasutati arvutusvihma (Vihm1), mille arvandmed saadi standardist EVS
848:2013 „Väliskanalisatsioonivõrk“. Võrdluseks koostati arvutusvihm (Vihm2), Eesti Maaülikooli uuringu
arvandmetega, KIKI`i leping nr. 15589 „Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine“, mille
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alusel uuendatakse standardit EVS 848:2013. Eestis on valingvihmad intensiivistumas keskmiselt 4% kümnendi
kohta olenemata vihma kestusest. Seega koostati ka arvutusvihm (Vihm3), mis võtab arvesse kliimamuutusi.
Sademeveesüsteemid projekteeritakse elueaga 50 aastat, siis arvutusvihmale on lisatud 20%-line
kliimakindlustegur.
Vihm1 korral sajab 13.42 mm 60 minutiga. Sademeveesüsteem toimib sellise vihmaga, kuid punase joonega
märgitud torustiku lõikudes esineb täistäitega voolamine ning osades kaevudes on märgata mõningast
veetaseme tõusu (Joonis 30).
60 minutiga sajab 14.22 mm vihm2 korral. Vihmaga 2 torustik töötab täisristlõikega ja veetase kaevudes tõuseb
märgatavalt. (Joonis 31) on näidatud sinised kaevud, milles esineb uputus ning punase joonega on märgitud
torustiku lõigud, mis töötavad täistäitega. Mõningates kaevudes tõuseb vesi maapinnani ja kaevudes tekib
uputus, tekitades maapinnale 5 kuni 7 cm veekihi, mis kestab 1-4 minutit. Veekiht võib ulatuda osaliselt auna
otsteni.

Joonis 30. RVP C sademeveesüsteemi mudel vihmaga 1.
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Joonis 32. RVP C sademeveesüsteemi mudel vihmaga 3.

Vihmale 3 on lisatud kliimakindlustegur ning selle vihma ajal sajab 17.46 mm. Restkaevudes veetase tõuseb
maapinnani põhjustades uputuse, mis kestab 2-10 minutit, sinisega tähistatud kaevud (Joonis 32). Sellise vihma
esinemisel tekib väljakule ca 18 kuni 22 cm veekiht restkaevude 1, 2 ja 3 juures, mis ulatub aunadeni. Sellises
olukorras võib sademevesi seguneda musta ehk värske kompostaunaga kui ka hoiulepandud aunaga ning
hügieeninäitajad võivad omavahel seguneda.
Üheks leevendusabinõuks on see, et kompostaunad tuleks teha lühemad, nii et otsad ei ulatuks uputuse alasse.
Samuti tuleb jälgida, et musta reoveesette auna sademevesi ei voolaks toote hoiulepanemise ala poole.
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Uute väljakute projekteerimisel on tungivalt soovitatav teha sademevee mudel, mis aitab analüüsida sademeveesüsteeme ja aru saada, kas veetase võib restkaevudes tõusta ning tekitada veekihi.

Soovitused.
1) Tungivalt on soovitatav planeeritavatele reoveesette väljakutele rajada hüdrauliliselt toimiv
sademeveesüsteem. Soovitatav on väljakult tulev sademeveevooluhulk arvutada Eesti Maaülikooli
uuringu KIK`i projekti nr. 15589 „Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine“
arvutusmetoodikaga, arvestades kliimamuutusi ning koostada sademevee mudel.
2) Väljakute langud peavad tagama kohese sademevee äravoolu. Langud ei pea olema ühesugused.
Hoiulepanemiseala langud võivad olla väiksema ja värske reoveesette aunaga alal peaks olema lang
suurem eeldusel, et musta reoveesette auna sademevesi ei voola hoiulepanemiseala poole.
3) Väljakuid ja sademeveesüsteeme tuleb korrpäraselt hooldada, et tagada sademevee äravool ning
vältida sademeveesüsteemi ummistusi.
4) Enesekontrollplaani tuleb kirjutada sademevee kogumissüsteemide toimimise kirjeldus ja hoolduse
sagedus.
5) Reoveesettest valmistatud toode peab olema hoiustatud väljakul selliselt, et see ei seguneks musta
ehk värske reoveesette sademeveega, mis võib sisaldada normist kõrgemaid hügeeninäitajaid.

Kompostide stabiilsuse analüüs
Üheks oluliseks komposti kvaliteeti iseloomustavaks parameetriks on stabiilsus. Stabiilsus iseloomustab
komposti bioloogilist aktiivsust ja orgaanilise aine biolagunemise määra. Stabiilsust hinnatakse komposti
hapnikutarbe, süsinikdioksiidi tekkimise või isekuumenemise alusel, kõige enam on kasutusel hapnikutarbe
määramise meetodid. Hapnikutarbe mõõtmist kompostide stabiilsuse hindamiseks on soovitatud näiteks
Euroopa kompostivõrgustiku (ECN- European Compost Network) kompostide kvaliteeditagamise süsteemis ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 2019/1009, 5. juuni 2019, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete
turul kättesaadavaks tegemise nõuded.
Eesti Keskkonnaministri määrus 19.07.2017 nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ (RT I, 28.07.2017,
4) kehtestab lisas 2 reoveesettest valmistatud toote näitajate piirväärtused ja ohutusnõuded. Nimetatud
määruse järgi reoveesete (sellest valmistatud toode) on stabiilne kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
1)
2)
3)
4)
5)

hapnikutarve alla 10 mg O2/g KA (96-tunnise mõõtmisperioodi järel);
orgaanilise aine sisaldus vähenenud vähemalt 38% võrra;
põletuskao ja kuivaine suhe alla 0,6 OA/KA;
lenduvate rasvhapete kontsentratsioon alla 0,43 g KHT/g OA;
biogaasi jääkpotentsiaal alla 0,25 l/g OA.

Näitaja sette stabiilsuse hindamiseks tuleb valida stabiliseerimisprotsessi iseloomu järgi.
Samad piirväärtused on toodud ka keskkonnaministri määruses 31.07.2019 nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel
ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“ (RT I, 06.08.2019,
7). Määrus nr 29 järgi aeroobselt stabiliseeritud, sealhulgas kompostitud sette kvaliteedi hindamiseks tuleb
kasutada eeltoodud punktis 1, 2 või 3 nimetatud näitajat.
Projekti raames uuriti stabiilsuse muutumist kompostimisprotsessi käigus. Kompostide stabiilsust hinnati
kompostimise erinevatel etappidel ja valmiskompostide jaoks hapnikutarbe, põletuskao ja kuivaine suhte
(OA/KA) ning orgaanilise aine sisalduse vähenemise alusel.
Komposti hapnikutarvet analüüsiti Oxitop mõõtesüsteemiga (WTW). Katsetulemuste alusel arvutati 96-tunni
kumulatiivne hapnikutarve kuivaine massiühiku kohta. Kompostide kuivaine (KA) sisalduse määramiseks
kuumutati proove 103ºC juures kuni püsiva kaaluni. Orgaanilise aine (OA) sisaldus määrati samadest proovidest
põletuskaona 550ºC juures. Kompostide iseloomustamiseks määrati ka kompostide vee-ekstraktide (10:1 w/w)
pH ja elektrijuhtivuse väärtused.
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Eelkatse (RVP A , 2018)

96h hapnikutarve, mgO2/g KA

Katseaun (katuse all) oli osaliselt kaetud, eraldi analüüsiti kaetud ja katmata osa. Hapnikutarbe, orgaanilise aine
vähenemise ning põletuskao ja kuivaine suhte mõõtmise tulemused on esitatud joonisel (Joonis 33).
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Joonis 33. 96h hapnikutarbe (A), orgaanilise aine (B) ning põletuskao ja kuivaine suhte (C) vähenemine aunkompostimise
eelkatse käigus katteta ja kattega aunas RVP A.
Stabiilsuskriteeriumid vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“.
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Reoveesette aunkompostimise katsed 2019–2020
Aunkompostimise katsetesse 2020. aastal pandud tahendatud reoveesetete analüüsi tulemused on toodud
tabelis (Tabel 4).
Tabel 4. Kompostimiskatsetesse 2020. aastal pandud tahendatud reoveesetete analüüsi tulemused

Reoveesete

KA, %

OA, %

pH

EC, µS/cm

96h hapnikutarve,
mgO2/g KA

RVP A

18.94

71.57

7.30

1142

115

RVP B

13.40

70.59

7.15

753

118

RVP C

16.69

77.67

7.67

689

105

RVP D

17.36

81.22

7.52

617

80

On näha, et teistest märjem on tahendatud sete reoveepuhastis B. Setete hapnikutarbe osas erineb teistest
reoveepuhasti D sete, mille hapnikutarve on 25–30 % madalam.
Joonistel (Joonis 34, Joonis 35, Joonis 36) on esitatud hapnikutarbe, orgaanilise aine vähenemise ning põletuskao
ja kuivaine suhte muutumine erinevates ettevõtetes läbiviidud katsekompostimiste käigus 2020. ja 2019. aastal.
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Joonis 34. 96-tunni hapnikutarbe muutused katsekompostimisel erinevates ettevõtetes 2020. (A) ja 2019. (B) aastal.
Stabiilsuse kriteerium (hapnikutarbe piirväärtus) vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 24 „Reoveesettest toote
valmistamise nõuded“.

Org. aine vähenemine, %

REOVEESETTE TOOTESTAMISE PROJEKTI LÕPPARUANNE

46

A

40
35

RVP C
RVP A
RVP B
RVP D
stabiilsuse kriteerium

30
25
20
15
10
5
0
0

20

40
Aeg, päeva

60

80

B

Org.aine vähenemine, %

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

100

120

Aeg, päeva
Joonis 35. Orgaanilise aine sisalduse vähenemine katsekompostimise käigus erinevates ettevõtetes 2020. (A) ja 2019. (B)
aastal.
Stabiilsuse kriteerium vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 24 „Reo-veesettest toote valmistamise nõuded“.
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Joonis 36. Põletuskao ja kuivaine suhte (OA/KA) muutus katsekompostimisel erinevates ettevõtetes 2020. (A) ja 2019. (B)
aastal.
Stabiilsuse kriteeriumid vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 24 „Re-oveesettest toote valmistamise nõuded“.

Jooniselt (Joonis 34) on näha, et reoveesetete aunkompostimise tulemusena on võimalik saada stabiilne
kompost. Stabiilsus on saavutatav ligikaudu 1,5 kuu pikkuse kompostimisperioodi tulemusena, eeldades õigeid
võtteid kompostimisel ja kompostimisprotsessis termofiilse faasi toimumist.
Jooniselt (Joonis 35) on näha, et orgaanilise aine vähenemine katsekompostimise käigus oli väike (maksimaalselt
15%), jäädes kaugelt alla 38%, mis on esitatud stabiilsuskriteeriumina ja mille saavutamist või ületamist on
nõutud keskkonnaministri määruses nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“. Orgaanilise aine
vähenemine sõltub kompostimiseks võetud sette ja tugiaine suhtest ning viimases sisalduva orgaanilise aine
lagunemisastmest. Ka põlemiskao ja kuivaine suhte (Joonis 36) muutus kompostimise käigus oli väike ja selle
parameetri alusel enamikku katsekompostidest ei saa lugeda stabiilseteks. Stabiilseks võib lugeda komposti,
juhul kui OA/KA suhe on alla 0,6 (keskkonnaministri määrus nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“).
Suhe väiksem kui 0,6 oli saavutatav RVP A korral, kus tugiainena kasutati ainult põhku.
Kokkuvõtteks, kompostide stabiilsuse hindamiseks sobib hapnikutarbe mõõtmine. OA/KA suhte alusel ei ole
võimalik stabiilsust hinnata. Selleks ei sobi ka orgaanilise aine vähenemise analüüs, mida tavalise tööpraktika
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juures puhastites ei rakendata, sest sel juhul peaks proove võtma ka kompostiaunast algmaterjali
kokkusegamisel. Projekti raames saadud kogemus näitas, et algsegu ühtlaseks saamiseks on vaja palju vaeva
näha ja esialgselt väga heterogeensest materjalist on keeruline esinduslikku proovi võtta.
Seega võiks kompostide stabiilsuse hindamiseks nõuda hapnikutarbe määramist. Soovitav oleks määruses ära
tuua viide vastavale metoodikale, mille rakendamist silmas peetakse ja millest sõltub piirväärtuse (stabiilsuse
kriteeriumi) arvuline väärtus.

Järeldused kompostimistehnoloogia sobivuse kohta
Üldseisukoht
Projektis ei avastanud nö “lootusetuid” olukordi, vaatamata sellele, et sette omadused, platsid ja segamistehnika
on erinev.
Tugiained – kõikides katsetes oli tugiaine erinev. Võimalik oli kompostida nende kõigi kaasabil, kuid igal omad
nüansid – alustades nende maksumusest kuni biolagundatavuse ja võõriste sisalduseni. Oluline on tekitada
sõmer segu settest ja tugiainest (ca 30% kuivaine, vältida kittiva massi tekkimist/püsimist), ehk tugiaine ja
segamistehnika ning töövõtted! Kehtib lisaks aunkompostmisele ka reaktorkompostimise puhul.
Lahtine vs kinnine (katuse all) – omad plussid ja miinused mõlemal. Vähemalt osaliselt võiks olla igal jaamal
olemas katusealused, mida saaks kasutada peamiselt valmiskomposti hoiustamiseks, kuid seal võiks olla ruumi
ka tugiainetele. Samuti peaks olema lahendused halbadeks ilmastikuoludeks- nt aunade katmine, vähemalt
osaliselt (nt termofiilne faas) kompostimine katuse all, või ka näiteks reaktorkompostimises. Kui valida aunade
katmine katteriidega, siis aunasegaja peab olema katte eemaldamise seadmestikuga (katteriide eemaldamine
käsitsi on füüsiliselt liiga raske tegevus). Kui aun jääb kauaks katuse alla, võib ta liiga kuivaks muutuda. Sellisel
juhul võib vaja olla niisutamist.
Hais, segamise strateegia ja KK inspektsiooni piirangud. Haisu minimeerimiseks tuleks kompostimist läbi viia
võimallikult aeroobsetes tingimustes - seega alustades tugiaine valikust, selle eelnevast töötlemises (nt põhu
purustamine) jne. Seejärel aga piisavas õhustamises. On juhtunud, et segamise sagedusele seatakse piirid, mis
on tegelikult tehnoloogiliselt väga vale - sellega aitame teatud etappides kaasa õhupuudusele ja anaeroobsete
tingimuste tekkimisele.
Kõne alla võiks tulla ka surveõhustamine, aga selleks on vajalik platse ümber ehitada. Surveõhustamise puhul on
võimalik rakendada ka biofiltreid heitõhu puhastamiseks ( kui rakendada aunades negatiivset rõhku).
Hea rakendus on reaktorkompostimine, millel puhul saab termofiilse faasi viia läbi kinnistes tingimustes ning
heitõhu puhastada.
Aunade seire – reaalajas seire on väga soovitatav, kuna selle järgi on võimalik operatiivseid (kiireid ja õigeid)
otsuseid vastu võtta. Seireandmed peaks jõudma puhasti juhtimissüsteemi (SCADASSE) ehk kompostimise kohta
oleks seal vaja eraldi töötluse etappi (nagu näiteks rakendatud trummelkompostimisel). Siis oleks andmed
digitaliseeritud ja lihtsasti kättesaadavad ning analüüsitavad/töödeldavad. NB: Digitaalne seire ei asenda aunade
igapäevast jälgimist (niiskusrežiim, auna sõmerus, käsitsi temperatuuride kontrollmõõdistus jm).
Sette kuivaine (tahenduse efektiivsus) – oluline aspekt. Liiga vähese sette kuivaine puhul on vaja tugiaine suures
koguses, et saavutada sõmerus, samas sellises aunas jääb siis bioloogiliselt laguneva materjali osakaal seega ka
väike, ehk temperatuuri tõus probleemne. Liiga kuiv sete ja liiga kuiv tugiaine omakorda toob kaasa vajaduse
niisutada!
Hügieniseerimise jaoks temperatuuri saavutamine – tähtsaim, vahest ka raskeim aspekt reoveesette
kompostimisel. Kui biolagunevate jäätmete korral ei ole see probleemiks, siis settekomposti korral on.
Reoveesette puhul on probleem suur niiskusesisaldus, sageli olematu struktuur (mis tuleb saavutada tugiainega)
ning talvised olud (auna sees on soe, pindmine kiht külm). Temperatuur on aga aluseks nii patogeenide kui ka nt
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umbrohu hävitamisel. Biolagunevate jäätmete kompostimisel on olnud probleemiks hoopis liigne temperatuur
(aunad liiga kuumad ja liiga kaua), mis toob kaasa orgaanika söestumise (ei teki huumust).
Umbrohi on biojäätmete komposti „vaenlane nr 1“. Sama kehtib ka reoveesettekomposti kohta. RVP peab
mõtlema valmiskomposti katmisele (minimaalselt katteriie, soovitatav eraldi hoonestus).
Hoiule pandud aun peab püsima aeroobsena. Kui aun katta umbrohu vastu, siis hapnik ei pääse ligi ning aun võib
muutuda anaeroobseks, mida KeM 24 ei luba. Lahendused:
- hoiule pandud auna läbisegamine. Seda tuleks teha 1-2 × aastas. Mehaaniline läbisegamine võimaldab
säilitada ka valmiskomposti kaubanduslikku välikust;
- sundõhustamine. Õhustamiseks peab hoidlas olev kompost olema piisavalt kuiv ja sõmer. Põranda all
peaks paiknema perforeeritud torustik ning toimuma regulaarne õhustamine
- kombinatsioon mõlemast.
Kõik aunapöörlid on suhteliselt vanad ning vajavad sageli remonti juba praegu. Nad jõuavad oma tööea lõppu
lähiaastatel, mistõttu uute seadmete hankimisel tuleks taotleda, et:
- Auna ristlõige oleks võimalikult suur
- Eelistada tuleks iseliikuvaid seadmeid
- Seadmeid oleks võimalik rakendada ka talvistes tingimustes
- Seadmed oleks varustatud katteriide maha ja peale kerimise seadmestikuga
- Katusealuse kompostimise korral tuleb kasuks niisutamisvarustuse võimalus
NB: Aunapöörel peaks olema kindlasti ka puhastitel, milles trummekompostimisega viiakse läbi ainult termofiilne
kompostimise etapp.

1. Enesekontrolli plaan on oluline infosulu vältimiseks. Selle põhja näidis oleks abiks (nõuded annab KeM 24, aga
detailsuse kohta oleks vaja soovitusi). Soovitus: olenemata sellest, kas lähed sertimiseni või mitte, toimi täpselt
tootemääruse järgi. Siis on tööde käik ja rollijaotus selgem.
2. Platsil/objektil peavad olema sildid väljas (nõue tuleneb määrusest 24) ning kaustas siis ka vastavad paberid
(nõue tuleneb määrusest 24). Dokumenteerimine võimaldab selgemat arutelu jäätmete tagatisraha ja koguste
tõendamisega.
3. Dokumenteerimine ja korralik enesekontrolliplaan võimaldab selgemat arutelu jäätmete tagatisraha ja
koguste tõendamisega. Eraldatud alad kompostimisväljakul:
- Intensiivse/aktiivse/esmase kompostimise ala (eesmärk hügieeninõuete saavutamine, nt esimesed 1-3
kuud? Tulemuseks on endiselt nö toores kompost.
- Järelvalmimise ala (eesmärk stabiilsuse saavutamine, nt 1-3 kuud. Tulemuseks nö valmiskompost.
- Hoiule panemise ala, st ladu. Sinna pannakse kompost sertimiseks ja turustamiseks.
- Kui tegu on võõraste jäätmetega, siis ka vastuvõtuala.
4. Partii mõiste – tuleb korrektsel ja selgelt defineerida. Võib olla nii, et kogu aasta jooksul saadud kompost
moodustab ühe partii. Kuid võib ette tulla ka seda, et on aunasid, kus temperatuur ei tõusnud piisavalt kõrgele
ja seda ei saagi tooteks vormistada (see kogus läheb „uuele ringile“ või käsitletaksegi jäätmetena). Ehk saab illa
ka iga aun eraldi partii.

Majandusanalüüs
Reoveesettest komposti tootmise majanduslik põhjendus
Reoveesette aunkompostimist põhjendatakse kahe olulisema argumendiga. Esimese kohaselt on kompostimine
osa jäätme töötlemise ja stabiliseerimise protsessist, misläbi välditakse reoveesette jäätmetena kõrvaldamisega
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seotud kulusid. Siinkohal on oluline fakt, et jäätme kõrvaldamine on jäätmehierarhias kõige madalama
prioriteediga tegevus [4]. Teine argument seisneb asjaolus, et reoveesettekomposti on võimalik väetisena
kasutada ja taimetoitained tagasi mulda viia. Kuna komposti sihtotstarve on põllumajanduses kasutatav väetis,
vähendab reoveesettekompost potentsiaalselt nõudlust mineraalväetiste järele. Vähesem sõltuvus maailmaturul
kaubeldavatest mineraalväetistest vähendab põllumajandustootjate riske ja kulusid, kuna väetiste pikaajaline
hinnatase tõuseb ja hinnad on muutlikud (Joonis 37).
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Joonis 37. Erinevate väetiste hinnad nominaalsetes dollarites tonni kohta maailmaturul aastatel 2004–2019 [5].
Võrdlusandmed tuuakse nüüd ja edaspidi alates 2004. aastast, millal Eesti ühines Euroopa Liiduga.

Vaatlusperioodi jääb väetisehindade järsk tõus 2008. aastal, mis näitlikustab võimalikke tulevikustsenaariumeid.
Väetisehindade hüppe algatas India vähenenud fosforväetise (DAP) tootmise tõttu suurenenud nõudlus, riigi
väetiseimpordi kasvust tingitud hindade tõusu võimendas väetist eksportivate riikide protektsionism [6].
Fosforväetiste hindade tõus tõmbas kaasa teiste väetiste ja eriti kompleksväetiste hinnad.
Rahvastiku kasvu tõttu arengumaades suureneb mineraalväetiste nõudlus veelgi, mida ei suudeta tulevikus
ressursside ammendumise või riiklike poliitikate tõttu rahuldada. Sarnased hinnašokid nagu 2007–2008. aastal,
esinevad tõenäoliselt üha sagedamini. Eriti puudutab see fosforväetisi, mida kinnitab India kaasus.
Kuna reoveesettekompost on suhteliselt fosforirikas, ei vähenda selle kasutamine ainult kulusid, vaid langetab
ka riske ja suurendab stabiilsust, kuna tooraine tootmine ei sõltu maailmaturust. Komposti eelis on selle teistest
orgaanilistest väetistest suurem fosforisisaldus, selle lämmastiku ja fosfori suhte võib muuta bioloogiliste ja
keemiliste fosforiärastusega põhimõtteliselt võrdseks [7]. Reoveesettekompost maandab seega
põllumajandustootjate tururiske ja vähendab liigset mineraalväetiste kasutamist.
Reoveesettekomposti tootmine aitab saavutada nii keskkonnahoiu kui ka majanduslikke eesmärke. Selle
majanduslik mõju väljendub põllumajandustootjate riskide vähenemises – kuna väheneb vajadus
mineraalväetiste järele, kahaneb maailmaturu hinnakõikumiste mõju. Samuti on reoveesettest toodetud toote
kasutamisel oluliselt vähem piiranguid võrreldes stabiliseeritud reoveesette kasutamisega.

Reoveesette aunkompostimise kuluarvestus teooria lühitutvustus
Aunkompostimise kuluarvestuslikku poolt uurivaid teadustöid on vähe, eriti Eesti oludesse sobivaid. Rohkem on
rakendusuuringuid ja muid praktilise kallakuga analüüse. Kuluarvestuse teemalisi artikleid iseloomustab üldisus,
mistõttu ei ole metoodika nüansid sageli selged.
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Üks põhjalikumaid reoveesette kulude haldamise teemalisi töid on 1985. aastal USA-s avaldatud EPA
(Environmental Protection Agency) „Estimating Sludge Management Costs“ [8]. Käsiraamatu eelis on põhjalikkus,
kuna raamatus on erinevate reoveesette käsitlemise meetodite kulude arvutamise algoritme. Puudus on aga
selle USA-spetsiifilisus, mistõttu on seda kohandatud näiteks Egiptuse oludega [9].
Erinevate reoveesette käsitlemise ja kompostimise meetodite kulusid on uuritud ka Hiina väikese ja keskmise
suurusega reoveepuhastites [10]. Uurijad ei kasuta seejuures EPA mudelit. Artiklis leitakse, et nii kapitalikulude
kui ka tegevuskulude olulisim mõjutegur on reoveesette niiskusesisaldus ja aunkompostimine on võrreldavatest
meetoditest odavaim (sealsamas).
Kuigi dokumentidel põhinev (desk study) analüüsimeetodiga on üldlevinud, pole meetod ainuvõimalik ega
täiuslik. Näiteks Wisconsini Ülikooli (University of Wisconsin-River Falls) uurijad hindasid sõnniku
aunkompostimise tasuvust, mõõtes erinevate tootmisprotsesside ajakulu. Muuhulgas mõõdeti auna kuhjamisele
kuluvat aega, auna esmakordsele ja järgnevatele segamistele kuluvat aega ning komposti ümberlaadimise
ajakulu [11]. Mõõtmistulemuste järgi arvutati edasi iga-aastased tegevuskulud (sealsamas).
Siinse aruande jaoks kasutatakse uut meetodit, mis põhineb osaliselt Wei ja teiste (2001) tööl [10]. Kuna uurijatel
pole kasutada raamatupidamislikke andmeid, on analüüs pigem ökonomeetriline kui finantsarvestuslik.
Muutused uurimismeetodis puudutavad nii konstante kui ka uuritavaid (kulu)artikleid.

Reoveesette komposti hind
Reoveesettekomposti majanduslik väärtus koosneb kahest põhilisest komponendist: komposti
makrotoitainesisaldus (lämmastik, fosfor ja kaalium) ja selle mulda parandavad omadused (sealhulgas süsinikuja mikrotoitainesisaldus). Kuna esimene sisaldab vähem faktoreid ja on selgelt defineeritav, on selle põhjal hinna
määramine ülevaatlikum ja kindlam. Komposti mulda parandavatele omadustele hinna määramine nõuab
tulevikus täiendavat uurimist.
Kuna mineraalväetiste hind lõpptarbijale kujuneb suuresti maailmaturu mõjul, võetakse lähtepunktiks
maailmaturu hinnad. Tooraineturu aastakeskmiste hindade kohta kogub ja talletab andmeid Maailmapank, mille
andmeid kasutatakse selleski uuringus. Uuritakse kolme makrotoitainet:
•
•

•

Lämmastik. Tooraineturul kaubeldakse lämmastikväetisega uurea (urea) kujul.
Fosfor. Kaubeldakse kolme fosforit sisaldava väetise tüübiga: diammooniumfosfaat (diammonium
phosphate, DAP), fosforiit (phosphate rock) ja kolmekordne superfosfaat (triple superphosphate, TSP).
DAP jäetakse kõrvale, kuna too sisaldab ka lämmastikku. Kuna fosforiidi fosforisisaldus kõigub oluliselt,
ei uurita tolle hinda.
Kaalium. Tooraineturul kaubeldakse ühe kaaliumväetisega, milleks on kaaliumkloriid (potassium
chloride, aga ka muriate of potash, MOP).

Eesmärk on arvutada, kui suur on ühes tonnis reoveesettekompostis oleva lämmastiku, fosfori ja kaaliumi
turuhind, misjärel liidetakse need kokku ja leitakse komposti makrotoitainete hind. Selleks arvutatakse
esimesena kui palju maksab üks kilogramm makrotoitainet kuivaines maailmaturul (Tabel 1).
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Tabel 5. Väetise makrotoitainesisaldus ja hind tooraineturul

Näitaja

Väetis
Ühik

Uurea (N)

TSP (P)

Kaaliumkloriid (K)

Makrotoitainesisaldus *

%

46

45

60

Väetise tooraineturu hind **

$/kg

0,2453

0,2945

0,2555

Makrotoitaine hind

$/kg

0,5332

0,6546

0,4258

* makrotoitainesisaldus protsentides [12]–[14],
**hind tooraineturul 2019. aastal nominaalsetes dollarites kilogrammi kohta [5] ja makrotoitaine hind dollarites kilogrammi
kohta

Edasi arvutatakse nelja valimi reoveepuhasti reoveesettekompostis olevate makrotoitainete hinnad ja nende
summa ehk koguhind. Selleks kasutatakse komposti ohutus- ja kvaliteedinäitajate analüüside tulemusi.
Tabel 6. Valimi reoveepuhastite reoveesettekomposti makrotoitainesisaldus protsentides kuivainest

Näitaja

Reoveepuhasti
Ühik

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Lämmastikusisaldus

% KA

2,7

2,3

2,9

2,5

Fosforisisaldus

% KA

3,4

1,6

1,7

1,1

Kaaliumisisaldus

% KA

0,489

0,185

0,339

0,433

Tabelites (Tabel 5) ja (Tabel 6) toodud info alusel leitakse komposti makrotoitainete hinnad (Tabel 7).

Tabel 7. Reoveesettekomposti makrotoitainete hinnad

Näitaja

Ühik

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Lämmastiku hind

$/kg

0,0144

0,0123

0,0155

0,0133

Fosfori hind

$/kg

0,0032

0,0012

0,0022

0,0028

Kaaliumi hind

$/kg

0,0021

0,0008

0,0014

0,0018

Hind kokku

$/kg

0,0197

0,0143

0,0191

0,0180

Hind kokku

$/t

19,6801

14,2628

19,1259

18,0086

Hind kokku

€/t

16,5365

11,9845

16,0708

15,1320

Valimi reoveepuhastite reoveesettekompostis olevate makrotoitainete hinnad dollarites kilogrammi komposti kohta ning
makrotoitainete hinnad kokku dollarites kilogrammi komposti kohta, dollarites tonni komposti kohta ja eurodes tonni
komposti kohta. Vahetuskursiks fikseeritakse 1,1901 [15]

Tabelis (Tabel 7) olevad arvutused näitlikustavad alternatiivkulu põhimõttel seda, kui palju maksaks ühes
kilogrammis (või tonnis) olevate makrotoitainete ostmine maailmaturult. Rahaline väärtus jääb omistamata
lisaväärtusele, mida reoveesettekomposti kasutamine pakub. Näiteks mullasüsiniku kasv ja kompostis leiduvad
mikrotoitained. Arvutustele lisab määramatust asjaolu, et reoveesette ja seega sellest toodetava komposti
koostis pole staatiline, reoveesettekomposti mikro- ja makrotoitainesisaldus kõigub.
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Reoveesette komposti omahind
Aunkompostimisega seotud kulude hindamiseks koostati küsitlusankeet, millele paluti valimi reoveepuhastite
esindajatel vastata. Aruande koostamise ajaks saatsid oma vastused RVP A ja RVP C esindajad, mistõttu tehakse
järeldusi kahe reoveepuhasti andmete toel. Laekunud vastused olid samuti erineva täpsusastmega, mistap on
mõningased üldistused paratamatud.
Kulusid hinnatakse Wei ja teiste (2001) [10] meetodit kasutades, mida on Eesti oludega kohandatud. Mainitu
erineb siinsest käsitlusest veel selle poolest, et Wei ja teised (2001) uurivad ka kompostimisele eelnevaid samme.
Kuna uuringu fookus on aunkompostimisel, piirdutakse siin samuti ainult kompostimisprotsessi uurimisega.
Aunkompostimine on kapitaliintensiivne tegevus, mida kinnitab põhivara soetusmaksumus (Tabel 8).
Tabel 8. Valimi reoveepuhastite aunkompostimise põhivara

Näitaja

Reoveepuhasti
RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Kompostimisplatsi pindala (m2)

2 540

4 800

6 840

29 666

Seadmete amortisatsiooniaeg (aastat)

10

Taristu amortisatsiooniaeg (aastat)

40

Konstandid

Seadmed
Aunapöörli soetusmaksumus (€)

59 000

…

331 660

…

Sõeluri soetusmaksumus (€)

–

…

92 350

…

Mõõteseadmete soetusmaksumus (€)

400

…

…

…

Seadmete soetusmaksumus kokku (€)

59 400

…

424 010

…

Liigvee kogumissüsteemi soetusmaksumus (€)

5 000

…

65 000

…

Kompostimisplatsi katuse soetusmaksumus (€)

197 715

…

–

…

Taristu soetusmaksumus kokku (€)

202 715

…

65 000

…

Põhivara kokku (€)

262 115

…

489 010

…

Taristu

RVP C on seadmetesse investeerinud oluliselt rohkem kui RVP A, mis mõjutab reoveepuhasti amortisatsioonikulu.
Erinevalt RVP A-st ei toimu RVP C-s kompostimine katuse all, mis mõjutab potentsiaalselt tootmise tulemuslikkust
ja toodangu kvaliteeti. Katuse ehitamise mõju kuludele on aga pika kasutusaja tõttu suhteliselt väike (Tabel 9).
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Tabel 9. Reoveepuhastite aunkompostimise püsikulud.

Näitaja

Reoveepuhasti
RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Konstandid
Hooldus- ja käituskulude määr (%)

1 [10]

Intressimäär (%)

1,516

Kindlustusmäär (%)

1 [10]

Seadmed
Mõõtevahendite käitamise, hooldamise ja
kontrolli kulu

90,00

…

100,00

…

Seadmete hooldus- ja käituskulu (€/a)

594,00

…

4 240,10

…

Seadmete amortisatsioon (€/a)

5 940,00

…

42 401,00

…

Seadmete kulud kokku (€/a)

6 624,00

…

46 741,10

…

Taristu amortisatsioon (€/a)

5 067,88

…

1 625,00

…

Taristu kulud kokku (€/a)

5 067,88

…

1 625,00

…

Intressikulu *

3 973,66

…

7 413,39

…

Kindlustuskulu (€/a)

2 621,15

…

4 890,10

…

Muud kulud kokku

6 594,81

…

12 303,49

…

Püsikulud kokku (€/a)

18 286,69

…

60 669,59

…

Taristu

Muu

*Intressimäär koosneb 12 kuu EURIBOR-ist [16] ja kahest protsendist tasandusmäärast

Olulise osa reoveepuhastite püsikuludest moodustab amortisatsioon, mis on tootmise iseloomu tõttu
ootuspärane. Just seadmete amortisatsiooni osakaalu valguses koguamortisatsioonist tuleb masinapargi
uuendamisele tähelepanu pöörata. Nendega on seotud suurim muutuvkulude liik ehk aunade segamise kulu,
mida aitavad moodsad seadmed potentsiaalselt vähendada.
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Tabel 10. Valimi reoveepuhastite aunkompostimise muutuvkulud eurodes aastas.

Näitaja

Reoveepuhasti
RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Konstandid
Aasta tööpäevad (p/a)

253

Tööjõukulu tunnis (€/h)

12,50

Diislikütuse hind (€/l)

0,938

Hooldus- ja käituskulude määr (%)

3,25

Aunkompostimise protsess
Tugiainekulu (€/a)

2 000,00

…

4 755,50

…

Polümeerikulu (€/a)

5 174,00

…

5 506,20

…

Aunade segamise kulu (€/a)

6 523,61

…

10 755,00

…

Kompostimisplatsi puhastuskulu

…

…

500,00

…

Nõrgvee kogumise kulu

…

…

1 500,00

…

Valmistoodangu eraldi alale transpordi kulu

…

…

500,00

…

Aunkompostimise protsessi kulu (€/a)

13 697,61

…

23 516,70

…

Valmiskomposti proovide testimise ja transpordi kulu (€/a)

1 060,00

…

800,00

…

Valmiskomposti proovide kulu (€/a)

1 060,00

…

800,00

…

Aruandluse kulu (€/a)

…

…

100,00

…

Kompostimise käigu dokumenteerimise kulu (€/a)

790,63

…

500,00

…

Aruandluse tööjõukulu

790,63

…

600,00

…

Hooldus- ja käituskulu (€/a)

8 518,74

…

15 892,83

…

Muud kulud kokku

8 518,74

…

15 892,83

…

Muutuvkulud kokku

24 066,97

…

40 809,53

…

Valmiskomposti testimine

Aruandlus

Muu

Tööpäevade ja tööjõukulude andmed on võetud 2019. aasta statistika alusel [17], [18], diiselkütuse hind 2019. aasta
keskmise alusel [19]. Hooldus- ja käituskulude arvestamine aitab arvestada erinevate ootamatute kulutustega seadmete
rikke korral [10].

Tootmise sarnase mahu juures on RVP C tugiaine rahaline kulu RVP A omast suurem. Selle tingib asjaolu, et RVP
A kasutab tugiainena põhku, RVP C aga põhku ja turvast. Muutuvkulusid mõjutab taaskord RVP C suurem
investeering tehnikasse, millel on aga tõenäoliselt positiivne mõju tootmise efektiivsusele. Kogukulude mõttes
on RVP A ja RVP C vägagi erinevad, kuigi nende tinglikud tootmismahud on sarnased (Tabel 11).

REOVEESETTE TOOTESTAMISE PROJEKTI LÕPPARUANNE

56

Tabel 11. Valimi reoveepuhastite aunkompostimise kogukulu eurodes aastas

Näitaja

Reoveepuhasti
RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Püsikulud kokku (€/a)

18 286,69

…

60 669,59

…

sealhulgas amortisatsioon (€/a)

11 007,88

…

44 026,00

…

Muutuvkulud kokku (€/t)

24 066,97

…

40 809,53

…

Kulud kokku (€/a)

42 353,66

…

101 479,12

…

ilma amortisatsioonita (€/a)

31 345,78

…

57 453,12

…

Kogukulu

RVP A ja RVP C erinevad investeeringute iseloomu poolest. RVP A ehitas kompostimisalale katuse, mille pika
kasutusaja tõttu on iga-aastane amortisatsioon mõõdukas. RVP C põhivaras on aga enam kompostimisseadmeid,
mille kasutusaeg on ehitistest lühem ja iga-aastane amortisatsioon seetõttu suurem. Erisus mõjutab olulisel
määral ka kulusid toodangu koguse kohta (Tabel 12).
Tabel 12. Valimi reoveepuhastite kulud toodetud reoveesettekomposti tonni kohta.

Näitaja

Reoveepuhasti
RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

870

…

600

…

Kulu reoveesettekomposti tonni kohta (€/t)

48,68

…

116,64

…

ilma amortisatsioonita (€/t)

36,03

…

66,04

…

Konstandid
Reoveesettekomposti kogus (t/a) *
Ühikkulu

* Settekomposti kogusena kasutatud esindajalt saadud keskmisi väärtusi

Kuna suur osa RVP C kuludest on seotud kasutatava tehnikaga, on võimalik tootmismahtu lihtsamalt kasvatada.
See tähendab, et RVP C võib tootmist intensiivistada, mis viib reoveesettekomposti hinda alla. RVP A peab aga
rohkem investeerima, kuna nende seadmed on vanemad ja vajavad peagi väljavahetamist.
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6 REAKTORKOMPOSTIMINE
Reaktorkompostimine on ressursiefektiivne protsess, mille käigus lagundatakse orgaanilised materjalid
laguprotsessidest eralduva soojuse ja protsessi juhitava hapniku toel kompostiks. Kompostimist reaktoris
rakendatakse mitmesuguste orgaanilise päritoluga jäätmete stabiliseerimiseks ja kompostimiseks: reoveesete,
aia- ja toidujäätmed, muud orgaanilised jäätmed, seda on otstarbekas kasutada jäätmete puhul, mis on
välitingimustes lagundamiseks vähem sobilikud ning seotud ebameeldiva lõhna tekkimise riskiga. Käesolevas
projektis uuriti trummelkompostmise praktikaid, kuid tuntakse ka muid reaktorkompostimise tehnoloogiaid
nagu kamber-ja tornreaktorid. Võrreldes teiste kompostimismeetoditega kasutatakse reaktorkompostimisel
keerulisemat tehnoloogiat, ent sel on mitmeid eeliseid teiste meetodite ees:
•
•
•
•
•

protsess on kiire, hästi juhitav ja kontrollitav ning hügieeniline;
meetod vajab vähem tööjõudu kui teised kompostimisviisid;
seadmete jõudlus on suur, mehaaniline töökindlus on hea ning komposti kvaliteet ühtlane;
mõned reaktorkompostimise tehnoloogiad on piisavalt paindlikud, et kasutada erinevaid tooraineid;
lagugaase saab koguda ja puhastada ning samuti saab ära kasutada tekkivat kompostisoojust.

Reaktorkompostimise rakendamisel tuleb panustada tööjõu väljaõppesse kompostimisreaktorite parimaks
opereerimiseks ning silmas pidada, et protsess vajab pidevat kontrolli. Kompostimisreaktorid on kallid, protsess
energiamahukas, heitõhk tuleb filtreerida ning vajaliku stabiilsuse saavutamiseks võib
olla vajalik
järelkompostimine aunas.
Projektitegevuste tulemusena antakse hinnang kolmes Eesti reoveepuhastis reoveesette töötlemiseks
kasutatavale trummelkompostimise tehnoloogiale. Viimane võimaldab efektiivset reoveesette orgaaniliste
ühendite lagundamist temperatuuril ≥60 ºC vähemalt kolme ööpäeva jooksul (KeM 29 § 4), millele järgneva
vähemalt 2-kuulise aunas kompostimise tulemusena saadakse kvaliteetne, stabiliseeritud tootevääriline
kompost.
Trummelkomposter on ümber oma horisontaaltelje pöörlev soojustatud terassilinder, milles viiakse läbi
aeroobse lagunemise protsess kompostimassi aeglaselt segades. Orgaaniliste ainete lagundamiseks on
kompostitavat massi vaja segada, õhustada, niisutada ning soojendada kinnises reaktoris. Orgaaniliste ühendite
aeroobseks lagundamiseks juhitakse kompostisegusse hapnikku. Hapnik oksüdeerijana liidab elektrone,
eksotermilise reaktsiooni käigus eraldub energia, millest osa põhjustab kompostimassi soojenemist, teise osa
kasutavad mikroorganismid oma elutegevuseks ja lagundavad selle käigus orgaanilisi aineid.
Praktikas tähendab, see, et kui trumlis käivituvad edukalt lagunemisprotsessid, siis hakkavad tööle kõigepealt
mesofiilsed bakterid, mis on eluvõimelised kuni temperatuurini ligikaudu 40-45 °C. Kui eksotermilised
reaktsioonid toimuvad efektiivselt ja temperatuur tõuseb veelgi, siis kuni ligikaudu 70 °C lagundavad segu
termofiilsed bakterid. Kvaliteetse komposti saamiseks on oluline biolagunevate ainete lagundamine mesofiilide
abil, kuid patogeenide ja umbrohuseemnete eemaldamiseks soovitatakse opereerida trumlit nii, et teatud ajaks,
vähemalt 3ks ööpäevaks tõuseb temperatuur 60 °C või kõrgemale.
Seega peab kompostimisreaktori sisemine temperatuur olema piisavalt kõrge patogeenid ja umbrohuseemnete
hävitamiseks, kuid samas piisavalt madal mikroorganismide aktiivset tegevuse tagamiseks.
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Joonis 38. Trummelkomposter.

Tugiaine ja õhustamine. Komposti puhul on kõige olulisem struktuur – piisavalt sõmer, õhuline ja niiske! Sobiva
struktuuri saamiseks lisatakse reoveesettele tugiainet, mis peab olema suuretükiline tagamaks piisavat õhutust.
Tugiainest tuleb eelnevalt eemaldada peenfraktsioon ja võõrised, nagu näiteks kivid. Heade omadustega
protsessi opereerimiseks on teraviljapõhud, millest nisu laguneb hästi tõstes temperatuuri ja kuivatades
kompostimassi; rukki ja odra kõrred on siledamad, aeglasemalt lagunevad ja pigem hüdrofoobsete omadustega.
Põhk tuleb enne reoveesettele lisamist purustada ning seda tuleb säilitada varju all.
Lisaks kasutatakse tugiainena turvast, hakkepuitu, puidumultši ning puulehti. Head struktuuri andvad materjalid
turvas ja puit ei lagune trumlis oluliselt, mistõttu tuleb läbi mõelda, et kas tugiaine laguneb koos reoveesettega
või tuleb see osaliselt hiljem eemaldada.
Kompostimisprotsessiks viiakse kuivainesisalduseni umbes 20%, praktikute poolt on pakutud vahemikku 16-25%,
tahendatud reoveesete, mis on segatud tugiainega, konveieriga seadme otsas oleva avause kaudu aeglaselt
pöörlevasse trumlisse. Soojustatud ja suletud trumlit saab täita ja tühjendada ka muul viisil, näiteks
kopplaaduriga. Laguprotsesside initsieerimiseks õhustatakse kompostisegu trumli põhjast puhuritega, kas
spetsiaalse torustiku abil või kompostimassi all oleva siibri kaudu. Õhutamisvajaduse sagedus ja intensiivsus
sõltub komposti temperatuurist: õhutades temperatuur tõuseb, väljalülitatud olekus langeb. Kompostimassi
temperatuuri alusel võivad puhurid automaatselt sisse lülituda, nendel võib olla kindel intervall-lülituste skeem
või saab trummelkompostrit opereerida manuaalselt. Kompostimisel eralduvad lagugaasid eraldatakse trumli
ülaosa kaudu.
Kokkuvõtlikult, hapnikusisalduse ning temperatuuri kontrollimiseks tuleb trummelkompostimisel rakendada
keerulisemat tehnoloogiat, mistõttu on see komplitseeritum muudest kompostimisviisidest, ent oskusliku
opereerimise korral saadakse lühikese ajaga kvaliteetne kompost.

Uuringus osalenud reoveepuhastid
Uuringus osales kolm Eesti reoveepuhastit, milles rakendatakse trummelkompostimist (RVP F, RVP J ja RVP K).
Reoveesetet, kompostrit ning komposti iseloomustavad näitajad on toodud tabelis Tabel 13.
Projekti käigus koguti praktilisi nõuandeid ja kasulikke töövõtteid trummelkompostri opereerimiseks. Parimate
trummelkompostimise praktikate elluviimiseks viitasid projektis uuritud reoveepuhastite trummelkompostimise
operaatorid mitmetele praktilistele töövõtetele. Optimaalse õhutus-, niiskus- ja temperatuurirežiimi tagamiseks
tuleb trumli tööparameetreid jälgida pidevalt ning muuta tingimusi õhusiibrite avamisega, erinevate tugiainete
lisamisega või reguleerides kompostimassi kogust. Juhul kui lagunemisprotsessid ei käivitu ja temperatuur ei
tõuse, võib trumli hästitöötavast osast tuua söödet algusesse. Kui temperatuur on liiga kõrge ja mikroorganismid
võivad hukkuda, tuleb jahutada, näiteks rukkipõhu lisamisega. Kui hapniku näit on madal, siis õhustada ja võib

REOVEESETTE TOOTESTAMISE PROJEKTI LÕPPARUANNE

59

lisada hästilagunevat tugiainet. Samuti tuleb pidevalt pöörata tähelepanu kompostimassi struktuurile ja
liigniiskuse puhul õhutada või lisada sobivate omadustega tugiainet.
Tugiaine valikul tasub silmas pidada, et turvas ja hakkepuit ei lagune, seega ei tõsta piisavalt protsessi
temperatuuri ning vajadusel tuleb reoveesettest välja sõeluda. Ühtlasi võib hakkpuiduga töötlemine lõhkuda
konveiereid. Teraviljapõhk on sobiv tugiaine, täpsemad lagunemisomadused sõltuvad sordist, kuid aunas
järelkompostimiseks peab põhk olema kindlasti purustatud; purustamata põhuga kompostimassist aun ei hoia
kuju ning muutub liigniiskeks. Samuti on väga oluline põhu säilitamine varikatuse all, sest niiskunud põhku kulub
rohkem ning see ei soodusta temperatuuri tõusu reaktoris. Koostöös omavalitsusega kasutatakse tugiainena ka
puulehti, kuid need peavad olema kindlasti kuivad ning väga ettevaatlik tuleb olla võimalike võõriste (nt kivid,
kile jmt) ja juhuslike ohtlike jäätmete suhtes.
Trummelkompostitud reoveesette kasutamisel taimekasvatuses tuleb arvestada veeseaduses §161 märgitud
piirnorme: haritava maa ühe hektari kohta on lubatud anda kuni 170 kg lämmastikku ja 25 kg fosforit aastas.
Arvestades reoveesette komposti lämmastikusisaldusi ei tohi põllule viidava komposti kogus ületada 10 tonni
setet ühe hektari kohta.
Tabel 13. Trummelkompostimist rakendavate reoveepuhastite opereerimist ning reoveesetet iseloomustavad näitajad.

RVP F

RVP J

RVP K

3000

16 000

36 000

Tihendamine

Gravitatsiooniline

Gravitatsiooniline

Gravitatsiooniline

Tahendamine

Dekantertsentrifuug

Dekantertsentrifuug

Dekantertsentrifuug

5 m3/h

340 kg/h

16-25%

16-25%

Põhk

Turvas/ 4000 m3

75/37-45 m3

130/65 m3

130/65 m3

Komposti viibeaeg
reaktoris

21 päeva

7 päeva

6-10 päeva

Sette järelvalmimine
aunades

2-12 kuud

Ühes kuhjas

2-12 kuud

haljastuses

3%

100%

80%

põllumajanduses

97%

Reoveepuhasti jõudlus (IE)

Settetahendusseadme
tootlikkus
Tahendatud sette
keskmine kuivainesisaldus
Tugiaine/kogus aastas

100 kg/h
1,5 m3/h
18-20% (kuni 25%)
Põhk/245 m3
Haljastusjäätmed

Reaktori
kogumaht/aktiivne maht

Sette kasutamine:

Kuni 12 kuud järelvalminud
reoveesette komposti
lämmastikusisaldus

15 kgN/t settekomposti

20%
8,5 kgN/t
settekomposti

6,7 kgN/t settekomposti
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Trummelkompostimise efektiivsus stabiliseerimisel ja
hügieniseerimisel
Trummelkompostimise üheks kvaliteedinäitajaks on komposti stabiliseeritus (vt 7.4). Joonis 39 on näidatud
veetustatud sette ja komposti hapnikutarbe väärtused kolme Eesti puhasti trummelkompostimise näitel. Kõige
kõrgem tulp on veetustatud sette hapnikutarve, järgneb trumli läbinud kompostimassi näitaja ning seejärel
vähemalt 2 kuud aunas kompostitud segu. Selgelt on näha, et trummelkompostimise käigus väheneb
hapnikutarve oluliselt ning 2-4 kuud aunas järelvalminud kompost vastab stabiliseerituse näitajatelt reoveesette
tootestamise sertifitseerimisnõuetele, mis on graafikul tähistatud punktiirjoonega.
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Joonis 39. Veetustatud, trummelkompostitud ja järelvalminud reoveesette stabiliseeritus kolme Eesti reoveepuhasti näitel.
Punktiirjoonega on märgitud reoveesette tootestamiseks vajalik hapnikutarbe piirmäär.

Trummelkompostitud ja aunas järelvalminud reoveesette kompostist ei leitud Helmintide mune, Escherichia coli
kolooniate hulk oli alla piirmäära. Proovidest ei leitud umbrohuseemneid ega võõriseid, kui kivid välja arvata.
Samuti jäävad kõigil juhtudel komposti raskmetallide ja uuritud ravimijääkide sisaldused alla lubatud piirmäära.

Tabel 14. Trummelkompostitud ning aunas järelvalminud reoveesette hügieniseerituse näitajad

#

Nimi

E. coli

Helmintide munad

PMÜ/g

/25 g

1

Puhasti F (TK)

<10

Ei leitud

2

Puhasti J (TK)

<10

Ei leitud

3

Puhasti K (TK)

<10

Ei leitud
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Tabel 15. Trummelkompostitud ning aunas järelvalminud sette võõriste ja umbrohuseemnete sisaldused

#

Nimi

Võõrised ilma kivideta

Võõrised

Umbrohuseemned

%KA

%KA

seemet/l

1

Puhasti F (TK)

0

1,08

0

2

Puhasti J (TK)

0

0,42

0

3

Puhasti K (TK)

0

0,39

0

Üldised soovitused reoveesette trummelkompostimiseks
Käesoleva uuringu tulemuste põhjal võib trummelkompostimise opereerimiseks anda järgmised soovitused:
• pöörata tähelepanu oskusteabele ning operaatorite koolitamisele;
•

stabiliseeritud reoveesettekomposti saamiseks on oluline kompostida reaktoris piisavalt pika aja jooksul
ning sobivates õhustamis-, niiskus- ja temperatuuritingimustes;

•

tugiaine valikul pidada silmas, et mittelagunev tugiaine, nagu turvas või hakkepuit annab kompostile
hea struktuuri, kuid ei soodusta temperatuuritõusu trumlis;

•

tugiaine kvaliteet ja varjualuses säilitamine on väga olulised;

•

umbrohuseemned valmis kompostis on tülikas probleem. Ettevaatlik tuleks olla stabiliseeritud komposti
segamisel liiva, mulla või pinnasega, samuti jälgida reoveesette transporditingimusi. Umbrohuseemned
võivad sattuda reoveesette kompostimassi ka tugiaine lisamisel, mistõttu on väga oluline kõrge
temperatuuri saavutamine trumlis vähemalt 3 ööpäeva jooksul.
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7 HUMIFITSEERIMINE
Väiksematele reoveepuhastitele on reoveesette käitlemine, eelkõige hügieniseerituse ja stabiliseerituse
saavutamine keeruline. Efektiivne reoveesette käitlemine vajab sageli keerulisi tehnoloogilisi lahendusi ja suuri
investeeringuid ning mitmed tehnoloogiad, näiteks metaankääritus, ei ole väikepuhastites rakendatavad.
Reoveesette humifitseerimine on reoveesette pikaajaline stabiliseerimise protsess, kus õhukesele settekihile
külvatakse taimekultuur. Taimed oma vegetatsiooniperioodi jooksul tarbivad settest nii vett, orgaanilist ainet kui
toitaineid, aidates aastate jooksul saavutada reoveesette stabiliseeritusele ja hügieniseerituse. See on
tehnoloogia, mis võimaldab paindlikku reoveesette käitlemist ilma keeruliste mehaaniliste seadmete või
kemikaalide kasutamiseta. Lisaks on antud protsessil madalad ehitus- ja opereerimiskulud ning vähene
opereerimisvajadus. Seetõttu kasutatakse antud tehnoloogiat piirkondades, kus majanduslikel kaalutlustel on
erinevate mehaaniliste seadmete ning tööjõu kasutamise võimalused piiratud. Humifikatsiooni tehnoloogiad
jaotuvad pillirooväljakuteks (sügavad basseinid, opereerimise kestus kuni 10 aastat) ning rohuväljakuteks, mida
opereeritakse kõvakattega pinnal või basseinides (opereerimise kestus 2-4 aastat).
Humifikatsiooni tehnoloogiat hakati arendama alates 1993. aastast, esimene pilootprojekt käivitati 1998. aastal.
Suurima humifikatsiooni tehnoloogiat rakendav reoveepuhasti jõudlus on 150 000 inimekvivalenti (Boliivia), kuid
üldjuhul nii suurtes reoveepuhastites seda tehnoloogiat eeskätt suure ruumivajaduse tõttu ei kasutata.
Eestis kasutatakse rohuväljakutel humifitseerimist vähemalt neljas reoveepuhastis, millest kahes toimub
protsess kõvakattega pinnal ning kahes basseinides:
1.

Õhukese kihi humifikatsioon kõvakattega pinnal (RVP G, RVP E)

2.

Humifikatsioon basseinides (RVP H, RVP L)

Käesolevas uuringus kirjeldatakse humifikatsiooni tehnoloogiat, selle opereerimist ning antakse üldised
soovitused tehnoloogia efektiivseks rakendamiseks. Hinnatakse, kas humifitseerimisega on võimalik saavutada
toode, mis on kasutatav põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel vastavalt KeM-le 24.

Tehnoloogia kirjeldus
Humifikatsiooni protsess toimub annusena, kus substraadikiht ehk reoveesete kantakse kas kõvakattega pinnale
(näiteks asfalt) või dreenikihiga basseini. Substraadi kihile külvatakse taimeseemned (näiteks raihein), mis
kasvades tõhustavad vee eraldumist, hapniku ligipääsu reoveesettesse ning mikroorganismide elutegevust.
Lisaks paraneb reoveesette kvaliteet vee ja saasteainete sidumisega taimestiku koosseisu. Reoveesette
bioloogilist stabiliseerimist ja mineraliseerumist tõhustavad täiendavalt taimejuured. Taimejuurestik muudab
vee liikumise settes efektiivsemaks parandades nii veetustamise protsessi kui ka vee liikumist aluskihti.
Teaduskirjanduse andmetel on antud tehnoloogia efektiivne nii ravimijääkide ärastamisel kui ka reoveesette
hügieniseerituse saavutamisel [20][21].
Kuna humifitseerimise protsess on pikk (olenevalt süsteemist 2-10 aastat), siis ei ole selle perioodi vältel muid
ressurssi vajavaid tegevusi, näiteks sette taaskasutusse suunamist. Lisaks väheneb protsessis reoveesette
orgaanikasisaldus, mistõttu väheneb oluliselt reoveesette kogus. See lahendus suurendab lämmastiku ja fosfori
taaskasutamise potentsiaali väikestes reoveepuhastites, sest tehnoloogia parandab reoveekomposti omadusi
suurendades stabiliseeritust, tagades hügieniseerituse ning vähendades olulisel määral ohtlike saasteainete
sisaldusi ja sette mahtu. Lisaks on pika protsessi perioodi tõttu on võimalik leida võimalusi tekkiva
reoveekomposti kasutamiseks.
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Õhukese kihi humifikatsioon kõvakattega pinnal
Õhukese kihi humifikatsiooni tehnoloogia puhul laotatakse eelnevalt tahendatud reoveesete kõva kattega
pinnale (asfaltplats) 15-30 cm kihina. Settekihi peale külvatakse koheselt taimestik, näiteks raihein (Lolium
perenne L). Protsess saab täismahus alata kohe pärast väljakute valmimist. Kuna kihid on õhukesed ning ei valgu
laiali, on vajadusel võimalik nende peal kõndida. Seega on lihtne nii seemne külvamine kui ka vajadusel
taimestiku eraldamine.
Pärast ühte aastat stabiliseerimist võib sette viia järelvalmimisele, kus laotatakse kiht paksusega ca 1.3 m, mille
peale külvatakse taimestik. Järelvalmimise kestus on 1-2 aastat. Teises etapis võib uue kihi lisada kui taimestik
on piisavalt kasvanud (suve jooksul lisada kuni 2 kihti). Mõlemas etapis tuleb tagada nõrgvee suunamine
reoveepuhastuse protsessi.
Õhukese kihi humifikatsiooni üheks suuremaks eeliseks on see, et komposti ei jää olulisel hulgal kive. Seega ei
ole vaja komposti sõeluda. Komposti valmimise aeg on 2-4 aastat.

Humifikatsioon basseinides
Basseini põhi on tihendatud materjal nt polüetüleen ning selle peal asetseb drenaažisüsteem, mis koosneb nt
liivast või kruusast ning drenaažitorustikust (Joonis 40). Väljaku sügavus peaks olema ca 1m. Basseinidesse
suunatud sete võib olla eelnevalt tahendatud kui ka tahendamata. Esimese, umbes 20-30 paksuse kihi laotamise
järel külvatakse sellele seeme (nt raihein). Hein kasvab kiiresti kuna reoveesettes on taimetoitainete sisaldused
kõrged. Olenevalt hooajast on keskmiselt kahe nädalaga settekiht aeroobne, soodustatud on mikroorganismide
elutegevus. Tsükli jooksul kergesti lagunev orgaaniline aine mineraliseerutakse ning substraadil on huumuse
lõhn. Küll aga esimese aasta jooksul ei toimu tavapäraselt märkimisväärset reoveesette lisamist väljakule, et
tagada vajalik taimestiku tihedus. Edaspidi juhitakse setet iga kahe nädala tagant või vastavalt vajadusele, ümber
basseinide paiknevate torude kaudu.
Teise tsükli korral suunatakse reoveesete esimese kihi peale, kasvav hein kärbub ning laguneb järgmiste tsüklite
jooksul. Kokku tehakse tavapäraselt 4-6 tsüklit, misjärel kompost kaevatakse välja. Kui väljakaevamise käigus
satub komposti hulganisti kive, tuleb need välja sõeluda. Kokku kestab protsess 2-4 aastat.
Erinevalt muruväljakutest ei ole humifikatsioonibasseinidesse suunatavat setet vaja reeglina eelnevalt
tahendada, protsessi saab suunata järelsetitatud jääkaktiivmuda või tihendatud reoveesette. Uuringud näitavad,
et reoveesette tahendamise efektiivsus humifikatsioonibasseinides on võrreldav mehaanilise tahendamise
efektiivsusega – erinevatel andmetel on saavutatavad on kuivainesisaldused kuni 40% [21] või 35-70% [22]. Lisaks
on basseinides opereerimise eeliseks väiksem ruumivajadus võrreldes muruväljakutega (kihi paksus basseinides
on suurem) ning kemikaalivaba opereerimine kui sete on eelnevale tahendamata.
Küll aga peab arvestama, et pärast uue settekihi laotamist suureneb nõrgveega nitraadi koormus
reoveepuhastile. See aga inhibeerib bioloogilise fosforiärastuse protsessi. Madala sissevoolu BHT sisalduse võib
olla vajalik täiendava süsinikuallika lisamine protsessi.
Kuigi humifikatsioonibasseinidesse võib juhtida tahendamata setet, siis protsessi tõhususe suurendamiseks on
soovituslik siiski eelnev veetustamine. Veetustamine on oluline järgnevatel põhjustel:
•
•
•
•
•
•

eelneva tahendamisega väheneb protsessi ruumivajadus;
sette eelnev tahendamine vähendab toitainete välja leotumist reoveesettest;
tahendamata sette humifitseerimine võib kaasa tuua haisuprobleemid;
tahendamata sette humifitseerimisbasseinid tõmbavad kärbseid ligi;
suurenenud metaani eraldumine, nn „mullitavad basseinid“;
tahendamata settes areneb juurestik aeglaselt, isegi kui pealtnäha on taimestik tihe.
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Joonis 40. Humifitseerimisbasseini ehitus

Uuringus osalenud reoveepuhastid
Uuringus osales neli Eesti reoveepuhastit, milles kahes kasutatakse humifikatsiooni kõvakattega pinnal (RVP E ja
RVP G) ning kahes humifikatsiooni basseinides (RVP H ja RVP L). Kõigis neljas reoveepuhastis opereeritakse
protsessi erinevalt.
•

RVP E – sete laotatakse humifitseerimisväljakule kopaga ca 25-35 cm paksuse mitteühtlase kihina
asfaltplatsile. Esimesel väljakul toimub tahenemine 1 aasta, misjärel viiakse sete järelvalmimisele.
Nõrgvesi suunatakse tagasi reoveepuhastuse protsessi.

•

RVP G – sete laotatakse humifitseerimisväljakule ca 10-15 cm paksuse ühtlase kihina. Hästi on
eristatavad erineva vanusega alad ning ei toimu erineva vanusega sette segamist. Väljak on rajatud
asfalteeritud pinnale ning kogunev sette nõrgvesi juhitakse kanali kaudu tagasi reoveepuhastisse.

•

RVP H – humifitseerimisväljak koosneb kolmest sette poldrist/basseinist, mis on põhjast varustatud
vettpidava tihendatud kihiga. Tiheda kihi peal on liivast ja kruusast koosnev drenaažikiht. Tekkiv
nõrgvesi kogutakse ja juhitakse tagasi reoveepuhastisse. Humifitseerimine basseinis toimub ca 2 aastat,
misjärel kaevatakse sete poldrist välja, sõelutakse kivid ning segatakse liivaga. Basseinidest võeti 1 nädal
ja 2 aastat humifitseerunud proovid basseini äärest seitsmest erinevast punktist. Basseini keskelt ei
olnud proovivõtt võimalik.

•

RVP L – humifitseerimisväljak koosneb kahest betoonist basseinist, kuhu juhitakse tahendamata sete.
Tekkiv nõrgvesi kogutakse ja juhitakse tagasi reoveepuhastisse. Reoveesette käitusega alustati 2019.
aasta kevadel, mistõttu ei ole veel valmis komposti.
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Tabel 16. Uuringus osalenud humifikatsiooniprotsessi rakendavad reoveepuhastid, nende jõudlus, mudateke ning
settekäitluse opereerimine

RVP E

RVP G

RVP H

RVP L

4800

2000

3900

300

Tihendamine

Gravitatsiooniline

Gravitatsiooniline

Gravitatsiooniline

Gravitatsiooniline

Tahendamine

Dektantertsentrifuug

Press

̶

̶

Reoveesette
kogus (m3/a)

200-400

~180

400

4

Tehnoloogia

Kõvakattega pind

Kõvakattega pind

Bassein

Bassein

Humifitseeritava
reoveesette
kuivainesisaldus
(%)

7-9

7-9

2

1-2

Laotatava
kihi
paksus (cm)

25-35

10-15

10-15

Oleneb
koormusest

Reoveepuhasti
jõudlus (IE)

Humifikatsiooni efektiivsus reoveesette tahendamisel
On leitud, et esimese humifikatsiooni tsükliga on saavutatav kuivainesisaldus 35-70%. Üle 50% kuivainesisalduse
saavutamiseks ei tohi kihi paksus olla üle 10 cm ning vajalik on kõrgem temperatuur (suveperiood). 4-5 kuu
pikkusel humifikatsiooniperioodil, mille sisse jääb ka üks soe periood, on saavutatav kuivainesisaldus >35%.
Alates sellest kui sette kuivainesisaldus on vähemalt 30%, ei vähenda vihmasadu enam tulenevalt sette heast
läbilaskvusest kuivainesisaldust [22].
Käesolevast uuringust selgus, et Eesti RVP-tes ei saavutata esimese vegetatsiooniperioodiga üle 35%
kuivainesisaldust. Esimese aastaga saavutatakse kuni 20% kuivainesisaldusega reoveekompost. 30%
kuivainesisaldus saavutatakse 2-aastase humifitseerimise kestusega. Kui reoveesete jääb RVP territooriumile
järel-humifitseerimiseks pikemaks perioodiks, nagu rakendatakse RVP E ja G puhul, saavutati 4-6 aastase
perioodiga kuivainesisaldused 53-64%
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Joonis 41. Reoveesette kuivainesisalduse suurenemine humifikatsiooniperioodi vältel kolmes erinevas reoveepuhastis

Humifikatsiooni efektiivsus reoveesette
stabiliseerimisel
Vastavalt KeM-le 24 ja KeM-le 29 loetakse sete stabiliseerituks, kui täidetud on vähemalt üks alljärgnevatest
tingimustest:
o

hapnikutarve on alla 10 mg O2/g kuivaine (edaspidi KA) 96-tunnise mõõtmisperioodi järel;

o

orgaanilise aine (edaspidi OA) sisaldus on vähenenud vähemalt 38% võrra;

o

põletuskao ja kuivaine suhe OA/KA on alla 0,6;

o

lenduvate rasvhapete kontsentratsioon on alla 0,43 g keemiline hapnikutarve/g OA;

o

biogaasi jääkpotentsiaal on alla 0,25 l/g OA.

Näitaja sette stabiilsuse hindamiseks tuleb valida stabiliseerimisprotsessi iseloomu järgi. Käesolevas uuringus
analüüsiti hapnikutarvet 96-tunnise mõõtmisperioodi järel ning põletuskao ja kuivaine suhet (OA/KA) (Joonised
3-4). Joonistelt on näha, et 2-aastane humifitseerimise periood on stabiliseerimiseks piisav kui kasutada
hindamiseks OA/KA suhet, samas hapnikutarbe mõõtmisel saavutati piinorm vähemalt 3-aastase
humifitseerimise järel. Kuigi Kärdla reoveepuhastis rakendatakse 2-aastast humifitseerimist, siis hiljem toimub
reoveesette mulla ja liivaga segamine ning sõelumine. Selle tulemusel saavutati OA/KA suhe 0.11 ning
hapnikutarve 1 mg O2/g KA kohta 96-tunnise mõõtmisperioodi järel.
Kuigi kirjanduse andmetel väheneb humifitseerimisega orgaanikasisaldus ühe aastaga tavapäraselt 50-66%-ni
[22], siis antud uuringus jäi ühe aasta humifitseeritud reoveesette orgaanikasisaldus vahemikku 68-75%. Küll aga
saavutati 46-48% orgaanilise aine osakaal 2-aastase humifitseerimisperioodi järel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et humifitseerimine on efektiivne meetod reoveesette stabiliseerituse saavutamiseks
ka Eesti tingimustel. Piisav aeg stabiliseerimiseks peaks olema vähemalt 2-3a. Lisaks tuleks rakendada pikemat
Humifitseerimise kestust, kui rakendatakse tavapärasest pikemat Humifitseerimise kestust.
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Joonis 42. Reoveesette hapnikutarbe vähenemine humifitseerimisel võrrelduna piirnormiga

Joonis 43. Reoveesette põletuskao ja orgaanilise aine suhte (OA/KA) vähenemine humifitseerimisel võrrelduna piirnormiga

Lämmastik ja fosfor
Lämmastik (N) ja fosfor (P) on taimetoitained, mis seotakse aktiivmudaprotsessis reoveesettesse.
Taimetoitainete sisaldus mõjutab reoveesette kui väetise kvaliteeti. Humifitseerimisel on põhilisteks lämmastiku
voogudeks leostumine nõrgvette (suunatakse tagasi reoveepuhastuse protsessi), denitrifikatsioon
humifikatsiooni protsessis ning osa lämmastikust seotakse taimestikku. On näidatud, et humifikatsiooniga
väheneb lämmasikusisaldus reoveesettes keskmiselt 47% [22]. Joonisel (Joonis 44) on toodud
lämmastikusisalduste muutus kolme erineva reoveepuhasti humifikatsiooniväljakutel sõltuvalt
humifikatisooniperioodi kestusest. Esimese aastaga vähenes N-sisaldus 12-15% (46-61 g/kg KA), teise aasta järel
oli lämmastikku 38-57% vähem (31-32 g/kg KA). Nii 3 aastat kui 6 aastat humifitseerunud reoveesette
lämmastikusisaldus oli 25-27 g/kg KA (vähenenud 48-65%). Küll aga vähenes oluliselt lämmastikusisaldus, kui
sete segati liiva ja mullaga ning sõeluti. Sellisel puhul jäi reoveesettesse lämmastikku vaid 4.6 g/kg kuivaine kohta.
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Joonis 44. Reoveesette lämmastikusisaldus humifitseerimisel

Mitmete kompleksväetiste fosforisisaldus on vahemikus 2-10% ehk 20-100 mg/kg KA, mis on võrreldav
fosforisisaldusega reoveesettes. Joonisel (Joonis 45) on näha, et tahendatud reoveesette humifitseerimisel ei
ole fosforisisalduse langustrendi. Küll aga väheneb fosforisisaldus reoveesettes ca 30%, kui humifitseeritakse
tahendamata setet. Kui fosfor on bioloogilises fosforiärastuse protsessis seotud aktiivmudasse, siis
anaeroobsetes tingimustes läheb fosfor tagasi vedelfaasi. See põhjustab suurenenud fosfori koormuse
reoveepuhastile ning vähendab reoveesette kui väetise kvaliteeti. Mulla ja liivaga segatud ning sõetulud
reoveesette fosforisisaldus oli 4.8 g/kg kuivaine kohta, mis on 86% madalam kui esimeses proovivõtupunktis.

Joonis 45. Reoveesette fosforisisaldus humifitseerimisel

Humifikatsiooni mõju raskmetallide sisaldustele
Aktiivmudaprotsessis akumuleeritakse raskmetallid reoveesettesse. Humifikatsiooni protsessis väheneb aga
olulisel määral reoveesette orgaanikasisaldus, suureneb kuivainesisaldus. See toob kaasa aga raskmetallide
kontsentreerumise ning saada probleemiks seadusandluses toodud kontsentratsioonipõhise piirnormi
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saavutamisel. Raskmetallide kontsentratsiooni tõus peaks olema proportsionaalne orgaanikasisalduse
vähenemisega. Samaaegselt toimuvad settes ka protsessid, mille tagajärjel võib raskmetallide sisaldus väheneda.
Kõige suurem raskmetallide ärakanne settest tuleb sademevee ja erosiooni tagajärjel – seetõttu on oluline
väljakutel ka drenaažisüsteem ning nõrgvee kogumine. Lisaks on võimalik ka mõningane raskmetallide
kontsentratsiooni vähenemine taimede sidumise – fütoremediatsiooni – tulemusena.
Joonis 46 on näidatud raskmetallide sisaldused nii settes kui selle peal kasvavas raiheinas RVP E näitel. Üldine
tendents näitab, et esimese vegetatsiooniperioodiga raskmetallid oluliselt kontsentreeruvad (toimub kiire
orgaanika lagundamine), hilisemate aastatega aga toimub raskmetallide sisalduse järk-järguline vähenemine.
Nelja aastaga on raskmetallide kontsentratsioon vähenenud vahemikus 10-40%. Sette peal kasvavas raiheinas
on kõige rohkem raskmetalle just kahe vegetatsiooniperioodi järel (raihein on üldiselt kaheaastane taim). Pika
perioodi jooksul raskmetallisisaldus raiheinas väheneb.
Täpsemalt on hinnatud fütoremediatsiooni mõju Joonis 47, kus vaadeldud, kuidas on jaotunud erinevate aastate
lõikes omavahel raiheinas ning settes raskmetallide koguhulk. Analüüs teostati ühikulisel maalapil, mille sette
ruumala oli mõõdetud ning maalapi pealt korjati kokku kogu seal kasvav raihein. Saadud tulemuste alusel võib
öelda, et kõige rohkem, on raskmetalle humifitseerimist läbiviivasse taimekultuuri kuhjunud teise
vegetatsiooniperioodi lõpuks, kuid võrreldes raskmetalli kogusisaldusega settes vaid 1-6% raskmetallide
koguhulgast. Üldiselt on taimestik sidunud kõige enam kroomi ja niklit, kõige vähem aga kaadmiumi ja pliid.
Üldiselt seovad taimed raskmetalle väga vähe ning sellest võib eeldada, et ka taimede niitmisel näiteks
raskmetallide eraldamise seisukohast ei ole suurt perspektiivi.

Joonis 46. Raskmetallide sisalduse muutus settes ja humifitseerimist läbi viivas taimekultuuris RVP E näitel.
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Joonis 47. Raskmetalli jaotus humifitseerimist läbi viiva taimekultuuri ja sette vahel RVP E näitel.

Humifikatsiooni mõju reoveesette hügieniseeritusele
Vastavalt määrusele nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi
piirväärtused ning kasutamise nõuded“ loetakse reoveesete hügieniseerituks kui 1 grammis reoveesettes on alla
1000 Escherichia coli bakteri ning 10 grammis settes ei ole üle ühe helmintide muna. Määrusel nr 22
„Reoveesettest toote valmistamise nõuded“ kohaselt loetakse sete hügieniseerituks kui 25 grammis
reoveesettes puhub salmonellabakter, 1 grammis reoveesettes on alla 10 PMÜ Escherichia coli baktereid ning 10
grammis settes ei ole mitte ühtegi helmintide muna. Tulenevalt Pabsch, 2004 uuringule piisab juba ühest
humifikatsiooni tsüklist, et reoveesettest puuduksid nii E. Coli, helmintide munad kui ka Salmonella. Käesolevas
uuringus hinnati reoveesette hügieniseeritust Escherichia coli ning helmintide munade sisalduste järgi. Tabelist
2 on näha, et vähemalt 2-aastane humifitseerimine on reoveesette hügieniseerituse saavutamisel efektiivne.
Piirnorme ületavaid proove oli 1 nädal, 1 kuu ja 1 aasta humifitseeritud proovides. Kõik vähemalt 2 aastat
humifitseeritud proovid vastasid nõuetele.
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Tabel 17. Reoveesette hügieniseeritus humifitseerimisel

Escherichia coli

Helmintide munad

PMÜ / 1g

25 g

RVP G

6.2 x 103

Ei leitud

1 kuu

RVP G

3

1.1 x 10

Leitud

1 aasta

RVP G

9.6 x 103

Ei leitud

6 aastat

RVP G

<1 x 101

Ei leitud

1 aasta

RVP E

4

2.4 x 10

Ei leitud

2 aastat

RVP E

<1 x 101

Ei leitud

3 aastat

RVP E

1.3 x 102

Ei leitud

1 nädal

RVP H

4

2.4 x 10

Ei leitud

2 aastat

RVP H

2.7 x 101

Ei leitud

Segatud ja sõelutud

RVP H

<1 x 101

Ei leitud

Humifitseerimise kestus
0 (tahendatud)

Reoveepuhasti

Üldised soovitused reoveesette humifitseerimiseks
Kirjanduse ja käesoleva uuringu tulemuste põhjal võib humifitseerimisväljakute rajamiseks/opereerimiseks anda
järgmised soovitused:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

tehnoloogia põhiline eelis on madal energiakulu;
üsna suure ruumivajaduse tõttu on humifikatsioon eelkõige rakendatav pigem väiksema ja keskmise
suurusega reoveepuhastites;
sete tuleks väljakule kanda võimalikult õhukeste kihtidena (ca 10-15 cm);
tulenevalt madalast aasta keskmisest temperatuurist ja vähesest aurustumsest on soovituslik Eestis
humifitseerimisel kasutada pigem madalamaid koormusi.
o sette koormus väljakule ei tohiks ületada 30-60 kg KA/m2a;
o suurema koormuse korral peaks pikendama tsükli kestust;
o sette koormus väljakule peaks olema talvel väiksem, sest veetustamine ja mineraliseerumine
toimub aeglasemalt;
o väljaku koormamist reoveesettega tuleks alandada ka siis, kui aastane sadamete hulk ületab
800 mm, evaporatsioon on < 500 mm või keskmine õhutemperatuur on alla 13˚C;
raiheina külvata 20-25 g seemet ruutmeetri kohta (raiheina külvamiseks võib suurte basseinide puhul
kasutada nii tuult kui näiteks drooni);
hariliku maltsa ülekasvamist raiheinast saab vältida/vähendada maltsa varajase niitmisega;
enne humifikatsioonibasseinile järgmise kihi lisamist on vajalik veenduda esimese kihi kvaliteedis:
kompost peab olema ühtlaselt pruunika värvusega, huumuse lõhnaga ning ilma mustade
(anaeroobsete) aladeta;
taimestiku niitmisel ei ole olulist efekti sette raskmetallisisalduse vähenemise koha pealt, õigel ajal
niitmisega võimalik praeguste katsete tulemusena eraldada sõltuvalt raskmetallist 0-6%.
setet peaks Eesti tingimustes väljakul käitlema vähemalt 2-3 aastat, et saavutada stabiliseerituse
nõuded
vajadusel on võimalik lisada bakterikultuuri, mis lagundab reoveesettes olevaid lipiide (nn „rasvasööja
bakter“)
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8 TEISED KÄITLEMISE TEHNOLOOGIAD
Anaeroobne metaankääritus
Anaeroobselt käideldud reoveesette puhul on põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamiseks
põhimõtteliselt neli võimalust:
-

reoveesette vedel laotamine põldudele;
tahendatud reoveesette laotamine põldudele;
tahendatud ja tugiainega segatud ja järelkompostitud reoveesette tahke kasutus põllumajanduses,
haljastuses või rekultiveerimisel;
tahendatud ja lubistabiliseeritud reoveesette kasutamine põllumajanduses, haljastuses või
rekultiveerimisel.

Vedela reoveesette kasutamine sobib tehnoloogiliselt samal moel, kui põllumajanduslike biogaasijaamade
digestaadi vedel laotamine. Seda on küll rakendatud teistes euroopa riikides, kuid Eestis ei ole reoveesette puhul
sellist otsekasutust põllumajanduses laiemalt läbi viidud. Kuna reoveepuhastite metaantankid asuvad suuremate
asulate lähedal, kus enamasti puudub intensiivne põllumajandus, on sette vedelal kujul kasutamine suurte
transpordimahtude tõttu majanduslikult ebaotstarbekas. Seega ei ole ette näha, et sellise rakenduse
sertifitseerimine võiks tulevikus aktuaalseks muutuda.
Anaeroobselt käideldud reoveesete saavutab üldjuhul stabiliseerituse juba protsessist väljumisel. KeM 29
kohaselt saab anaeroobselt käideldud reoveesette stabiliseeritust tõendada lenduvate rasvhapete sisalduse
kohaselt või ka biogaasi jääkpotentsiaali järgi. Probleemsem on käideldud reoveesette hügieniseeritus. Uuringu
käigus võetud proovide kohaselt ei saavutata peale metaantanki reoveesette hügieniseeritust (vt 11.3).
Seega tuleb hügieniseerituse saavutamiseks rakendada täiendavaid meetmeid. Üheks võimaluseks on
metaankäärituse protsessis setet kuumutada ja tagada hügieniseeritus läbi selle (rakendusel Tartu
reoveepuhastis). Samas on anaeroobselt stabiliseeritud ja tahendatud reoveesete suhteliselt kleepuv ning ei sobi
haljastuses (ega rekultiveerimisel) kasutamiseks. Samuti on sellel settel siiski iseloomulik ebameeldiv hais, mis
tuleneb anaeroobsete (redutseeritud) anorgaaniliste ühendite lenduvusest (ammoniaak, divesiniksulfiid,
orgaanilised ained). Kasutatud on seda küll põllumajanduses, kuid ka sel juhul lisatakse sageli täiendavalt lupja.
Seega ei ole anaeroobselt kääritatud ja tahendatud sette otsekasutus siiski väga levinud.
Hügieniseerituse, täiendava stabiliseeritusse ning saavutamiseks rakendatakse sageli ka järelkompostimist, mille
käigus segatakse tahendatud sete tugiainega. Sel juhul ei tõuse küll enamasti reoveesette temperatuur aunas
hügieniseerituseks vajaliku 60°C-ni, kui pikemaaegsel järelvalmimisel saavutatakse siiski ka paremad
stabiliseeritusse ja hügieniseerituse näitajad. Selline järelvalmimine on kasutusel ka anaeroobset reoveesette
käitlust rakendatavatas Eesti reoveepuhastites. Järelvalmimise järgselt on võimalik saavutada ka
sertifitseerimiseks vajalik patogeenide sisaldus (vt t 11.3).
Haljastuses ja rekultiveerimisel kasutuseks on rakendatud ka järelkompostitud sette liivaga segamist. Sel teel
omandab sete parema väärtuse ja rakendatavuse haljastuses kasutamiseks.
Metaankääritus on üldiselt pidev ning hästi kontrollitav ja jälgitav protsess. Sellest tulenevalt on anaeroobselt
käideldud sette jaoks võimalik suhteliselt hästi välja töötada ka sertifitseerimise protsess. Kuna järelvalmimine
on olemuselt kompostimisprotsessile väga sarnane, saab olemasolevat kompostimise sertifitseerimise süsteemi
rakendada ka järelvalmimise puhul.
Kuigi käesoleval ajal ei ole anaeroobset settekäitlustehnoloogiat rakendavad Eesti vee-ettevõtted otseselt
plaaninud sette sertifitseerimist, on see rakendatav, kuid vajab siiski uue sertifitseerimise skeemi väljatöötamist
ja ka selle akrediteerimist Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse kaudu.
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Reoveesette kuivatamine
Suuremate reoveepuhastite reoveesette käitluse puhul on suurte sette mahtude puhul vältimatu sette
põletamine. Tänapäeval on Euroopa Liidu tihedama asustusega piirkondades reoveesette põletamine põhiliseks
sette käitlemise meetodiks. Sette kuivatamine ja põletamine võimaldab settekäitluses rakendada ringmajanduse
põhimõtteid läbi fosfori eraldamise ja taaskasutamise.
Lähtuvalt settesse akumuleeruvate antropogeensete saasteainete ohtlikkusest on Eestis on samuti uuritud
võimalusi sette põletamise rakendamiseks. Kuigi tulevikus võib see olla vältimatu, on seni settele olemas
otsekasutuse võimalused nii jäätmena kasutamisel kui ka läbi sertifitseerimise. Seega ei ole seni sette põletamine
osutunud rakendatavaks tehnoloogiliseks valikuks. Samas, kui sette kogused on suured ning sette otsekasutuseks
ei leita rakendust, võib olla mõistlik rakendada reoveesete kuivatamist investeeringute esimese etapina ning jätta
otsused sette monopõletuse, fosfori taaskasutuse või pürolüüsi osas tulevikuks.
Sette kuivatamise protsess on hästi kontrollitav ja koos õhutöötlusega ei emiteeri märkimisväärsel hulgal
saasteaineid. Ka kuivatatud sete on stabiilne ja haisuvaba ning põhimõtteliselt saab lisaks põletamisele või
pürolüüsile võiks seda kasutada ka otse põllumajanduses või väiksemal määral väetisena haljastuses ja
rekultiveerimisel.
Kuivatatud sette põletamist saab Eestis läbi viia Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmepõletustehases, kuid
lähtuvalt asjaolust, et jäätmete käitlus toimib Eestis avatud turuna korraldab Eesti Energia jäätmete põletamiseks
hankeid. Vee-ettevõte ei saa aga teha investeeringuid olukorras, kus kuivatatud settele pole kindlat lõppkasutust.
Hankesüsteemis osalemisel tekiks lõppkasutus ainult hanke võitmise korral. Kuivatatud setet oli nõus vastu
võtma ka AS Kunda Nordic Cement, kuid paraku lõpetas ettevõte 2020 aastal klinkri tootmise. Seega, enne kui
Eestisse rajatakse sette monopõletustehas või mõnel muul tehnoloogial põhinev fosfori taaskasutust võimaldav
lahendus, jäävad ainsaks kindlaks kuivatatud sette kasutamise võimaluseks põllumajandus, haljastus või
rekultiveerimine.

8.2.1. Sette kuivatamise tehnoloogia
Reoveesette kuivatamiseks on vaja energiat ning vastavalt energia allikale võib kuivateid jagada kolmeks
tehnoloogiaks:
•
•
•

Päikeseenergial põhinevad kuivatid (ingl. „solar drying“);
Soojusenergial põhinevad seadmed (lintkuivatid, trummelkuivatid);
Elektrienergial põhinevad kuivatid.

Päikesekuivatus
Tehnoloogilised sette kuivatid, milles kuivatamiseks kasutatakse peamiselt päikeseenergiat, nimetatakse
päikesekuivatiteks (ingl. solar drying). Sageli jääb päikesekuivatite poolt saavutatav lõplik kuivainesisaldus 6070% lähedale. Jahedamas kliimas võib kasutada ka täiendavat madala-temperatuurilist lisasoojust ja seeläbi
kiirendada kuivatamise protsessi. Tehnoloogia on sobiv väikestesse ja keskmise suurusega reoveepuhastitesse.
Täiendava soojusallika olemasolul on opereeritav terve aasta vältel.
Kuivati kõige olulisem osa on kombineeritud muda segamise ja transportimise süsteem. Muda transporditakse
ja segatakse kuivatushallis ning sageli kasutatakse ka kuivatatud sette segamist kuivatamata settega
(backmixing). Soojust saab protsessi lisada põrandaküttega. Täiendava kütteallika lisamisel väheneb protsessi
ruumivajadus.
Kuigi maailmas on päikeseenergial põhinevad kuivatid laialt levinud, on Eestis päikese intensiivsus madal ning
tehnoloogilist päikesekuivatust on keerulisem suures mahus läbi viia.
Tootjad: Suez, Huber, Thermo-System, jt.
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Soojusenergial põhinevad kuivatid
Tehnilised soojusenergial põhinevad kuivatid on Eesti klimaatilisteks tingimusteks sobivad. Kuigi levinud on ka
trummelkuivatid ja keevkihtkuivatid, on tänapäeval reoveesette kuivatamiseks kõige rohkem läbi löönud siiski
lintkuivatid.
Erinevate lintkuivatite tootjate ja tehniliste lahenduste puhul on tehnoloogia toimimisel kõige olulisem tõhusa
soojusvahetite tehnoloogia rakendamine ning kuivatamiseks sobiva sette jaotamise ja etteandmise süsteem.
Samuti tuleb seadmete ja tehnoloogia valimisel tähelepanu pöörata tolmu tekkele, õhupuhastusele, kuivatatud
sette lõplikule kuivainesisaldusele ja hoiustamisele. Tavapäraselt saavutatakse soojusenergia erikulu 0.8-1.0 kWh
kg eraldatud vee kohta, millele lisandub elektrienergia ligikaudu 0,1-0,2 kWh kg eraldatud vee kohta.
Saavutatakse sette lõplik kuivainesisaldus kuni 95%.
Kuivatamiseks kasutatav temperatuur sõltub soojusenergiaallikast ning põhimõtteliselt saab kuivatamist läbi viia
pea kõikidel temperatuuridel. Kõige levinum lintkuivatite puhul rakendatav kuivatustemperatuuri vahemik on
60-100°C.
Tootjad: Andritz, Suez, Krüger, Stela, Dorset, Haarslev, Sülze Klein, Huber jt.

Elektrienergial põhinevad kuivatid
Erinevalt soojusenergiapõhistest kuivatitest saab elektrienergia-põhiseid kuivateid teha suhteliselt väikeseid.
Soojuskandjana kasutatakse kuiva õhku ning õhu soojendamiseks ja kuivatamiseks kasutatakse soojuspumptehnoloogiat. Tavapäraselt kasutatakse suhteliselt madalaid temperatuure (30-40°C). Kuivatamiseks vajalik
elektrienergia kulu on vahemikus 330-450 kWh kg eraldatud vee kohta. Elektrienergial põhineva
madaltemperatuurse kuivatamise üheks puuduseks on, et opereerimiskulud ja investeeringukulud suurenevad
juhul, kui soovitakse saada kõrget sette kuivainesisaldust.
Tootjad: Watromat, Shinicci, jt.

8.2.2. Kuivatatud sette stabiliseeritus
Juhul kui kuivatatud setet soovitakse kasutada käesoleva seadusandluse alusel haljastuses, rekultiveerimisel või
põllumajanduses peab sete olema stabiliseeritud. KeM 29 defineerib, et setet võib kasutada juhul kui selles
sisalduv orgaaniline aine on ohutuks muudetud ka keemilise või termilise töötlemise teel. Seega võib kuivatamist
kui termilist töötlust pidada piisavaks stabiliseerituse toiminguks.
Teisalt on määruse KeM 29 § 4-s esitatud ka stabiliseerituse määramise tingimused ning välja toodud milliseid
kriteeriume peab täitma aeroobselt (sh kompostimisel) või anaeroobselt stabiliseeritud sete. Kuigi määrus
võimaldab keemiliselt ja termiliselt setet stabiliseerida, ei ole nõudeid nende kohta defineeritud. Näiteks on
keemilise stabiliseerimisena laialt levinud lubistabiliseerimine, mille puhul ei lagundata settes olevat orgaanilist
ainet, kuid setet loetakse stabiilseks. Kuivatatud ja keemiliselt stabiliseeritud sette puhul ei ole määruses välja
toodud, millisele stabiliseerituse kriteeriumile see vastama peab. Väliselt on kuivatatud sete stabiilne seni, kuni
kui sette kuivainesisaldus on suur. Samas ei ole nii keemiliselt stabiliseeritud kui ka kuivatatud sette puhul
orgaanilist ainet lagundatud. Juhul kui kuivatatud sete viia põllule väetisena kasutuseks sobivas koguses, lahjeneb
see mullaga, saab niiskust ja orgaanilise aine sisaldus väheneb aja jooksul põllul järelstabiliseerudes. Sama
toimub lubistabiliseeritud settega.

8.2.3. Kuivatatud sette hügieniseeritus
Sette kuivatustehnoloogia tarnijad väidavad sageli, et kuivatamisel saavutatakse sette hügieniseeritus. Samas on
sarnaselt kuivatatud reoveesette stabiliseeritusega ebaselge, kas saavutatud hügieniseeritus on püsiv ning kas
see sõltub kuivatustemperatuurist või saavutatud kuivainesisaldusest.
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Uuringu käigus katsetati kuivatustehnoloogiat laboriskaalas erinevatel temperatuuridel. Alloleval joonisel (Joonis
48) on esitatud iseloomulikud kuivatatud sette graanulid erinevatel temperatuuridel ja erinevate veesisalduse
määrani kuivatamise puhul. Madalama kuivainesisaldusega graanulid on oluliselt elastsemad. Samuti on jooniselt
näha, et kõrgemal temperatuuril kuivatatud graanulid näevad välja poorsemad ja sellest tulenevalt võib anda
hinnangu, et temperatuur on tõenäoliselt paremini jõudnud kogu sette graanuli sisemuseni.

Joonis 48. Erinevatel temperatuuridel 75% ja 90% kuivainesisalduseni kuivatatud reoveesette graanulid.

Kuivatatud settegraanulite kolibakterite sisalduse analüüs (Joonis 49) näitab, et ligikaudu 90%-ni kuivatamisel
40°C juures väheneb oluliselt bakterite arv ja tagatakse määruse KeM 29 alusel kehtestatud patogeenide
piirmäär. Seega võiks seda jäätmena kasutamisel pidada hügieniseerituks. Samas kõrgematel temperatuuridel
kuivatatud setted tagavad ka sertifitseerimisel kehtestatud piirmäära.
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Joonis 49. Erinevatel temperatuuridel kuivatatud reoveesette kolibakterite sisaldus.

Kui erinevatel temperatuuridel 80-90% kuivainesisalduseni kuivatatud sete viia tagasi 20%-ni (tüüpiline
tahendatud sette kuivainesisaldus) või 8%-ni (tihendatud sete) siis lähtuvalt alloleval joonisel (Joonis 50) esitatud
andmetest võib madalamatel temperatuuridel kuivatatud tehnoloogia puhul patogeenid muutuda settes
aktiivseks.
Samas leidsime, et kuivatatud sette niisutamisel oli patogeenide sisaldusel lisaks kuivatustemperatuurile veel
tugev korrelatsioon ka kuivatamisel saavutatud lõpliku kuivainesisaldusega. Joonisel (Joonis 51) on esitatud
erinevatel temperatuuridel kuivatatud sette kolibakterite sisalduse korrelatsioon (peale kuivatusejärgset
veesisalduse suurendamist) kuivatamisel saavutatud kuivainesisaldusega. Jooniselt on näha, et kuivatamisel
saavutatud kõrgem kuivainesisaldus tagab stabiilselt madalama kolibakterite sisalduse.
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Joonis 50. Erinevatel temperatuuridel kuivatatud reoveesette kolibakterite sisaldus peale sette niisutamist 8% või 20%
kuivainesisalduseni.

Joonis 51. Temperatuuridel 60-120°C erinevate kuivainesisalduseni kuivatatud reoveesette kolibakterite sisaldus peale
kuivatuse-järgset veesisalduse suurendamist.

Seega võib eeldada, et kõrgemal temperatuuril (<60°C) läbi viidud tehnoloogilise kuivatamise puhul kõrgema
kuivainesisalduseni on võimalik saavutada settes stabiilselt madal patogeenide sisaldus ka peale sette hilisemat
veesisalduse suurenemist.

8.2.4. Kuivatatud sette kasutus ja sertifitseerimine
Keemiliselt lubistabiliseeritud kui ka termiliselt kuivatatud setted vastavad määruse KeM 29 § 4 esitatud
hapnikutarbe piirmäärale (hapnikutarve on alla 10 mg O2/g kuivaine 96-tunnise mõõtmisperioodi järel). Samas
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stabiliseeritusse piirmäärale vastamine ei pruugi olla tagatud juhul kui sete lahjeneb või selle veesisaldus
suureneb. Seega on kuivatatud sette stabiliseeritus käesoleval ajal määruses nõrgalt reguleeritud ning
põhimõtteliselt võib kuivatatu sette puhul leida piirmäära, mille kaudu saab sette stabiliseeritust tõendada.
Stabiliseerituse mitmeti tõlgendust ei esine juhul kui sete on enne kuivatamist stabiliseeritud aeroobselt (näiteks
väline aeroobne stabiliseerimine) või anaeroobselt (metaankääritus). Sellisel juhul saab stabilseerituse tagada
kuivatusele eelneva protsessiga ning tõendada vastava piirmääraga. Sel juhul ei ole probleeme ka sette
sertifitseerimisega vastavalt keskkonnaministri määrusele KeM 24.
Kuivatatud sette hügieniseeritus on kergesti käsitletav, kuid madalamal temperatuuril või madalama
kuivainesisalduseni kuivatatud setete puhul on sertifikaadi saamine keerulisem, sest sertifikaadiga tõendatakse,
et sete jääb inimese tervisele ohutuks ka pikaajaliselt ja ka tarbija juures.
Sertifitseerimise määrus KeM 24 ei käsitle eraldi kuivatatud reoveesetet, kuid põhimõtteliselt ei ole selle
sertifitseerimine välistatud. Kuivatatud sette puhul on suhteliselt lihtne tagada protsessi kontroll ja jälgitavus,
moodustada settepartiid, läbi viia kontrollitud proovivõtt. Samas ei ole praegu kuivatatud sette sertifitseerimist
välja töötatud ning soovi korral tuleb sertifitseerimisprotsess välja töötada ja taotleda sellele akrediteering.
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9 SETTE RAVIMIJÄÄGISISALDUSE
PRAKTILINE UURING
Ühiskonna igapäevase tegevuse käigus on ravimijääkide ja orgaaniliste mikrosaasteainete sattumine keskkonda
vältimatu. Tahes tahtmata on meil vaja tarbida erinevaid ravimeid, nii lühiajaliselt külmetusse või grippi
haigestumise korral kui püsivate tervisehädade (näiteks epilepsia) pidevaks raviks. Lisaks kasutame igapäevaselt
erinevaid tooteid, mis võivad väikestes kogustes sisaldada ohtikke orgaanilisi aineid, näiteks kosmeetika,
pesuainete või erinevate riiete ja materjalide kaitsmiseks kasutatavate kemikaalide koostisosana. Neile ainetele
on hakatud suuremat tähelepanu pöörama alles hiljuti, kuna varasemate analüüsimeetoditega ei olnud võimalik
nii väikseid kontsentratsioone usaldusväärselt määrata ja seirata. Enamike ravimijääkide ja orgaaniliste
mikrosaasteainete sisaldused reovees on väga väikesed ning tihti alla määramispiiri. Samas tuleneb enamike
ainete terviseoht just sellest, et tegemist on bioakumuleeruvate ainetega – vaikselt ja väga väikestes kogustes
kuhjuvad need ained erinevatesse organismidesse. Biomagnifikatsiooni tagajärjel ainete sisaldus toiduahelat pidi
liikudes kasvab ning kõige suurem oht on nn kiskjatel või organismidel, kes söövad loomset toitu. Inimene on end
enamasti paigutanud toiduahela tippu ning seega oleme selles akumulatsioonist otseselt mõjutatud.
Väga suur oht erinevate ainete keskkonda sattumisel on just läbi reoveesette, kuna ka reoveesete peamiseks
koostisosaks on baktermass. Ained, mis kuhjuvad organismides kuhjuvad ka bakterites ning seetõttu on
reoveesettes enamikud ohtlikud ained kontsentreerunud. Kui reovees ei ole tihti võimalik neid aineid määrata,
siis setteanalüüsides on kontsentratsioonid selleks juba enamasti piisavalt suured. Erinevad teaduslikud
uuringud on näidanud, et reoveesete on üks olulisemaid ohtlike orgaaniliste ainete ja ravimijääkide keskkonda
sattumise allikaid. Hetkel ei ole nende ainete seiramine ning eemaldamine pandud otseselt reoveepuhastite
kohustuseks, kuid mitmed Euroopa riigid, sealhulgas ka Läänemere regiooni kuuluv Saksamaa on tänaseks
otsustanud suuremalt jaolt keelustada töödeldud reoveesette otsekasutuse, vähemalt reoveepuhastite jaoks,
kelle suurus ületab 50 000 inimekvivalenti. Sarnased muutused on arutlusel terves regioonis ning võib juhtuda,
et ka Eesti peab Euroopa Liidu ja HELCOM-i liikmena selle probleemiga lähemalt hakkama tegelema.
Kuna erinevate orgaaniliste mikrosaasteainete ja ravimijääkide analüüs on tänaseni väga kulukas, puudub
paljude nende puhul pidev riiklik seire. See tähendab aga, et täpselt ei ole teada, millise ainetega ning millistes
piirkondades võib probleeme esineda. Enamik võimalikke muudatusi seadusandluse poole pealt soovib tegeleda
probleemide ennetamisega ning seetõttu räägitakse üldisest otsekasutuse piirangust. Tegelikult jõuab näiteks
ravimijääke keskkonda väga palju ka loomakasvatusest, kus just näiteks erinevate antibiootikumide puhul võib
toimuda profülaktiline kasutus. Seetõttu, ei pruugi väikepuhastite potentsiaalne keskkonnaoht reoveesette
otsekasutusega olla isegi oluline – Eestis on enamik puhasteid Euroopa mõistes aga väikepuhastid (kuni 50 000
IE), kellele otsekasutuse piirang kehtima ei peaks. Selle ohu hindamiseks teostati antud KIK-i projektide raames
kogutud setteproovidest Tartu Ülikoolis ka osaline ravimijääkide analüüs, mille tulemused on esitatud
järgnevates alapeatükkides.

Metoodika ja valim
Ravimijääkide analüüs on keemiliselt väga keeruline protsess ning selleks vajalik aparatuur on väga kallis. Lisaks
on ravimijääke võimalik määrata ainult vesilahusest, seega tuleb sette analüüsimiseks läbi viia mitmeetapiline
ekstraheerimine, mis lisab määramisele veel ka väga pika ajalise kestuse ning suure tööjõumahu. Iga ravimijääk
vajab spetsiifilist lähenemist ning selle tõttu on vaja ka olemasolevaid meetodeid erinevate ravimijääkide
määramiseks vaja testida ja valideerida. Kõrge tundlikkuse saavutamiseks on vajalik läbi viia ka väga mahukas
analüüsiparameetrite kompleksanalüüs.
Ravimijääkide lõppmääramine toimus TÜ Katsekojas dotsent Koit Herodese eestvedamisel. Antud uuringus
kasutati HPLC-MS/MS metoodikat ning proovide eeltöötlus toimus SPE ja ASE meetoditel [23]. Olemasolevat
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metoodikat kohandati ja valideeriti ka triklosaani (TRI), diklofenaki (DIC) ja karbamasepiini (CAR) määramiseks
[24], [25].
KIK-i projektide raames määrati ravimijääke kokku 12 reoveepuhasti settest, nii TÜ kui EMÜ individuaalsete
projektide valimisse kuuluvatest reoveepuhastitest. Sellesse valimisse kuulusid kolme erineva tehnoloogia
esindajad – aunkompostijad, trummelkompostijad ja humifitseerijad. Selleks, et määrata ravimijääkide
muutumist settekäitlusprotsesside käigus, võeti võimalus proovi nii tooresettest kui ka käitlusprotsessi
lõpetanud settest. Kokku määrati ravimijääke projekti käigus 38st punktproovist. Metoodikaga analüüsiti
järgnevaid ühendeid:
•

•
•
•

Antibiootikumijäägid (5 tk)
o SMX – sulfametoksasool
o SDM – sulfadimetoksiin
o CIP – tsiprofloksatsiin
o NOR – norfloksatsiin
o OFL – ofloksatsiin
DIC - diklofenak (põletikuvastane ravim)
CAR - karbamasepiin (epilepsiaravim)
TRI - triklosaan (antimikroobse toimega aine)

Peamine uuritud ühendite grupp oli antibiootikumijäägid, millest kõik on üldiselt meie piirkonnas kasutusel, nii
inim- kui veterinaarmeditsiinis. Nendest viiest ainest kõige suurema kasutusega on Eestis tsiprofloksatsiin, mis
on ka EL poolt kõrgendatud huvi all. Varasemad uuringud on ühendit haiglate ja reoveepuhastite reo- ja heitvees
leidnud suuremates kontsentratsioonideks kui teisi antibiootikume. Tegemist on aeglaselt biolagunevate
sünteetiliste ravimitega, mida kasutatakse bakteriaalsete haiguste ravis ning võivad 70% ulatuses väljuda
organismist muutmata kujul uriini koostises. Antibiootikumide jõudmine keskkonda võib tekitada bakterites ja
patogeenides antimikroobse resistentsuse teket, mille tagajärjel väheneb antibiootikumide efektiivsus põletike
ravis ning võib taaskord suureneda bakteriaalsete haiguste surmarisk.
Lisaks antibiootikumijääkidele uuriti ka kasutuses väga levinud valuvaigisti ja põletikuvastase ravimi – diklofenaki
esinemist settes. Diklofenakki kasutab igapäevaselt Ravimiameti andmetel ligikaudu 0,8% Eesti elanikkonnast.
Happelised farmaatsiatooted, nagu diklofenak, on vees lahustuvad ja liikuvad ning diklofenaki reostust on
erinevates maailma piirkondades tänaseks avastatud ka põhjavees. Diklofenaki puhul on varasemalt näidatud
osalist lagunemist kompostimise käigus.
Valimisse kuulus ka epilepsiaravim karbamasepiin, mida Eestis kasutab igapäevaselt 0,2% elanikkonnast. See
ühend laguneb keskkonnas mitmeteks laguproduktideks, mis on seguna toksilisemad kui algühend. Sellised
vaheühendid võivad moodustuda ka reoveesette kompostimisel, samaaegselt on mitmed uuringud aga
näidanud, et reoveesette kompostimisel karbamasepiinist põhjustatud toksilisus väheneb.
Metoodika käigus analüüsiti ka triklosaani, mis terminoloogiliselt ei ole ravim vaid antimikroobne aine, kuid siiski
igapäevaselt kasutatav ohtlik aine. Triklosaan võib laguneda komposteerimisel näiteks metüültriklosaaniks, mis
on väga püsiv ühend ning omab sarnaselt triklosaaniga antimikroobset toimet (toksiline) ja tugeva
sorptsioonivõimet (kinnitub pinnasele).
Kasutatud analüüsimetoodika tundlikkus erinevate valimisse kuuluvate ravimijääkide määramiseks on toodud
Tabel 18. Kõik tulemused on tabelis antud nanogrammides milliliitri kohta. Reaalsete proovide avastamispiiri
juures tuleb arvesse võtta ka kasutatud lahjendust, millest tulenevalt on settelahuste avastamis- ja määramispiir
kõrgemad kui puhaste lahuste omad. Kuna masin on väga tundlik, ei ole võimalik teiste proovis leiduvate
orgaaniliste ainete tõttu enamasti liiga väikeseid lahjendusi kasutada. Avastamispiir näitab, et proovis esines
otsitud aine, kuid selle arvulist väärtust ei saa statistilise kindlusega veel öelda. Kui mõõdetud tulemus on üle
määramispiiri (enamasti 3x kõrgem kui avastamispiir), saab statistiliselt korrektselt anda ka esinenud aine
kontsentratsiooni.
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Tabel 18. SPE-ASE-HPLC-MS/MS metoodika avastamis- ja määramispiirid [24].
Aine
SMX
SDM
NOR
CIP
OFL
DIC
CAR
TRI

Avastamispiir
masinas (LoD)
0.222
0.241
0.802
0.595
0.451
0.381
0.295
0.659

Avastamispiir
settelahuses
22.2
24.1
80.2
59.5
45.1
38.1
29.5
65.9

Määramispiir
masinas (LoQ)
0.673
0.730
2.430
1.800
1.370
1.150
0.893
2.000

Määramispiir
settelahuses
67.3
73.0
243.0
180.0
137.0
115.0
89.3
200.0

Kõik tulemused on esitatud ppb-des ehk ng/ml kohta.

Kuna ravimijääkide määramine on keeruline, on mitmetes dokumentides soovitatud kasutada ravimijääkide
piirnormina „suurimat lubatud avastuspiiri“. Sellise piirnormi korral sätestatakse minimaalne meetodi tundlikkus,
millega võib väita, et ravimijääke proovis ei ole. Näiteks on välja pakutud sulfametoksasooli suurimaks lubatud
avastamispiiriks 100 ng/L, tsiprofolksatsiini korral 89 ng/L ja diklofenaki puhul 10 ng/L. Kuigi Euroopa Liidus ega
Eestis vastavaid ravimijääke piirnormiga sätestatud ei ole, võimaldas kasutatud metoodika settelahuses määrata
ravimijääke olenevalt ainest 100-1000 korda täpsemini kui minimaalselt vajalik.
Määramise juures saadud ng/ml tulemused on vastavalt metoodikale [23] ümber arvutatud mikrogrammidesse
kuivaine kilogrammi kohta, kasutades sealjuures ekstraheerimisprotsesside tulemusi ning sette algmassi ning
kuivainet. See annab meile võimaluse hinnata ka puhastusprotsessi mõju ravimijääkide sisaldusele ning võrrelda
erineva kuivainesisaldusega setteproove.

Ravimijääkide tulemused
Uuritud 38 punktproovi ravimijääkide analüüsi statistika on toodud Tabel 19. Positiivse üllatusena tuleb siinkohal
välja tuua, et antibiootikumijääke settest peaaegu ei leitud. Kokku tuvastati vaid ühes proovis sulfadimetoksiini
sisaldus üle määramisipiiri. Kuna tegemist on Eestis peamiselt veterinaarmeditsioonis kasutatava
antibiootikumiga, on ühend puhastisse tõenäoliselt sattunud mõnest loomakliinikust. Samas tuleb
antibiootikumijääkide puhul arvestada, et tegemist on väga perioodiliste saasteainetega – näiteks gripiperioodi
järgselt võib nende kontsentratsioon reovees ning hiljem -settes olla oluliselt suurem. Uuringus kasutatud
proovid võeti juhuslikkuse alusel, ilma üldist haigestumise tendentsi arvestamata. Seega võib öelda, et pidevat
suurt antibiootikumijääkide saastust Eesti reoveepuhastite settes ei esine. Valimi hulgas oli ka mitu toorsetet,
võetud otse puhastusprotsessist ning ka nendes antibiootikumijääke ei leitud. Kahjuks tähendas see, et
antibiootikumijääkide degradatsiooni erinevate settekäitlusprotsesside raames ei olnud uuringu raames võimalik
hinnata.
Tabel 19. Setteanalüüsidest ravimijääkide avastamise ja määramise statistika
Uuritud proove
Üle avastamispiiri
Avastatud %
Üle määramispiiri
Määratud %

SMX
38
0
0
0
0

SDM
38
1
2.6
0
0

NOR
38
0
0
0
0

CIP
38
0
0
0
0

OFL
38
0
0
0
0

DIC
38
24
63.2
5
13.2

CAR
38
17
44.7
7
18.4

TRI
38
4
10.5
1
2.6

Kuigi antibiootikumijäägid kujutavad endast üldiselt keskkonnale kõige suuremat ohtu (antimikroobne
resistentsus), tuleb tähelepanu osutada aga ka teistele ravimijääkidele, mida antud uuringus esindasid
diklofenak, karbamasepiin ja triklosaan. Kõiki vastavaid aineid avastati setteproovidest sageli, üldiselt leiti
diklofenakki üle pooltes proovides, samas oli diklofenaki kontsentratsioon suurem (üle määramispiiri) ainult viies
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proovis. Karbamaserpiini tuvastati harvemini kui diklofenakki, kuid üle määramispiiri olid kontsentratsioonid
sagedamini (7 proovi, 44% tuvastatud kordadest). Triklosaani avastati proovidest üksikutel juhtudel ning vaid
ühes proovis suuremas koguses.
Üldiselt avastati ja määrati diklofenakki ja karbamasepiini piisavast hulgast proovidest, et lähemalt analüüsida
erinevate settekäitlusprotsesside mõju nende lagundamisele. Triklosaani avastati üksikutel juhtudel, tihti just
töödeldud settest, samas kui vastavates toorsetetes triklosaani ei tuvastatud. Seetõttu on järgnevates
alapeatükkides keskendutud diklofenaki ja karbamasepiini lagunemisel settekäitluse käigus. Üldises analüüsis
kasutati kõiki üle avastuspiiri mõõtmisi arvuliste tulemustena. Selle tulemusena saab näidata järgnevates
alapeatükkides peamisi trende, kuid tegemist ei ole statistiliselt kinnitatavate väidetega.

9.2.1. Aunkompostimise mõju sette ravimijäägisisaldusele
Viie aunkompostimist kasutava reoveepuhasti efektiivsus ravimijääkide lagundamisel settekäitluse jooksul on
toodud Joonis 52. Diklofenakki tuvastati kokku kolme reoveepuhasti tooresettest (RVP I, A ja B), valmiskompostis
aga ainult RVP A puhul ning napilt üle avastamispiiri. Kuigi andmemaht on püsivate järelduste tegemiseks liiga
väike, võib öelda, et suuremalt jaolt diklofenak aunkompostimise käigus laguneb ning lagunemisefektiivsus võib
küündida 90%-ni. Samas epilepsiaravimit karbamasepiini tuvastati samuti kolme reoveepuhasti toorsettest
(samuti RVP I, A ja B), kuid samuti võrreldavates kogustes ka settekäitluse läbinud kompostis. Lisaks tuvastati
valmiskompostis karbamasepiini ka puhasti C puhul. Kuna karbamasepiin on väga püsiva kasutuse ravim, võime
eeldada, et reoveepuhastitesse jõudvad kogused on küllaltki stabiilsed. Arvestades, et toorsettena mõõdeti
tahendatud reoveesette proove enne tugiainega segamist, võib väikest vähenemist RVP I ja RVP B puhul lugeda
ka lahjenduse efektiks, kuid tulemustest on selge, et karbamasepiin aunkompostimise käigus ei lagune.

Joonis 52. Aunkompostimise mõju diklofenaki ja karbamasepiini kontsentratsioonidele settes

9.2.2. Trummelkompostimise mõju sette ravimijäägisisaldusele
Kolme trummelkompostimist kasutava reoveepuhasti ravimijääkide lagundamise tulemused on toodud Joonis
53. Erinevalt aunkompostimise proovidest oli trummelkompostimise puhul enamasti võimalik võtta proovi nii
toorsettest enne trummlisse minekut, trummlist väljuvat komposti ning aunas järelvalminud komposti. Puhasti
F kompost oli aunas järelvalminud mõned kuud, puhastite J ja K kompostid aga mitu aastat. Ühestki puhasti K
proovist ei tuvastatud diklofenakki ega karbamasepiini üle avastamispiiri.
Üldiselt on diklofenaki puhul näha sarnast tendentsi nagu aunkompostimise puhul – pikemas perioodis
diklofenaki sisaldus väheneb. Puhasti F puhul on huvitav, et diklofenaki sisaldus trummelkompostimise käigus jäi
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pigem samaks ning suurem lagunemine toimus aunkompostimise tulemusena, puhasti J puhul on aga selgelt
võimalik täheldada ka trummelkompostimise positiivset mõju. Kuna andmehulk on lõplike järelduste tegemiseks
liiga väike, ei ole võimalik protsesside mõju täpselt hinnata ja võrrelda, kuid üldiselt on näha taaskord diklofenaki
lagunemist. Trummelkompostivatest reoveepuhastitest kogutud proovide tulemuste alusel lagunes diklofenak
aga umbes 60% võrra, samas kui aunkompostimise juures mõõdeti peaaegu täielik lagunemine.
Karbamasepiini tulemustega on olukord taaskord keerulisem. Kui puhasti F puhul on mõõdetud proovides
kontsentratsiooni väike alanemine protsessi jooksul, võib tegemist taas olla osaliselt lahjendamise mõjuga.
Puhasti J puhul karbamasepiini tooresettest ja trummelkompostitud settest ei leitud, kuid aunas järelvalminud
settes määrati kõrge karbamasepiini sisaldus. Kuna aunas järelvalminud sete oli mitu aastat vana, võib eeldada,
et viimasel ajal on ravimi jõudmine reoveepuhastisse vähenenud. Samas näitab kaua aunas olnud sette tulemus,
et karbamasepiini puhul ei ole ka pikaajalise protsessi või seismise puhul olulist lagunemist oodata.

Joonis 53. Trummelkompostimise mõju diklofenaki ja karbamasepiini kontsentratsioonidele settes

9.2.3. Humifitseerimise mõju sette ravimijäägisisaldusele
Kahe humifikatsiooniprotsessi kasutava reoveepuhasti settekäitluse tulemusi ravimijääkide lagundamisel on
võimalik hinnata Joonis 54. Nii diklofenakki kui karbamasepiini tuvastati üldiselt mõlema reoveepuhastite
enamike proovide puhul – diklofenakki ei tuvastatud vaid puhasti H lõpptootest. Sarnaselt
trummelkompostimisele, oli humifitseerimise puhul võimalik koguda ka vaheetappide tulemusi, puhasti G puhul
on joonisel toodud veetustatud tooresette, 1 aastat humifitseeritud sette ning aastaid järelvalminud sette
tulemused. Puhasti H puhul on joonisel toodud 1 nädal protsessis olnud vedel sete, 2-aastane humifitseeritud
sete ning 2-aastasest settest liiva ja mullaga segades valmistatud toode.
Diklofenaki puhul ei ole reoveepuhasti G aastase humifikatsiooni puhul olulist efekti diklofenaki
kontsentratsiooni vähenemisele näha, samas pikaaegse järelvalmimise jooksul on ravimi sisaldus vähenenud ligi
75%. Puhasti H puhul on väga tugevalt näha 2-aastase humifikatsiooniperioodi mõju, mille jooksul on samuti
toimunud ligi 75% diklofenaki lagunemine. Liiva ja mullaga segamise käigus on ravimi kontsentratsioon veelgi
vähenenud lahjendamise tõttu ning jääb alla avastamispiiri.
Sarnaselt mõlema kompostimisprotsessi tulemustele, ei ole karbamasepiini puhul olulist lagunemist võimalik
täheldada. Nii puhasti G kui H puhul on 1 ja 2- aastase protsessi käigus ei ole aine oluliselt lagunenud, eriti
arvestades eri aastate settes võimalikke väikseid algkontsentratsioonide kõikumisi. Puhasti H valmistootes on
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karbamasepiini sisaldus oluliselt väiksem, mis taaskord tuleneb lahjendamise mõjust. Puhasti G puhul on sarnasel
trummelkompostimise juures näidatud puhastile J näha pikaajaliselt seisnud settes väga kõrge karbamasepiini
sisaldus, millest võib järeldada, et (1) ka väga pikaajalise seismise ja looduslike protsesside tulemusena ei ole
karbamasepiin lihtsasti lagundatav ning (2) karbamasepiini kasutus piirkonnas tundub olevat viimase viie aasta
jooksul oluliselt vähenenud.

Joonis 54. Humifitseerimise mõju diklofenaki ja karbamasepiini kontsentratsioonidele settes

9.2.4. Ravimijääkide tulemuste kokkuvõte
Uuringus kogutud tulemuste alusel võib öelda, et Eesti reoveepuhastites ei paista tavapärasel perioodil
antibiootikumijääkide sisalduse probleeme olema – vaid ühte antibiootikumijääki avastati kogu valimi proovidest
ning sedagi ainult ühel korral. Kuigi gripiperioodil võib olla antibiootikumide kasutamine erinevate põletike raviks
oluliselt suurem, ei saa väita, et Eesti reoveesette põllumajanduslikku kasutust peaks antimikroobse
resistentsuse tekke vähendamiseks vältima. Pigem tuli analüüsitulemustest välja, et olmereoveesete pigem ei
ole oluliseks antibiootikumijääkide keskkonda sattumise allikaks.
Teiste uuritud ravimijääkidega oli seis keerulisem. Dikolfenakki ja karbamasepiini leiti pea pooltest uuritud
setteproovidest, kusjuures olid karbamasepiini kontsentratsioonid juba üle avastuspiiri olevates proovides ka
kõrged. Triklosaani avastati üksikutes proovides, pigem käitlusprotsessi lõpetanud setete puhul. Diklofenaki
puhul on selgelt näha kõigi kolme uuritud settekäitlusprotsessi positiivne efekt – keskmine diklofenaki
kontsentratsiooni lagunemine oli ligi 50-90% ning diklofenakki oli üle määramispiiri vaid ühes
settekäitlusprotsessi lõpetanud settes (üle avastamispiiri oli diklofenaki sisaldus lisaks veel kolmes settekäitluse
lõpetanud tootes). Kõik vastavad ained võivad sattuda sette otsekasutuse puhul täies ulatuses keskkonda, samas
on vastavate ravimijääkide keskkonnaohtlikust hinnatud vähe ning keeruline on öelda, millistes
kontsentratsioonides võivad nad keskkonnariski tekitada. Kasutatud analüüsimetoodika oli väga tundlik ning
tuvastatud kontsentratsioonid üldiselt väga madalad.
Tabel 20 on toodud umbkaudne hinnang, kui palju Eestis tarbivatest ravimitest võivad läbi reoveesette
otsekasutuse jõuda keskkonda. Kuna setteproovidest tuvastati regulaarselt vaid diklofenakki ja karbamasepiini,
on võrdlus antud nende kahe ravimi suhtes. Võrdluse andmiseks on kasutatud hinnanguliselt kõigi uuringus
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osalenud reoveepuhastite aastast toodetavat settekogust ning Ravimiameti kodulehelt leitud aastaseid
müügikoguseid Eestis.
Tabel 20. Reoveesette keskkonda sattuvate ravimijääkide võrdlus Eesti tarbimisega.

Diklofenak

Karbamasepiin

Defineeritud päevadoos (DPD)

0.1 g

1g

Sisaldus tavalises tabletis

50 mg

200 mg

~344 000 g (Diklofenak O)

~991 000 g

2019. aasta müügikogus Eestis
tablettidesse arvutatuna

~7 000 000 tabletti

~5 000 000 tabletti

Kõigi uuringus osalenud RVP-de
summaarne ravimijäägi hulk
settes aasta kohta

21 grammi/aastas

167 grammi/aastas

Kõigi uuringus osalenud RVP-de
summaarne ravimijäägi hulk
settes tablettidesse arvutatuna

411 tabletti

834 tabletti

Sette ravimijääkide sisalduse
osakaal müügikogusest

0.006%

0.017%

2019. aasta müügikogus Eestis

Andmed võetud Ravimiameti koduleheküljelt [26]
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10 TAIMKATSED
Kompostide fütotoksilisuse kontrollimine salatkressi
idanemiskatsega
Kompostimise käigus muudetakse orgaanilised jäätmed väetiseks, millega saame viia toitained tagasi mulda,
parendades sellega mullaviljakust. Põllumajanduses kasutatav valmiskompost ei tohi sisaldada kahjulikke aineid
ega patogeene. Toores kompost võib pärssida taimekasvu, kuna seob mullast taimedele vajalikku lämmastikku
(N), vähendab mulla hapnikusisaldust ning võib olla taimedele toksiline [3]. Seetõttu tuleks iga komposti
fütotoksilisust kontrollida idanemiskatsega [27].

Katsemetoodika
Idanemiskatses kasutati järgmisi komposte:
-

RVP A (reoveesete + põhk)
RVP B (reoveesete + turvas)
RVP C (reoveesete + põhk + turvas)
RVP D 2018 (reoveesete + hakkpuit)
RVP D 2019 (reoveesete + hakkpuit)

Idanemiskatse tehti kõikide katsesse valitud kompostidega järgmistes massivahekordades: 100%, 50%, 35% ja
10% komposti. Kompostid segati kokku Tartu maakonnast EMÜ Rõhu katsejaamast pärit (LP) näivleetunud
mineraalmullaga. Kontrollvariandiks oli 100% mineraalmuld. Kõik katsevariandid olid kolmes korduses. Aruandes
esitatud tulemused on kolme katsevariandi keskmised tulemused.
Katses oli kokku 63 kasvunõud. Igasse kasvunõusse külvati 1g salatkressi (Lepidium Sativum L.) seemneid.
Kasvunõud asetati spetsiaalsete taimekasvulampide alla ning idanemisperioodiks (24h) kaeti kasvunõud kilega.
Kasvuperiood kokku kestis 7 päeva, pärast mida teostati kressi taimede mõõtmised, kaaluti biomass ning arvutati
taimede kuivainesisaldus. Komposti kvaliteedi indikaatoriks on taimede kuivainesisaldus. Kuivaine saamiseks
kuivatati taimed kuivatusahjus 95 °C juures 24h.
Kompostidest määrati fosfori- (P), kaaliumi- (K), kaltsiumi- (Ca) ja magneesiumisisaldust (Mg). AL meetodiga tehti
kindlaks liikuvate toiteelementide sisaldus, millele võib viidata kui taimedele kättesaadavate toiteelementide
sisaldusele. Määrati ka samade toitainete üldsisaldus.
Statistiliste erinevuste hindamiseks kasutati kahefaktorilist dispersioonianalüüsi (ANOVA) koos Post-hoc Tukey
testiga.

Tulemused
Reoveesette kompostide toitainete sisaldused on esitatud mg toitainet 100g komposti kuivaine kohta,
üldsisaldused aga protsendina (%) (Tabel 21). Kõige rohkem üldfosforit (%) sisaldas RVP A kompost (3,65%), mis
samal ajal sisaldas ka kõige vähem taimedele kättesaadavad P (75,14 mg/100g). Kõige rohkem taimedele
omastatavat P sisaldas RVP D 2018. aasta kompost (429, 64 mg/100g) ning seejärel RVP C (295,81 mg/100g) ja
RVP D 2019 (228,79 mg/100g) kompostid.
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Tabel 21. Reoveesette kompostide toitainete sisaldused

Kompost

P

K

Ca

Mg

AL meetod mg/100g

N

P

K

Ca

Mg

üld %

RVP A

75,14

217,12

460,26

204,84

2,7

3,65

0,74

1,09

0,36

RVP B

134,30

96,69

818,60

189,67

2,3

1,67

0,22

1,15

0,21

RVP C

295,81

154,78

696,51

203,39

2,9

1,66

0,36

1,65

0,32

RVP D 2018

429,64

294,56

1812,01

378,24

2,65

0,64

2,50

0,51

RVP D 2019

228,79

302,53

1135,94

248,33

2,60

0,67

1,72

0,25

2,5

Kressi taimede pikkust (cm) hinnati kasvunõu kõige pikema taime järgi. Kontrollvariandi keskmine taimede pikkus
oli 3 cm. Võrreldes kontrollvariandiga olid taimed pikemad järgmiste katsevariantide puhul (Joonis 55):
-

RVP D 2019 kompost 35% ja 10%
RVP B kompost kõik katsevariandid
RVP A kompost 10%
RVP C kompost 50%, 35% ja 10%
RVP D 2018 kompost

Joonis 55. Kressi taime pikkus (cm). Joonisel on toodud katsevariandi keskmine tulemus.

Lisaks taimede pikkusele hinnati ka kressi taimede lehtede pindala (Joonis 56). Kontrollvariandi keskmine lehtede
pindala oli 61,6 cm2. Kuigi paljude katsevariantide puhul olid taimed võrreldes kontrollvariandiga kasvult
pikemad, siis ei moodustunud mitmetes katsevariantides korralikku lehestikku. Võrreldes kontrollvariandiga oli
suurema lehtede pindalaga järgmised katsevariandid (Joonis 56):
-

RVP D 2019 kompost 10%
RVP B kompost 100%, 50% ja 35%
RVP C kompost 35% ja 10%
RVP D 2018 kompost 10%
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Joonis 56. Kressi taimede lehtede pindala S (cm2). Joonisel on toodud katsevariandi keskmine tulemus.

Kontrollvariandi kasvunõus oli kressi maapealne biomass 4,7 grammi. Kõige suurema maapealse biomassi ja
kõrgeima kuivainesisaldusega oli katsevariant 35% RVP B kompost, mille maapealseks biomassiks oli 7,4g ja
kuivaine massiks 0,6 grammi (Joonis 57 ja Joonis 58). Kahefaktoriline dispersioonanalüüs näitas, et katsetulemusi
mõjutas statistiliselt usutavalt kompost, lahjendus kui ka nende omavaheline suhe (F<0.05). Post-hoc Tukey
gruppidevaheline võrdlus on toodud joonisel (Joonis 57) välja erinevate tähtedega.
Võrreldes kontrollvariandiga, saadi kõrgemad maapealsed biomassid järgmiselt seitsmelt katsevariandilt kuid
tulemuste vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud:
-

10% lahjendus, RVP D 2019 (abcd)
100% komposti kontrollpott, RVP B (ab)
50% lahjendus, RVP B (ab)
35% lahjendus, RVP B (a)
35% lahjendus, RVP C (ab)
10% lahjendus, RVP C (ab)
10% lahjendus RVP D 2018 (abc)

Taimed ei idanenud RVP A, RVP D 2019, RVP D 2018 ja RVP C kompostide variandil kus oli 100% komposti (Joonis
57) märgitud kui “e”). Lahjenduseta kompostid olid struktuurilt pigem tükilised või sisaldasid suuri hakkpuidu
tükke (Joonis 59, Joonis 60, Joonis 61, Joonis 62, Joonis 63). Mistõttu seemnetel ei olnud idanemiseks piisavat
kontakti substraadiga ja seetõttu taimede ei saanud tärgata. Samuti sisaldavad 100% kompostid üldjuhul
taimekasvuks liigselt toitesoolasid RVP D 2019, RVP D 2018 ja RVP C kompostid sisaldasid väga palju liikuvat P),
mis võib pärssida seemnete idanemist. Komposti RVP A lisamine (erinevate lahjenduste puhul) mineraalmullale
ei suurendanud võrreldes kontroll variandiga maapealse biomassi kasvu (Joonis 57), kuid RVP A 10% kasvunõudes
olid võrreldes kontroll variandiga taimedel suurem lehepind (Joonis 59).
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Joonis 57. Kressi idanemiskatse maapealne biomass (g) kasvunõu kohta.
Gruppide võrdlus on tehtud Post-hoc Tukey testiga. Kui tähed on gruppide vahel erinevad, on tegemist statistiliselt olulise
erinevusega (“abcde” ei erine statistiliselt oluliselt ühestki teisest tulemusest).
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Joonis 58. Kressi idanemiskatse kuivaine (g) kasvunõu kohta. Gruppide võrdlus on leitud Post-hoc Tukey testiga.

90
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Joonis 59. RVP A komposti kressi idanemiskatse tulemused.
Katsevariandid kolmes korduses alates vasakult: 100% kompost, 50% kompostisegu, 35% kompostisegu, 10% kompostisegu,
100% mineraalmuldmuld.

Joonis 60. RVP D 2019 komposti kressi idanemiskatse tulemused.
Katsevariandid kolmes korduses alates vasakult: 100% kompost, 50% kompostisegu, 35% kompostisegu, 10% kompostisegu,
100% mineraalmuld.
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Joonis 61. RVP D 2018 komposti kressi idanemiskatse tulemused.
Katsevariandid kolmes korduses alates vasakult: 100% kompost, 50% kompostisegu, 35% kompostisegu, 10% kompostisegu,
100% mineraalmuld.

Joonis 62. RVP C komposti kressi idanemiskatse tulemused.
Katsevariandis kolmes korduses alates vasakult: 100% kompost, 50% kompostisegu, 35% kompostisegu, 10% kompostisegu,
100% mineraalmuld.
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Joonis 63. RVP B komposti kressi idanemiskatse tulemused.
Katsevariandid kolmes korduses alates vasakult: 100% kompost, 50% kompostisegu, 35% kompostisegu, 10% kompostisegu,
100% mineraalmuld.

Kokkuvõte
Kompostide kvaliteeti hinnati kressi idanemiskatsega. Kompostid sisaldasid palju toitesoolasid. Kõige rohkem
taimedele omastatavat P (mg/g) sisaldas RVP D 2018. aasta kompost ning seejärel RVP C ja RVP D 2019
kompostid. RVP A kompost, mis sisaldas küll kõige rohkem üldfosforit (%), sisaldas aga kõige vähem taimedele
kättesaadavat fosforit.
Idanemiskatses segati komposte näivleetunud mineraalmullaga (LP). Taimed ei idanenud 100% kompostil (va
RVP B kompost). Põhjuseks on liiga kõrge toitesoolade sisaldus. Võrreldes kontrollvariandiga, milleks oli 100%
näivleetunud mineraalmuld, saime suurema maapealse biomassi seitsmelt katsevariandilt:
-

10% lahjendus, RVP D 2019
10% lahjendus, RVP C
10% lahjendus RVP D 2018
35% lahjendus, RVP B
35% lahjendus, RVP C
100% komposti kontrollpott, RVP B
50% lahjendus, RVP B
Kõige suurem biomass saadi RVP B 35% katsevariandiga.

Reoveesettekomposti põllumajanduses kasutamise korral määravad laotusnormi veeseaduses toodud N ja P
piirarvud ning ’üle väetamise’ ohtu ei ole. Haljastuses või aianduses kasutamise korral võidakse eksikombel
seemned külvata või istikud istutada 100 % komposti. Sel juhul valitseb suur oht taimekasvus ebaõnnestuda.
Tarbija teavitamine on komposti müüja ülesanne. Lisaks kasutusviisile ja laotusnormile kohustab KeM 24 tarbijale
teada andma ka komposti vale kasutamise tulemustes kohta. Sellekohane teavitus tuleks sõnastada
enesekontrolliplaanis ja materjalis, mis antakse tarbijale kompostiga kaasa.
Iga vee-ettevõte peab oma komposti tundma. Õpetused idanemiskatsete korraldamiseks on hõlpsasti leitavad
[28] ning neid tuleks teha komposti iga partii kohta.
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Taimkatsed suvinisuga
Kompostide põllumajandusliku kasutamise ja turupotentsiaali hindamiseks on vaja neid võrrelda ja selgitada välja
nende potentsiaal taimekasvatuses reaalsetes kasvutingimustes. Komposti, kui orgaanilist väetist, võib laotada
üheskoos teiste ainetega, mis saagikust suurendavad. Üheks selliseks komponendiks on tuhk. Tuhk rikastab
mulda toiteelementidega, vähendab mulla happesust ning tõrjub tülikaid taimehaiguseid ja mõnikord ka
kahjureid. Mineraalainete ja tuhaelementide sisaldus võib tugevasti erineda, sõltudes millisest taimsest
materjalist on tuhk saadud ja tingimustest, kus taimne materjal eelnevalt kasvas. Puutuhas on märgatavas
koguses kaltsiumi, kuid vähem kaaliumi.
2020 aasta vegetatsiooniperioodil tehti Eerika katsepõllul võrdluskatse kõigi katsetes osalenud kompostidega
väetamise abil. Uuringu viisid läbi Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama juhataja Toomas Tõrra ja Peeter Lääniste.

Määratavad parameetrid
Teravilja eriti nisu puhul on olulisteks kvaliteedinäitajateks eelkõige saagikus, proteiin, kleepevalk,
gluteeniindeks, langemisarv, 1000 tera mass ning mahumass. Kasvu ajal mõõdetakse kaugseire abil
vegetatsiooniindeks (NDVI) ehk toitumistase. Erinevate spektrite neeldumise ja peegeldumise näitajate abil on
võimalik avastada taimede toitumine häiringuid, kus taimed ei saa toitaineid kätte või neid on liiga vähe.
Proteiinisisaldus on kõige sagedamini määratud ja kasutatud teravilja kvaliteedi hindamise kriteerium. Proteiin
on inimorganismile väga vajalik toitaine ja tihti ka teraviljast toodetava produkti kvaliteedi tagatiseks. Teravilja
proteiinisisaldus sõltub liigist, sordist ja agrotehnikast ning kasvutingimustest. Proteiinisisalduse sünteesiks
teraviljades on mulla kui toitekeskkonna varustatus lämmastikuga kriitiliseks faktoriks kuna aminohapete
sünteesimiseks, millest proteiin koosneb, on lämmastik üks põhilisi elemente.
Kleepevalk on oluline näitaja nisu kvaliteedi hindamisel. Kleepevalk ehk teraliim ehk gluteen koosneb põhiliselt
kahest kõrge molekulmassiga valgust – gliadiinist ja gluteniinist. Nende valkude omadustest ning suhtest
kleepevalgu koostisest sõltubki nisu küpsetuskvaliteet. Kleepevalgu sisaldus sõltub toitainetega varustatusest
(eelkõige lämmastik), aga ka ilmastikust (niiskus ja temperatuur) ning kasvatatavast sordist.
Gluteeniindeks näitab kleepevalgu kvaliteeti ehk selle tugevust, mõjutades seega küpsetuskvaliteeti.
Gluteeniindeks oleneb sordist ja kasvutingimustest.
Langemisarv on oluline näitaja nisu küpsetuskvaliteedi määramisel. Langemisarv sõltub tärklist lagundavate
ensüümide, eelkõige α-amülaasi aktiivsusest. Ensüümiaktiivusus tõuseb, kui tera on valminud ja valmis alustama
uut elutsüklit ning vajab idu kasvatamiseks kergesti kättesaadavat energiat. Terade küpsemise jooksul ensüümide
aktiivsus kasvab ja saavutab kõrgpunkti vahaküpsuse faasis ning langeb taas täisküpsuse saabudes. Langemisarvu
vähendavad rohked kasvu- ja koristuseaegsed sademed.
Tuhande tera mass näitab tera tuumakust, suurust. 1000 tera mass sõltub suuresti taime toitainetega
varustatusest, kasvutingimustest ja sordist. Ebasoodsates kasvutingimustes – toitainete puuduse, põua või
lamandumise korral jääb 1000 tera mass tavapärasest väiksemaks.
Mahumass on näitaja, mida kasutatakse vilja puhtuse ja toodangu väljatuleku potentsiaali hindamiseks.
Mahumass ei peegelda alati objektiivselt vilja kvaliteeti, sest see sõltub peale vilja prahisuse ja terade sõklasuse
ka terade kujust, endospermi tihedusest ning sellest, kui tihedalt asetsevad sõklad ümber tera. Sellegipoolest
kasutatakse seda näitajat reeglina vilja kokkuostul, sest seda on lihtne määrata. Suureteraliste sortide mahumass
on tavaliselt väiksem, sest terade vahele jääb rohkem tühja ruumi. Mahumass on väiksem ka pika teraga, samuti
ohtelistel ja pikkade sõkaldega teradel. Mahumass on sordiomane tunnus ja seda mõjutavad mulla
toitainesisaldus, toitainete ja vee kättesaadavus kasvu ja arengu erinevatel kasvufaasidel ning
vegetatsiooniperioodi ilmastikutingimused. Kõrged temperatuurid ja teised stressifaktorid, mis vähendavad vilja
terasaaki, põhjustavad tavaliselt ka mahumassi vähenemise.
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Katsemetoodika
Kompostid saadi 2019 aasta suvistest katsetest (RVP A, B ja C) või 2019 sügisesest katsest (RVP D). Kõikide
kompostide omadused olid määratud vastavalt määrusele nr 24 (RT I, 18.02.2020, 5). Katses kasutati järgmisi
komposte:
-

RVP A
RVP B
RVP C
RVP C + tuhk biomassi põletamisest
RVP D
RVP G – humifitseerunud sete

Kõik kompostid toodi katsepaika 2020 aasta kevadel BigBag kottides. Tuhk segati komposti sisse käsitsi enne
laotamist. Humifitseerunud reoveesete RVP G oli kuni 5 aastat laagerdunud.
Kompostid laotati 29.04.2020 (Joonis 64) ning segati koheselt mullafreesi abil mulda Nisu külvati 30.04.2020.
Suvinisu külvisenorm oli 250 kg/ha, komposti laotusnorm oli 20 t/ha. Kõik katsevariandid olid kolmes korduses.
Kontrolli ei väetatud. Kogu katseala töödeldi kõrreliste maakirbu vastu 06.06.2020 insektitsiidiga Proteus ning
08.06.2020 herbitsiidiga Secator. Lipulehefaasis fikseeriti Greenseekeri näit (vegetatsiooniindeks NDVI)
27.07.2020

Joonis 64. Kompostide laotamine katse alguses.

Tulemused
Nisu tärkas 12 päeva peale külvi, 12.05.2020. Nisu põldtärkamises ja edasises arengus kompostid taimedele
kasvuhäireid ei tekitanud. Nisu saak koristati põllult kombainiga 19.08.2020.
Vegetatsiooniindeksi (NDVI) mõõtmise kulg on joonistel (Joonis 65 ja Joonis 66).

Joonis 65. Vegetatsiooniindeks 16.06.2020.
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Nisu taimik on võrsumisfaasi lõpus ja erinevused katsevariantide vahel puuduvad (joonis 2). Toitainete
kättesaadavus kõikidel variantidel ühesugune.

Joonis 66. Vegetatsiooniindeks 26.06.2020.

Nisu taimiku arengufaas on võrsumise lõpus ning katsevariantide vahel on silmaga nähtavad erinevused (Joonis
66). Erisus on näha taimiku rohesuse osas. Rohesuse aste näitab taimede toitumise taset. Tumedamad lehed on
indikaatoriks, et taimede varustatus toiteelementidega on heal tasemel. Katsest on näha (Joonis 66), et variandi
RVP A katselapil kasvavad nisu taimed on tunduvalt tumedama lehevärvusega kui kontrollvariant ning seega
taimed kasvavad optimaalsemates tingimustes. Üldiselt on mõõtmistulemused vastavuses saagikuse
tulemustega. Kõige kõrgema saagi andsid RVP A ja RVP G, mida näitab ka kasvuajal tehtud NDVI mõõtmine –
tulemused vastavalt 0,58 ja 0,55 (Joonis 67). Mõõtmine tehtud kui nisu taimed olid lipulehe faasis.
Eesti tingimustes on maksimumsaagi juures NDVI näit tavaliselt 0,85–0,90. Kontrollala katselapi NDVI oli 0,42
ning selle kasv parima kompostiga väetatud tulemuseni (0,58) tavapõllul oleks võimalik saavutada
mineraalväetiste lisamisega 40 kg/ha lämmastikku. Seega on kompostiga võimalik anda olulise osa taimele
vajalikust lämmastikust.
1
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NDVI

0,6
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0
RVP A

RVP B

RVP C

RVP C+tuhk

RVP D

RVP G

Kontroll Optimaalne

Kompostid
Joonis 67. Greenseekeri näit 27.07.2020.

Taimede saagikust mõjutavaid tegureid on palju kuid üheks olulisemaks teguriks on taimede toitumine kasvuajal.
Taimede põhitoitelementideks on N, P, K. Kõikidele katselappidele anti ühesugune kogus kompostväetist (20

REOVEESETTE TOOTESTAMISE PROJEKTI LÕPPARUANNE

97

t/ha) kuid põllule viidavate toiteelementide kogus vägagi erinev (Tabel 22). Kompostväetisega RVP A (20 t/ha)
viid põllule 748,6 kg toiteelemente, see on üle 2,3 korra rohkem kui kompostiga RVP C ja RVP D ning üle 6 korra
rohkem kui kompostiga RVP B. RVP D tugimaterjaliks oli näiteks hakkpuit, mistõttu viidi sama laotusnormiga
mulda taimedele kasutut hakkpuitu, mitte toitainerikast reoveesetet.
Tabel 22. Kompostiga (20 t/ha) viidavad toiteelemendid (kg/ha) ja toitained kokku (kg/ha)

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Kuivainet t/ha

10,2

4

5,6

6,6

Üldlämmatik kg/ha

275,4

92

162,4

165

Üldfosfor kg/ha

346,8

6,4

95,2

72,6

Kaalium kg/ha

49,9

7,4

19

28,6

Väävel kg/ha

76,5

18,8

36,4

56,8

Toitaineid kokku kg/ha

748,6

124,6

313

323

Kontrollkatselapi saagikuseks saadi 2,8 t/ha. Kõik kompostidega väetatud katevariandid olid suurema
saagikusega kui kontrollil (Joonis 68). Seega kõikidel kompostidel, mida kasutati katses oli väetamise efekt
olemas. Kõige tugevamalt avaldus see efekt kompostil RVP A, kus keskmiseks saagikuseks saadi 4,7 t/ha.
Komposti RVP A kasutusnormi 20 t/ha juures saadi 1,9 t/ha saagilisa võrrelduna kontroll variandiga (Joonis 68).

5
4,5
4
3,5

t/ha

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
RVP A

RVP B

RVP C

RVP C+tuhk

RVP D

RVP G

Kontroll

Joonis 68. Nisu keskmine saagikus erinevate kompostide kasutamisel, t/ha.

Võrreldes kontrolliga on joonisel (Joonis 69) langemisarv kõigi kompostide puhul suurem. Ainus erand on tuhaga
rikastatud kompost, kus see jääb kontrollile napilt alla. Võrreldes nisu 2020 kokkuostukvaliteediga (kategooria 1
kuni 5) vastab langemisarv toidunisu III kuni I kategooria nõuetele. Katsevariant RVP A vastab isegi I kategooria
toidunisu kvaliteedinõuetele.
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V kat
IV kat
III kat
II kat
I kat
Kontroll
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RVP D
RVP C+tuhk
RVP C
RVP B
RVP A
150

170
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210

230

250

270

290

sek
Joonis 69. Langemisarv, sek.

Märja kleepvalgu sisaldus on kontrolliga võrreldes parem RVP A, tuhaga rikastatud RVP C ja RVP G korral (Joonis
70). Nende katsevariantidel on kleepevalgu sisaldus üle 24%, mis vastab kõrge kvaliteediga toidunisu nõuetele.
V kat
IV kat
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II kat
I kat
Kontroll
RVP G
RVP D
RVP C+tuhk
RVP C
RVP B
RVP A
10

15

20

25

30

%
Joonis 70. Märja kleepvalgu sisaldus, %.

Proteiini sisaldus on kontrolliga võrreldes oluliselt parem RVP A katsevariandi korral (Joonis 71). Katsevariandi
RVP A kompostiga väetamisel on nisu taimikul olnud mullas piisavalt lämmastikku, mille tulemusel proteiini
sisaldus seemnetes on tõusnud 13,4%-ni. Sellise proteiinisisalduse juures on tegemist II kategooria toidunisu
kvaliteediga, mis on väga hea tulemus. Kõik teised katsevariandid jäävad III kategooriasse kuna proteiini sisaldus
seemnetes oli alla 12%.
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Joonis 71. Proteiini sisaldus.

Nisuterade mahumass on suhteliselt väike (Joonis 72). See ületab kõigil juhtudel kontrolli oma, aga jääb
kokkuostukvaliteedi poolest pigem madalaimasse kategooriasse.
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780
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Joonis 72. Nisuterade mahumass.

Nisu seemnete tuumakust iseloomustab 1000 tera mass. Katses kasutatud kompostidel oli positiivne mõju
võrrelduna kontroll variandiga (Joonis 73). Katsevariandi RVP A ja RVP C+ tuhk oli 1000 seemne mass 5g võrra
suurem kui kontroll variandil.
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Joonis 73. 1000 tera mass, g.

Gluteeniindeks peaks jääma 60 ja 90 vahele. Sellele kvaliteedile vastasid kõik katses olnud variandid, välja arvatud
variant RVP C+tuhk kus see näitaja jäi alla normi (43) (Joonis 74).

120
100

%

80
60
40
20
0
RVP A

RVP B

RVP C

RVP C+tuhk

RVP D

RVP G

Kontroll

Joonis 74. Gluteeniindeks.

Järeldused ja kokkuvõte
Kompostide kui orgaaniliste põlluväetiste kasutamine taimekasvatuses oleks heaks alternatiivseks toitainete
allikaks põllutaimedele. Kompostid sisaldavad taimedele kasvuks vajalikke makrotoiteelemente (N, P, K, S) kui ka
mikroelemente (Mg jt.). Toitained kompostis on kahes vormis: koheselt taimedele kättesaadavas vormis ning
seotult, mis muudetakse mikroorganismide poolt kättesaadav pikema perioodi jooksul. Kompostid tuleks
võimalusel põldudele laotada kevadel ning koheselt segada mulda (freesiga, kultivaatoriga), et vältida toitainete
kadu. Kuna kompostides on osa toitainetest lahustuvas vormis siis need võivad sügisese laotamise järel leostuda
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põhjavette ja seega reostada meie keskkonda. Lisaks väetusomadustele parendavad kompostid ka mulla
füüsikalisi omadusi, mis väljendub mulla paremas struktuuris ning suurendab ka mulla huumusesisaldust.
Kompostide laotusnorm olened toitainete sisaldusest, eriti just N ja P sisaldusest ning nende maksimaalse hulga
sätestab veeseadus. Kuigi kõikidele katsevariantidele anti ühesugune kogus komposti (laotusnorm 20 t/ha), siis
toiteelementide sisaldus kompostides oli väga erinev – isegi kuni kuus korda. Laotusnormi määramisel peab
komposti tootja tarbija jaoks arvutama N ja P sisalduse kooskõlas veeseadusega – haritava maa ühe hektari kohta
tohib anda kuni 170 kilogrammi lämmastikku ja 25 kg fosforit aastas, sh loomade karjatamisel (kui neid sellel
maal oli) maale jäävas sõnnikus sisalduv N ja P. KeM 24 kohustab komposti turustajat informeerima tarbijat ka
võimalikest ohtudest, mis tulenevad valest kasutusviisist (sh liiga suurest laotusnormist) ning andma soovitused
komposti hoiustamiseks. Välikatses täheldatud suured erinevused toitainete osas olid tingitud suuresti komposti
veesisaldusest. Niiskemate kompostidega viidi põllule toiteelemente vähem, kuivematega rohkem. Seetõttu
kompostide laotusnormid põllule võivad varieeruda väga suurtes piirides, mõnest tonnist kuni mõnekümne
tonnini hektari kohta. Soovitavalt võiks komposte lisatakse mulda veeseadusega lubatud maksimaalne kogus iga
3–4 aasta järel.
Kompostide kasutamist ja laotamist mõjutavad tugevalt kompostide kättesaadavus, kaugus põllust,
toitelementide sisaldus, hind ning komposti struktuur.
Kompostid (RVP B ja RVP C), mida kasutati põldkatses nisuga, olid happelise reaktsiooniga (pH 5–5,2), mille
tulemusel toimub ka põllu mineraalmulla hapestumine, mis mõjutab omakorda taimede toitainete
kättesaadavust mullast. Taimedele sobilik pH on 5,5–7. Seega tuleks puutuha lisamisega happelised kompostid
neutraliseerida enne kui kompost põllule jõuab. Puutuhal on kõrge neutraliseerimis võima ning lisaks sellele
omadusele sisaldab veel taimedele vajalikke toiteelemente (Ca, Mg). Kompostid ja puutuhk omavad
taimekasvatuse seisukohast suurt potentsiaali põlluväetistena ning seda tuleks ära kasutada põllutaimede
kasvatuses.
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11 TOOTESTAMISE TULEMUSED
Projekti jooksul tehtud praktilistes uuringutes oli eriline rõhuasetus erinevates reoveepuhastitest käitlusprotsessi
läbinud sette ehk võimalikku toote uurimisele toote staatuse saavutamiseks vajalike parameetrite lõikes.
Vastavad parameetrid on sätestatud keskkonnaministri määruses 24 ning need võib jagada omakorda
gruppideks:
Stabilisatsioon (valida 1 stabiliseerimisprotsessi iseloomu järgi)

-

Hapnikutarve alla 10 mg O2/g KA (96-tunnise mõõtmisperioodi vältel)
Orgaanilise aine sisalduse vähenemine 38% võrra
OA/KA suhe alla 0,6 OA/KA
Lenduvate rasvhapete kontsentratsioon alla 0,43 g KHT/g OA
Biogaasi jääkpotentsiaal alla 0,25l/g OA

Hügienisatsioon

-

Salmonellabakter puudub 25 grammis
Escherichia coli alla 10 PMÜ ühe grammi töödeldud sette märgkaalu kohta
Helmintide munad puuduvad 10 grammi töödeldud sette märgkaalu kohta

Soovimatud koostisosad

-

Võõrised ≤ 0,5% kuivaines
Idanemisvõimelised umbrohuseemned ≤ 2 seemet liitri kohta

Raskmetallid
Fosforisisaldusse suhestatud raskmetallide piirmäärad põllumajanduses ja aianduses kasutamiseks

-

Plii 7,5 g/kg P
Kaadmium 0,15 g/kg P
Kroom 15 g/kg P
Vask 45 g/kg P
Nikkel 4 g/kg P
Elavhõbe 0,1 g/kg P
Tsink 125 g/kg P

Raskmetallide piirmäärad haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamiseks

-

Plii 130 mg/kg kuivaines
Kaadmium 2 mg/kg kuivaines
Kroom 60 mg/kg kuivaines
Vask 200 mg/kg kuivaines
Nikkel 40 mg/kg kuivaines
Elavhõbe 1 mg/kg kuivaines
Tsink 2500 mg/kg kuivaines
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Enamasti on peetud sette sertifitseerimise peamisteks probleemideks raskmetallide sisaldust (kaadmium, vask,
tsink), mille normid on arvestades tavapärast olmereoveesetet küllaltki karmid. Lisaks võib olla probleeme
settekäitlusprotsessi puhul piisavalt pikaks ajaks piisavalt kõrge temperatuuri saavutamisega, et tagada
hügienisatsioon – see avaldub enamasti kõrge e coli sisaldusega.

Kogemus aunkompostimise sertifitseerimise
jäljendamisega neljas puhastis
Seni on vee-ettevõtted komposti kvaliteedi määramisel eesmärgiks seadnud määruses 29 toodud nõuded.
Määruse 24 kohaseid proove omal käel ei ole tehtud. Käesoleva projekti raames võeti katseaunadest määruse
24 kohane proov sellisel moel, nagu seda teeks sertifitseerimisasutus. Proov analüüsiti akrediteeritud laboris,
mille tulemused on lisas 2. Puhastite analüüs on kajastatud lisas 1.
Ohutusnäitajad peavad jääma allapoole määruse 24 lisas 2 toodud väärtuste. Olulised on:
-

Raskmetallid
Mikrobioloogilised näitajad
Võõrised ja umbrohuseemned

Raskmetallidest ületas piirväärtuse (mg/kg KA) kaadmium RVP-s A ja vask RVP-s C. Neis puhastites komposti
haljastuses ja rekultiveerimisel kasutada ei tohi, teistes on lubatud. Kui aga raskmetallide sisaldus suhestada
fosforiga (g/kg P), siis kõik tulemused jäid alla lubatud piirväärtuse. Tulemust mõjutab otseselt vee-ettevõtte
võimekus veest fosforit ärastada ning see settesse sadestada. Kõigi RVP-de komposti tohib seega kasutada
põllumajanduses ja aianduses. Tarbija jaoks tuleb näidata konkreetse komposti laotusnorm: põllumajanduses
kg/ha ja aianduses kg(l)/m2. Ehkki tulemus näitab, et kompost kõlbab turule viimiseks, et ole keeld komposti
haljastuses kasutada vee-ettevõtetele meelt mööda. Komposti põllumajandusse suunamisel on võimalik kogu
aasta jooksul tekkinud kompost anda ühele kliendile ning asjaajamine sertifikaadi saamiseks on sel juhul
ebaratsionaalne. Kompost eelistatakse üle anda jäätmerežiimis. Paljude tarbijatega turg oleks olemas seevastu
haljastuses, kuhu aga kahe puhasti kompost ei kvalifitseerunud.
Suurim probleem kõigi RVP-de jaoks olid mikrobioloogilised näitajad. Kõigis puhastis oli escherichia coli üle
piirväärtuse (≤ 10 PMÜ ühe grammi komposti märgkaalu kohta). Proovi omal käel tellimisel tuleb laborile ette
anda soovitav mõõtmistäpsus (≤ 10 PMÜ/g). RVP D proovis leidus ka salmonella ning proovi hapnikutarve ületas
sihtarve, st komposti ei saa lugeda stabiliseerunuks. Põhjuseks on asjaolu, et see kompost valmis talvisel ajal ning
aun oli mõjutatud ilmastikuoludest.
Puudujäägid mikrobioloogiliste näitajatega osutavad puudustele komposti valmistamise tehnoloogias. Kompost
ei ole olnud:
-

piisavalt soe või viibinud soojas tsoonis piisavalt kaua
piisavalt õhustud
piisavalt kuiv või piisavalt niiske
piisavalt läbi segatud

Paljud neist teguritest on omavahel sõltuvuses või ka vastuolus, nt piisavalt sage läbisegamine õhustab komposti,
ühtlustab niiskust, lõhub klompe, aga ka jahutab. Seetõttu tuleks otsuste tegemiseks püsivalt mõõta
temperatuuri, aeg-ajalt mõõta niiskust ja lagugaaside koostist. Kõik hooldustööd tuleb üles kirjutada, et personal
saaks teha argumenteeritud otsuseid. Kõik see tuleks kanda enesekontrollplaani.
Võõriste ja umbrohuseemnete sisaldus jäi kõikjal piirnormidest allapoole. Tähelepanu tuleks pöörata siiski
sellele, et:
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Ka puhtas loodusomases biomassis, mida tugiainetena kasutatakse, leidub võõriseid. Eelkõige tuleks vältida
põhupallinööri, kilet ja nt hakkpuidu lähtematerjali sidumisel kasutatud plastiribasid. Need tuleks lasta juba
tarnijal välja noppida.
Kompostide suurim vaenlane on umbrohi. RVP A kompostis leidus 1 idanemisvõimeline seeme liitri komposti
kohta (lubatud on 2). Seemnete hävimine on taaskord temperatuuri saavutamisega seotud, aga umbrohi võib
sisse tulla ka tugimaterjaliga (kontrolli!) ning tuulekandega (väldi!). Viimase vastu tuleb kompost kinni katta, sest
kui tootena sertifitseeritud partii laos olles umbrohtu kasvab, võidakse sertifikaat peatada. Selle taastamine
eeldab tööd ja kulutusi, kuid tulemuslikkus on prognoosimatu ja ei pruugi õnnestuda. Kui partii umbrohu vastu
kinni katta, siis võidakse tahtmatult saavutada olukord, kus kompost muutub anaeroobseks. Eriti tuleks seda
karta juhul, kui stabiilsusnäitaja, st hapnikutarve, on suur.

Kvaliteedinäitajad ei ole piiritletud, kuid nende analüüsitulemustest tuleb tarbijale teada anda:
-

Taimetoitained (N, P, K, S)
Muud komposti iseloomustavad parameetrid (komposti üldine tihedus, orgaanilise aine sisaldus,
veesisaldus, pH, soolsus, osiste suurus)

Üldlämmastiku sisaldus oli kõigis puhastites samas suurusjärgus – 2,3 kuni 2,9 % KA. Üldfosfori sisaldus erines
aga kolm korda, RVP-s A oli see 3,4 %, teistes aga 1,1 kuni 1,7 % KA. Kaaliumi ja väävli sisaldus oli samas
suurusjärgus RVP-des A, C ja D (K: 0,339 kuni 0,489 % ja S: 0,65 kuni 0,89 %), seevastu RVP-s B kõigest 0,185 %
KA ja 0,47 % KA, vastavalt. See viitab tugimaterjali eripärale (turvas). RVP A oli kõige soolarikkam (3500 μS/cm),
RVP D kõige soolavaesem (690 μS/cm).
Ühtegi komposti tootjad eelnevalt ei sõelunud, kuid kuna tugimaterjalina kasutatud põhk ja turvas olid ka ise
lagunenud, siis oli osiste suurus RVP A, B ja C kompostides alla 10 mm. Vaid RVP D kompost sisaldas hakkpuidu
tükke kuni 40 mm.
Orgaanilise aine poolest oli vaeseim RVP A kompost. See oli ka teistest tunduvalt kuivem (veesisaldus 49 %, sest
hoitud katuse all) ja väikseima mahumassiga (621 kg/m3). Mahumass oli ligikaudu sama väike ka RVP D
kompostis, mille tugiaine oli hakkpuit. Ehkki kompostid RVP B, C ja D seisid kõik lahtise taeva all, siis neist
värskeim, RVP D ei võtnud vett hästi sisse ja püsis üsna kuivana (67 %). Suurima veesisaldusega oli RVP B (80 %).
Kui komposti hoitakse lahtise taeva all, siis tasuks kaaluda selle katmist läbivettimise vastu. Liiga märga komposti
on ka laotada halvem ning see kleebib ja määrib kliendi veovahendit.
Seni on kompost turustatud haljastuses (RVP A), põllumajanduses (RVP B ja C) ning rekultiveerimisel (RVP D).
Kõik puhastid nimetasid peamise turustamiskanalina ’lojaalset klienti’. Ühe või väheste klientide korral, kes
võtavad suures koguses komposti, ei teki ettevõttel motivatsiooni komposti tootena sertifitseerida. Samas on
risk suur, et kui selline klient peaks kaduma, siis komposti turustamine senisel moel lakkab. Tootena
sertifitseeritud kompost võimaldaks turustamisega seotud riske vähendada.

Sette üldparameetrid ja stabiliseeritus
Teiste reoveesette käitlemise tehnoloogiate puhul analüüsiti kokku antud alapeatükis kuue reoveepuhasti setet.
Kaks humifitseerimisprotsessi kasutavat reoveepuhastit ei olnud veel käitlusprotsessiga jõudnud nn „valmis“
setteni, seetõttu ei saanud nende puhul toote määrusele vastavust hinnata. Kokku analüüsiti setet kahest
humifitseerimisprotsessi kasutavast puhastist (RVP G ja RVP H), kolmest trummelkompostimist kasutavast
puhastist (RVP F, RVP J ja RVP K) ja ühest muud meetodit kasutavast puhastist (RVP I). Neist viimase korral hinnati
kahte erinevalt segatud „valmistoodet“ (puhas kompost ning segu liivaga).
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Reoveesette puhul on olulisteks parameetriteks selle väetisena kasutamisel fosfori ja lämmastiku
kontsentratsioonid kuivaines, lisaks on vaadeldud sette üldist orgaanikasisaldust (KHT) ning ka kuivaine ning
põletuskao (orgaanilise osa) sisaldust. Uuritud seitsme settepartii tulemused on esitatud Tabel 23.
Tabel 23. Valmistoodete üldparameetrid

#

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Puhasti G (HUM)
Puhasti H (HUM)
Puhasti F (TK)
Puhasti J (TK)
Puhasti K (TK)
Puhasti I kompost (MUU)
Puhasti I segu liivaga (MUU)

P

N

KHT

(g/kg KA) (g/kg KA) (g/kg KA)
26.25
7.25
32.86
24.99
11.48
23.38
9.80

26.58
5.26
41.74
33.38
25.98
31.42
8.15

619.4
155.8
819.2
823.8
1079.5
1010.0
361.2

KA

OA

(g/kg)

(g/kg)

528.30
611.40
355.33
245.64
272.86
225.80
479.93

224.03
105.83
237.43
149.09
232.85
153.47
133.87

Üldiselt varieerusid erinevate tootekandidaatide fosfori- ja lämmastikusisaldused väga suures vahemikus, fosfori
puhul 7-33 g/kg KA kohta, lämmastiku puhul 5-42 g/kg KA kohta. Teistest olulisemalt madalamate toitainete
sisaldusega on selgelt näha setted number 2 (RVP H) ja 7 (RVP I), mis mõlemad olid pärast sette valmimist segatud
muu materjali – liiva ja puhasti H puhul ka mullaga. See ei tähenda ilmtingimata, et saadud toode on kehvem –
mulla ja liivaga segades on võimalik saada ka otse kasvupinnasena kasutatavaid tooteid, mida tuleb oluliselt
rohkem võrreldes väetistega lisada. Selgelt madalama fosforisisaldusega oli ka puhastist K pärit sete, mis võib
tuleneda kas madalast fosfori algkontsentratsioonist reoveemudas või kõrgest tugiaine osakaalust
valmiskompostis.
Võrreldes humifitseeritud setteid trummelkompostitutega, on humifitseerimise läbinud sette kuivaine sisaldus
reeglina oluliselt kõrgem ja KHT madalam, kui trummelkompostitud sette puhul. Puhasti G puhul võib see
väljendada humifitseerimise üldist tendentsi, kus toimub pikaajaline mineralisatsioon. Puhasti H puhul on see
selgelt seotud liiva ja mullaga segamisest, mistõttu ei ole mineraliseerumise efekti võimalik näha.
Tabel 24. Valmistoodete stabiliseeritus

#

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Puhasti G (HUM)
Puhasti H (HUM)
Puhasti F (TK)
Puhasti J (TK)
Puhasti K (TK)
Puhasti I kompost (MUU)
Puhasti I segu liivaga (MUU)

Hapnikutarve

OA/KA

mg O2/ g KA
7
3
3
3
4
15
1

0.42
0.17
0.67
0.61
0.85
0.68
0.28

Nagu varem mainitud, on stabiliseerituse hindamiseks KeM 24 antud 5 erinevat näitajad või parameetrit, millest
stabiliseerimisprotsessi iseloomu järgi tuleks valida üks. Humifitseeritud ja kompostitud sette puhul on
tavapärane hinnata stabiliseeritust näiteks hapnikutarbe järgi, kuid võrdluseks on kõrvale toodud ka põletuskao
ja kuivaine suhe. Määruses toodud lenduvate rasvhapete kontsentratsiooni ning biogaasi jääkpotentsiaaliga
sobib paremini hinnata anaeroobselt kääritatud setet, orgaanilise aine sisalduse vähenemise tagantjärgi
hindamine pärast partii valmimist võib olla aga problemaatiline, sest eeldab samas partiis orgaanilise aine
määramise ka enne settekäitluse algust.
Vaadates stabilisatsiooni tulemusi võib öelda, et hapnikutarve on trummelkompostijate jaoks oluliselt parem
näitaja kui põletuskao ja kuivaine suhe – kõik humifitseeritud ja trummelkompostitud setted saavutasid
stabilisatsiooni hapnikutarbe järgi, kuid OA/KA suhte järgi trummelkompostijad stabilisatsiooni ei saavutanud.
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Selle põhjuseks on tugiainete kõrge orgaanikasisaldus, mis kompostimise käigus täielikult ei lagune ning hoiab
OA/KA suhet kõrgena. Sarnaseid tulemusi on näidatud kompostide puhul ka varem ning üldiselt on leitud, et
OA/KA suhe ei ole settekomposti puhul stabiilsuse hindamiseks hea näitaja. Samas on see kõigist stabilisatsiooni
väljendavatest parameetritest kõige lihtsamini määratav ning ka ainsa meetodina paljudes laborites
akrediteeritud. Hapnikutarbe määramine on keerulisem, seetõttu ei ole seda paljudes laborites võimalik
sooritada.
Ainsa valmistoote kandidaadina ei saavutanud stabilisatsiooni Puhasti I kompost, mis vajaks stabilisatsiooni
saavutamiseks pikemat kompostimisaega või muutusi tugiaine kasutamises. Puhasti I segu liivaga oli
stabiliseeritud aga mõlema näitaja alusel, millele kindlasti segumaterjali lisamine oluliselt kaasa aitas. Ilmselgelt
näitas väga madalat OA/KA suhet ka puhasti H liiva ja mullaga segatud sete.

Sette hügieniseeritus
Keskkonnaministri määruses 24 on toodud hügieniseerituse hindamine kolme erineva kultuuri kaudu. Seoses
probleemidega salmonella analüüsil, et olnud võimalik toote kandidaatidel salmonellasisaldust hinnata, Tabel 25
on hinnang antud nii e coli kui helmintide munade kohta.
Tabel 25. Valmistoodete hügieniseeritus

#

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Puhasti G (HUM)
Puhasti H (HUM)
Puhasti F (TK)
Puhasti J (TK)
Puhasti K (TK)
Puhasti I kompost (MUU)
Puhasti I segu liivaga (MUU)

E coli

Helmintide munad

PMÜ/g

/25 g

<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

Ei leitud
Ei leitud
Ei leitud
Ei leitud
Ei leitud
Ei leitud
Ei leitud

Üllatuslikult ei tuvastatud üheski valmistootes ei Escherichia coli baktereid ega helmintide munasid, samas
samade puhastite protsessi käigus võetud proovidest leiti mõlemaid. Üldiselt saab öelda, et kõik uuritud
reoveepuhastit suutsid vähemalt uuritud partiis tagada sette hügienisatsiooni. Kuigi salmonellat uuringu käigus
ei suudetud analüüsida, on varasema teabe põhjal reoveepuhastitel peamiselt probleeme just e coli normi
saavutamisega – seega võib üldiselt öelda, et ka salmonellaga ei peaks antud partiides probleeme olema.

Soovimatud koostisosad settes
Soovimatuid koostisosas on reoveesette tootestamise nõuetes sätestatud kahe komponendi kaudu – võõrised ja
umbrohuseemned. Määruse teksti alusel loetakse võõristeks kogu biolagunematu materjal ning selle sõnastuse
tõlgendusena võib võõriste alla lugeda ka kivid. Kriteerium on üle võetud biojäätmetest komposti tootmise
nõuetest (Keskkonnaministri määrus nr 7) muutmata kujul. Oluline on siinkohal aga see, et biojäätmetesse kive
enamasti sattuda ei saa, selle tõttu pole vaja neile ka määruse nr 7 tekstis eraldi tähelepanu pöörata. Reoveesette
käitlemise puhul võivad kivid aga väga lihtsalt käitlusprotsessi käigus koos tugiainega lisanduda. Samuti võivad
kivid sattuda reoveesettesse liiva ja mullaga segamisel.
Seetõttu ei olnud ka üllatuseks, et enamikes uuritud settekäitluse lõpetanud proovides ületas just kivide hulk
võõriste piirnormi (Tabel 26). Humifitseeritud setete puhul oli kivide sisaldus proovis eriti kõrge, üle 8%
kuivainest. Puhasti G puhul võis see tuleneda asfaltplatsil humifitseerimisest, puhasti H puhul kasutati küll
humifikatsioonibasseini, kuid segati sete hiljem liiva ja mullaga. Kive leiti kõigist uuritud setetest, neist kolmes
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väga väiksel määral, kuid ka kahes kompostiproovis ületas kivide hulk võõriste piirnormi kahekordselt (puhasti F
ja puhasti I). Muid võõriseid nagu näiteks määruse tekstis eraldi välja toodud klaas, metall või plast, ühestki
proovist ei leitud.
Tabel 26. Valmistoodete soovimatute koostisosade sisaldused

#

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Puhasti G (HUM)
Puhasti H (HUM)
Puhasti F (TK)
Puhasti J (TK)
Puhasti K (TK)
Puhasti I kompost (MUU)
Puhasti I segu liivaga (MUU)

Võõrised ilma Võõrised Umbrohukivideta
kõik
seemned
% KA
% KA
seemet/l
0
0
0
0
0
0
0

8.48
8.18
1.08
0.42
0.39
1.096
0.002

0
7
0
0
0
0
0

On selge, et praegu kehtiv regulatsioon takistab enamike settetoodete ja -komposti sertifitseerimist. Kuigi kivide
sisaldus settes võib olla oluline (väetisse sissekünni ajal võivad kivid põhjustada probleeme), ei peaks nende
puhul kohaldama võõriste piirnormi. Enamasti oli tegemist ka väga väikeste kividega, mis probleeme ei tekita.
Kuna võõriste piirnormi eesmärk on ikkagi ära hoida klaasi, metalli ja plastitükkide – ehk looduse jaoks
võõrmaterjalide – kandmise pinasesse, soovitame teha määrusesse ka sellekohase muudatuse. Ka settesse
võivad muud võõrised sattuda – taaskord tugiaine koostisest, seega võib hetkel kirjas olev võõriste piirnorm jääda
püsima, kuid nende hulgast tuleks kivid välja arvata.
Teise soovimatu koostisosana vaadeldakse idanemisvõimelisi umbrohuseemneid. Analüüsitud 7 tootekandidaadi
puhul leiti umbrohuseemneid ainult puhasti H liiva ja mullaga segatud humifitseeritud settest. Kuna
humifikatsioon kasutab sette peale külvatud taimi protsessi osana, võib üldiselt umbrohuseemnete kriteerium
välistada paljude humifitseeritud setete kasutamise. Samas puhasti G humifitseeritud settes umbrohuseemneid
ei tuvastatud – on võimalik, et ka puhasti H proovi sattusid umbrohuseemned just mullaga segamise tulemusena.
Kindlasti tuleb sellisel juhul olla ettevaatlik ning reoveepuhastid peaksid selgelt läbi mõtlema, kas oma toodet
sertifitseerida enne või pärast segamist – üldjoontes tõstab just mullaga segamine nii võõriste kui
umbrohuseemnete riski settes. Kuna segamist ei tohiks kasutada sette lahjendamise eesmärgil (sete peaks enne
segamist vastama nii stabilisatsiooni kui raskmetallide piirväärtustele), ei tohiks mulla või liivaga segamine
setteanalüüsile ühtegi positiivset efekti anda ning nagu varem mainitud, võib hoopis tõsta soovimatute
koostisosade riski.

Sette raskmetallisisaldused
Üheks oluliseks probleemiks Eesti reoveepuhastite sette sertifitseerimisel on toodud kõrgeid raskmetalli
sisaldusi. Teadaolevalt ebaõnnestus just kõrge kaadmiumi sisalduse tõttu üks läbiviidud tooteks sertifitseerimise
protsessidest ühes Eesti puhastis. Keskkonnaministri määruses nr 24 on toodud kaks erinevat lähenemist, millest
olenevalt erineb oluliselt ka settele kohandatav raskmetallide piirnorm. Sette puhul, mida tootestatakse
põllumajanduses ja haljastuses kasutamiseks, kehtib raskmetalli piirnorm fosfori kontsentratsiooni suhestatuna;
haljastuses ja rekultiveerimises kasutamiseks sette puhul on raskmetalli piirnorm suhestatud aga tavapäraselt
kuivaine sisaldusse. Fosfori kaudu raskmetallide hindamine on üldiselt uus lähenemine ning seab esiplaanile just
toote väetisomadused, samuti on võimalik põllumajanduslik väetisekasutus ühel hektaril sätestada fosfori kohta.
Kaks erinevat piirnormide komplekti ei ole aga omavahel täielikult vastavuses ning erinevate raskmetallide puhul
on piirnorm kuivaine kohta karmim kui fosfori kohta (Tabel 27). Arvestades reoveesette ja -komposti kõrget
keskmist fosforisisaldust (liivaga segamata setete puhul 11-33 g P/kg KA), on enamasti põllumajanduslikuks
kasutamiseks vajalikke piirnorme lihtsam saavutada, kui haljastuseks vajalikke.
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Tabel 27. Kahe raskmetallide piirnormi võrdlused

Metall
Pb
Cd
Cr
Cu
Ni
Hg
Zn

KA kohta
mg/kg KA
130
2
60
200
40
1
2500

P Kohta
g/kg P
7.5
0.15
15
45
4
0.1
125

%P/KA
1.73
1.33
0.40
0.44
1.00
1.00
2.00

Kõige karmimad raskmetallide piirnormid kuivaine kohta on kroomi ja vase kohta – juba reoveesette, mis sisaldab
0.4% ehk 4 g P/kg KA kohta, puhul on põllumajanduslik piirnorm leebem. Kõige karmim piirnorm fosfori kohta
on aga tsingil, kus haljastusliku kasutuse normi on lihtsam täita setetel alla 2% fosforisisaldusega. Kuna enamik
muu materjaliga segamata reoveesette toodetest sisaldab fosforit üle 2% (2.38% keskmine segamata toote
fosforisisaldus), on põllumajanduslikuks kasutuseks mõeldud normi täitmine kõigi raskmetallide arvestuses
lihtsam.
Kahte nõuete komplekti võrreldi omavahel ka kõigi uuringu käigus kogutud proovide lõikes. Kokku analüüsiti 37
reoveesette proovi vastavust mõlema normi suhtes ning tulemused on toodud Joonis 75. Eraldi väärib mainimist,
et fosfori kohta arvutatuna ei ületanud ükski analüüsitud setteproovidest piirnormi, ei enne ega pärast
puhastusprotsessi läbimist. Kuivaine kohta arvutatuna ületas kaadmiumi piirnormi 3 proovi ja vase piirnormi 2
proovi, kuid piirnormile lähedal oli mitmeid proove nii kaadmiumi, kroomi, vase kui niklisisalduse tõttu.

Joonis 75. Setteproovide raskmetallisisalduse võrdlus erinevate piirnormidega.
Ühevärviliste ristkülikutega on toodud proovidest mõõdetud raskmetallisisaldused võrreldes haljastuse piirnormidega
(kuivaine kohta), triibuliste ristkülikutega toodud tulemused võrreldes põllumajandusliku kasutuse piirnormidega (P kohta).
Piirnorm on ületatud, kui proovi raskmetallisisaldus võrreldes piirnormiga on üle 100%.

Vaadates täpsemalt ainult neid 7 proovi, mida võime pidada tootekandidaatideks (Tabel 28), ei olnud ühegi sette
puhul raskusi raskmetallide piirnormide saavutamisega nii haljastuses ja rekultiveerimisel kui põllumajanduses
ja aianduses kasutamiseks. Ka kaadmiumisisaldus, mida on peetud suurimaks probleemiks sertifitseerimisel, oli
kõigil proovidel oluliselt alla piirnormi (kõige kõrgem puhasti J puhul 0,91 mg/kg KA võrreldes piirnormiga 2
mg/kg KA).
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Tabel 28. Tootekandidaatide raskmetallisisaldused

#

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Puhasti G (HUM)
Puhasti H (HUM)
Puhasti F (TK)
Puhasti J (TK)
Puhasti K (TK)
Puhasti I kompost (MUU)
Puhasti I segu liivaga (MUU)

Cd
Pb
Cr
Cu
Zn
Ni
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
KA
P
KA
P
KA
P
KA
P
KA
P
KA
P
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
KA
P
KA
P
KA
P
KA
P
KA
P
KA
P
0.01
0.28
0.72
0.91
0.15
0.79
0.23

0.4
58.2
21.9
36.4
13.1
33.8
23.5

0.17
6.5
9.24 1919.7
6.1 185.6
11.1 444.2
4.83 420.7
22.56 965.1
6.25 637.8

0.41
7.82
19.07
27.98
6.27
36.87
17.09

15.6
1.46
1624.7 30.23
580.3 124.86
1119.8 149.56
546.2 16.37
1577.2 149.09
1743.9
58.4

55.6
7.36 280.4
6280.5 171.2 35567.9
3799.4 711.96 21664.3
5985.6 783.24 31346.3
1426.0 76.08 6627.2
6377.7 525.32 22472.0
5959.2 178.3 18193.9

0.25
9.5
7.9 1641.3
16.29 495.7
30.17 1207.4
4.39 382.4
17.41 744.8
7.86 802.0

Sellest tulenevalt võib öelda, et probleem raskmetallidega on tõenäoliselt väiksem, kui mulje on jäänud. Kindlasti
erinevad raskmetallisisaldused erinevates settepartiides suurel määral, kuid enamikel uuritud puhastitest võib
raskmetallide kontsentratsioon varieeruda veel mitmekordselt, enne kui ületatakse kuivaine kohta sätestatud
piirnorm. Põllumajanduslikuks kasutuseks (fosfori kohta) mõeldud piirnormi ületamiseks peaksid võrreldes
uuritutega olema teistes partiides raskmetallide kontsentratsioonid minimaalselt 3x (nikkel) või 4x (kaadmium)
kõrgemad.

Sette tootestatavus
Tartu Ülikooli läbiviidud sette sertifitseerimise uuringu tulemused näitavad, et töödeldud sette kvaliteediga ei
pruugi olla nii palju probleeme, kui varem arvatud. Kõige levinum probleem uuritud setteproovides oli võõriste
sisaldusega – tegelikult tulenes aga väikeste kivide sisaldusest, mis KeM 24 definitsiooni alusel võib võõriste alla
lugeda (biolagunematu materjal). Nagu põhjalikumalt arutatud alapeatükis 11.4, ei peaks väikseid kive võõriste
alla lugema ning settemäärusesse on definitsioon võetud biojäätmete tootestamise määrusest muutmata kujul.
Tabel 29 on toodud analüüsitud kuue reoveepuhasti seitsme settepartii tulemused, võõriste all on antud kaks
varianti – hetkel kehtiv sõnastus variandina A ja pakutud muudatus variandina B. Hetkel oleks ainult sette
kvaliteeti arvestades tootestamine võimalik kolmel reoveepuhastil (J, K ja I) ning humifitseeritud setet tootestada
mõningate kivide sisalduse tõttu ei ole võimalik.
Tabel 29. Tootekandidaatide kokkuvõte ja sertifitseeritavus.
#

Nimi

1
2
3
4
5
6
7

Puhasti G (HUM)
Puhasti H (HUM)
Puhasti F (TK)
Puhasti J (TK)
Puhasti K (TK)
Puhasti I kompost (MUU)
Puhasti I segu liivaga (MUU)

Raskmetallid
Helmintide Hapniku- Võõrised UmbrohuE coli
munad
tarve
A
B seemned
KA
P
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
û
þ

û
û
û
þ
þ
û
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
û
þ
þ
þ
þ
þ

Võõriste lahtris variant A peegeldab hetkel KeM 24 kehtivat võõriste definitsiooni, variant B antud analüüsi tulemustel
soovitatud muudatusi.

Olukorras, kus kivide sisaldus oleks eraldi reguleeritud ning arvatud võõriste alt välja, on tootestaatus võimalik
saavutada veel kahel puhastil (G ja F), kelle sette puhul oli mõningane kivisisaldus ainus probleem. Lisaks tuleb
mainida, et nii puhasti H sette kui puhasti I komposti puhul ei pruugi olla toote nõuete saavutamine suur
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probleem – puhasti I komposti puhul on vaja pikendada järelvalmimisaega ning toote staatus oleks uuritud partii
korral väga lihtsasti saavutatav. Puhasti H humifitseeritud sete oli segatud liiva ja mullaga, millest võis tuleneda
sette reostumine umbrohuseemnetega. Kui puhastil on sette tootestamise soov, soovitame analüüsida setet ka
enne segamist, et täpselt tuvastada umbrohuseemnete päritolu.
Sette kvaliteet ei ole loomulikult ainus parameeter, millest reoveepuhasti sertifikaadi saamine oleneb ning korras
peab olema ka paberimajandus ning nõuetekohaselt kaitstud puhasti territoorium. Siiski näitab nii projekti
raames läbiviidud küsitlus kui ka üldine suhtlus operaatoritega, et peamiselt kardetakse toote määruse puhul
liiga rangeid piirnorme – peaasjalikult just raskmetallide osas. Kindlasti on selle arvamuse levimise taga siiamaani
läbikukkunud sertifitseerimiskatsed, kuid samas ei vasta see hirm tõele. Kuigi erinevates partiides võib esineda
raskmetallisisalduse kõikumist, näitavad projekti raames teostatud analüüsid, et tegemist on pigem
linnalegendiga – reoveepuhastite erinevatest etappidest kogutud 37st proovidest ületas raskmetalli piirnorme
haljastuses kasutamiseks 5 proovi, põllumajanduses kasutamiseks aga mitte ükski. Nn tootekandidaatide puhul
ei raskmetallide kummagi piirnormikomplektiga probleeme ühelgi puhastil ning „kõikumisruumi“ oli palju.
Selle informatsiooni taustal leiame, et settekomposti ja teiste reoveesette käitlustoodete sertifitseerimise
madala huvi taga on järgnevad põhjused:
-

-

-

-

-

KeM 24 toodud määruses ei ole kõik piirmäärad operaatorite jaoks piisavalt hästi põhjendatud, lisaks on
sette sertifitseerimise jaoks problemaatiline biojäätmete määrusest üle võetud võõriste sõnastus, mille
tulemusena loevad analüüsilaborid võõriste alla ka väiksed kivid.
Reoveesette komposti jäätmena kasutus on lubatud juba pikka aega, olemas on juba ettevõtted ja kogu
infrastruktuur, et sete kasutatud saaks. Kuna ettevõtted omavad jäätmeluba, muudaks tootestamine
olukorra pigem keerulisemaks kui lihtsamaks.
Sertifitseerimise taotlemisel on vajalik väga suur hulk paberitööd ning reoveepuhasti territooriumi ja
tegevuse väga täpset planeerimist. Näiteid, valmisjuhendeid ja -plaane ning üldist abi ei tundu olevat
puhastite operaatorite jaoks piisavalt.
Määruses on sätestatud mitmeid mõisteid ning põhimõtteid, mis ei ole reoveepuhastite igapäevapraktikas
senini olnud kasutusel (näiteks nagu partii). Nende mõistete sisu tekitab pigem segadust ning suurendab
sertifikaadi taotlemise näilist keerukust.
Rahvusvahelisel tasandil on palju juttu muudest ohtlikest ühenditest settes (ravimijäägid, peenorgaanika,
mikroplastid) ning vestlused sette otsekasutuse võimalikest piirangutest on jõudnud ka Eestisse. Muutuva
seadusandluse kontekstis ei tundu sette sertifitseerimine atraktiivne.
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12 JUHISMATERJAL REOVEESETTE
KOMPOSTI SERTIFITSEERIMISEKS
Määrusega nr 24: ‘Reoveesettest toote valmistamise nõuded’, RT I, 18.02.2020, 5 on kehtestatud nõuded
olmereoveesette käitlemise kohta ning ohutusnäitajad ja kvaliteedi piirväärtused, mille täitmise korral
reoveesete lakkab olemast jääde. Määrus on vabatahtlik, kuid kui selle alusel tegutseda, siis kõik tegevused on
kohustuslikud ning neid kontrollib ning järelevalvet teeb sõltumatu osapool. Ehkki KeM 24 käsitleb
mitmesuguseid tooteid, sh vedelat või tahet kääritusjääki, biosütt, kuivatussaadust või tuhka, on praegu võimalik
tootena sertifitseerida siiski vaid komposti.
KeM 24 suunab käitlejat läbi mõtlema tegevusi, millega käitleja seni ei ole kokku puutunud, nt:
-

-

Kas ja kuidas käideldakse loomseid kõrvalsaadusi. Kui käideldavad jäätmed sisaldavad loomseteks
kõrvalsaadusteks klassifitseeritud jäätmeid (3. kat, nt rasvad, toiduained), peab selleks olema
Veterinaar- ja Toiduameti tunnustus.
Kas ja kuidas kasutatakse tugimaterjalina jäätmeid. Reoveesetet tohib käidelda koos biolagunevate
jäätmetega (nt haljastujäätmed), kuid sel juhul tohib kasutada vaid neid jäätmeid, mis on loetletud
määruse lisas 1.

Käesoleva projekti raames ei kasutanud ükski reoveepuhasti tugiainetena biolagunevaid jäätmeid ega
kompostinud lisaks loomseid kõrvalsaadusi. Ilma nendeta on aruandlus mõnevõrra lihtsam.
Varasemast on teada, et vee-ettevõtted hindavad settekomposti tootena sertifitseerimise kõige suuremaks
komistuskiviks sette raskmetallisisaldust, sest selle üle puudub ettevõttel kontroll. Keemiliste parameetrite
määramine ei ole siiski ainus sertifitseerimistoiming. Nõuete piiresse peavad jääma ka hügieeni- (E.coli,
salmonella) ja stabiilsusparameetrid (hapniku kulu). Mõlemad on vee-ettevõtte mõjutada ning olenevad otseselt
saavutatavast temperatuurist ning viibeajast. Oma rolli mängib ka ilmastik, eriti kompostimine külmal ajal
(talvel). Lisaks vaadatakse sertifitseerimise käigus üle ka kompostimisala vastavus määrusele ning kontrollitakse
dokumentatsiooni. Suurim puudujääk kõigis vee-ettevõtetes seisneski paberitöös. Vee-ettevõtetel ei ole seni
olnud vaja oma tegevusi dokumenteerida rohkem, kui nõudis KeM 29. KeM 24 eeldab aga rohkemate andmete
üles täheldamist.

Dokumenteerimine
Sette käitleja peab määruse 24 kohaselt dokumenteerima järgmise teabe:
1) käitlemisele suunatud sette ja jäätmete kogus tonnides ning jäätmeliikide koodid ja nimetused;
2) käitlemise alguse ja lõpu aeg;
3) käitlemise käigus mõõdetud temperatuurid ja mõõtmisajad;
4) käitlemisel toimunud häired
Kuidas andmeid kogutakse ja säilitatakse, määrus ette ei kirjuta.
Andmete säilitamine võib olla e-lahendustena või paberil. Soovitav on kõik materjalid koondada ettevõtte
enesekontrolliplaani. KeM 24 nõuab reaalsest kompostimistehnoloogiast lähtuva enesekontrollisüsteemi välja
töötamist, et tagada määruse nõuete kohane reoveesette käitlemine. Enesekontrollisüsteemi rakendamiseks
tuleb koostada enesekontrolliplaan, milles kirjeldatakse settekäitleja tegevust ja selle ning tehnoloogiliste
protsesside kontrollimise abinõusid nö punkt punktilt. Tegevuskava Enesekontrollisüsteemi loomiseks on
joonisel (Joonis 76). Ehkki näiliselt lihtne, esines puudusi ka mõiste ’reaalsed kompostimisolud’ kirjeldamisega.
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Kui kirjeldatud enesekontrollisüsteem on loodud, on aeg ühendust võtta SA Taaskasutatavate Materjalide
Sertifitseerimiskeskusega sertifikaadi taotlemiseks.

Mida kompostima hakatakse?
Kompostitava materjali liigid ja hulk määravad komposti kvaliteedi ja toimingud. Reoveesetet tuleb üldreeglina
igas reoveepuhastis iga päev stabiilsel hulgal ning sette maht kuupmeetrites on hästi teada. Kuna reoveesetet
reeglina ei kaaluta, siis tuleb sette mahumassi proovikaalumise abil välja selgitada. Töövõtteid selle kohta määrus
ette ei kirjuta. Koos sette mahuga tuleb üles kirjutada ka sette kuivainesisaldus.
Kui vastu võetakse võõrsetet, siis tuleb selle üle arvet pidada.
Kui vastu võetakse jäätmekoodiga tugimaterjale, siis tuleb selle üle arvet pidada ning jäätmete hulk tonnides
välja selgitada. Arvestuse täpsuse üle otsustab iga ettevõte ise. Lähtuda võiks sellest, et valmiskomposti tarbijale
üle andmisel tuleb tarbijale öelda komposti valmistamiseks kasutatud kõigi koostisosade nimetus ja jäätmeliikide
koodinumbrid, mida on üle 5 % lähtematerjalist.
Loodusomaste tugimaterjalide (põhk, turvas) üle arve pidamist ei nõuta, kuid need tuleb
sertifitseerimisdokumentides ära mainida. Kindlasti tuleb välja selgitada, ega mõni loodusomastest materjalidest
jäätmetena kirjas ei ole. Näiteks hakkpuit võib aga ei pruugi olla arvel jäätmetena. Vigade vältimiseks tuleb üles
täheldada tugimaterjali tarnija.
Dokumenteerimise vorm ja vahendid ei ole ette määratud, aga mõistlik on sisse seada päevik või logiraamat
(elektrooniliselt või paberil), kuhu kantakse välimõõtmiste tulemused.
Kui tugimaterjalina või lisatööna otsustatakse kompostida jäätmetena kvalifitseeritud materjale, (nt
toidujäätmed, haljastujäätmed) tuleb toimida järgmiselt:
1. Kontrolli, kas jäätmeliik on nimetatud Lisas 1. Kui ei ole, siis selle abil kompostitud sete ei ole sertifitseeritav.
2. Vaikimisi eeldatakse, et kompostitakse tekkekohal lahku sorditud biolagunevaid jäätmeid. Olmejäätmetest
mehaaniliselt eraldatud biolaguneva fraktsiooni kasutamine ei ole lubatud.
3. Pakendatud biolagunevad jäätmed on lubatud, kui pakend (kilekott) eemaldatakse enne kompostimisele
suunamist. Töötlemisviisi tuleb seejuures kirjeldada enesekontrolliplaanis. Kui toidujäätmed on kogutud
biolagunevas kotis, siis need peavad vastama standardile EN 13432, või tuleb ka need eraldada.
Järelsortimiseks nimetatakse seda, kui jäätmetena vastu võetud tugimaterjali hulgast eraldatakse
kompostimiseks kõlbmatu materjal. Järelsortimise kohta tuleb pidada eraldi arvestust ja dokumenteerida
järgmised andmed:
1) jäätmed üle andnud ettevõtja nimi, aadress, registrikood või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, aadress,
registrikood või füüsilise isiku nimi ja aadress;
2) väljasorditud jäätmete kirjeldus, sealhulgas jäätmeliigi koodinumber ja nimetus;
3) väljasorditud jäätmete kogus tonnides;
4) jäätmekäitleja, kellele väljasorditud jäätmed üle anti, nimi, aadress, registrikood.
Selline andmebaas tuleb sisse seada niipea, kui kompostimisele lubatakse jäätemekoodiga materjale. Lisaks
andmebaasile tuleb sisse seada kaks dokumendi vormi. Üks olukorra jaoks, kus selliseid jäätmeid vastu võtma
nõustutakse ja teine, kus sellest kvaliteediprobleemide tõttu keeldutakse. Mõlemal juhul jääb üks koopia
reoveepuhastile, teine antakse toojale. Dokumendi vormi sisu on § 13. (3) ja (4).

Millised on nõuded käitluskohale?
Käitluskoht peab olema selline, kus kompostida saab ilma tervise- ja keskkonnanõudeid rikkumata. Käitluskoht e
kompostimisala sisaldab kolme olulist osa:
1. Koht, kuhu tuuakse sete, jäätmed või jäätmetena arvestatav tugimaterjal. Seda ala käsitletakse kui
mikrobioloogiliselt saastunut. Võõraid siia ei lubata.
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Koht, kus valmib kompost. Seda ala käsitletakse kui mikrobioloogiliselt saastunut. Lisaks on sellel alal
viibimine ohtlik rasketehnika tõttu. Võõraid siia ei lubata.
Koht, kuhu pannakse valmiskompost. Seda ala nimetatakse hoiule panemise alaks. Seda ala käsitletakse kui
puhast ning siia lubatakse klient kompostile järele tulla.

Käitluskohta peab ümbritsema piire. Piire ei pea olema aed, kuid see peab veenvalt välistama kõrvaliste isikute
ja loomade juurdepääsu käitluskohale. Kui käitluskoht jääb reoveepuhasti veekaitsenõuetes sätestatud piirde
sisse, ei pea käitluskoht olema eraldi piirdega ümbritsetud. Kompostimisala peab olema turvatud/valvatud.
Kompostimisala peab olema kõvakattega ning peab võimaldama liigvee äravoolu. Eesmärk on selles, et hoiule
pandud komposti suunas ei tohi voolata bakterioloogiliselt saastunud vesi. Aunad ei tohi olla hüdrauliliselt
ühendatud, vastasel korral käsitletakse aunasid kui kõige värskemat, mis omavahel vee abil ühenduses on olnud.
Vesi tuleb platsilt ära juhtida ning suunata reoveepuhastisse. Tähelepanu tuleb pöörata sellele:
• Kas vee voolamine kanalisatsooni suunas on taksitatud või mitte? Kas väljakuid hoitakse puhtana?
• Kas sissevool kanalisatsooni on takistusteta?
• Kas torustik on puhas?
Platside hooldamist tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis. Selgitada tuleb:
• Kuidas käib platside puhastamine, kelle ülesanne see on ning kuidas veendutakse, et töö sai tehtud?
• Kuidas käib torustike läbipesu, kui sageli seda tehakse, kelle ülesanne see on ning kuidas veendutakse, et
töö sai tehtud?
Kui vastu võetakse biolagunevaid jäätmeid, tuleb tagada, et nende maha laadimise ja töötlemise ala oleks
varustatud reoveesette käitlemise tehnoloogia kohase tehnikaga. Mida selle all mõeldakse (nt purustid,
sõelurid), tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis.

Kuidas kompostimine käib ja millele tähelepanu pöörata?
Partii mõiste
Reoveesettekomposti nõuetekohasuse üle otsustatakse partiipõhiselt ning seda kinnitatakse proovide abil.
Proovid tuleb võtta valmiskomposti kogusest, mis moodustab partii. Partii peab seega olema ühtlaste
omadustega. Kui reoveesete ja tugiaine on ühesuguste omadustega, siis see partii määratlemist ei mõjuta. Küll
aga mõjutab partii määratlemist partii hulka arvestatud üksikute aunade vanus. Partii hulka ei tasu määrata
kaheldava kvaliteediga komposti. Stabiliseerumata või salmonellat sisaldav värske aun või umbrohtunud vana
aun rikub kogu partii. Eesti oludes tekitab probleeme talv. Paljud reoveepuhastid lõpetavad kompostimise
külmade tulekul ning alustavad uuesti kevadel. Talve jooksul lattu kogutud sete peab olema töödeldud sama
moodi, kui värske sete. Kuidas seda saavutatakse, tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis.
Partii defineerib iga puhasti ise ning partii moodustamise aluseid tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis. Partii
võib moodustada komposti ühe aasta toodang, ühe kuu toodang, või ka koguse põhiselt, nt partii moodustab iga
tuhat tonni. Partii võib moodustada paljudest eraldi kompostitud aunadest.
Kompostimisse suunatud sette ja jäätmete massibilanss peab olema teada ning dokumenteeritud. Iga järgmise
auna moodustamisel tuleb üles kirjutada kompostimise alustamise kuupäev; jäätmeliikide nimetus ja koodid ning
kogus tonnides.
Kompostimise alguse ja lõpu aja üles märkimine on raskendatud mitmel põhjusel, nt auna ei pruugita valmida
ühekorraga, aunasid võib olla mitu, aunasid võidakse kompostimise jooksul kokku lükata ning värsket setet
võidakse lisada ka juba valminud aunadele. Soovitus: nummerda tuleks kõik aunad, märkida nende asukoht
kaardile ning koostada iga auna kohta andmebaas (koostis, kompostimise algus ja lõpp, auna mõõtmed
kompostimise alguses, temperatuur, häired).
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Kompostimise lõpu määramisega deklareerib haldaja, et kompost on valminud (stabiilsus ja hügieeniparameetrid
on soovitu piires) ning kompost on valmis sertifitseerimiseks. Kompostimise alguse ja lõpu määratlemisega
määratleb haldaja vaikimisi ka partii suuruse. Iga aun ei pruugi olla omaette partii. Mitu eri lõpukuupäevaga auna
võivad moodustada ühe partii.
Kompostimise kestel tuleb dokumenteerida komposti temperatuur igas aunas. Kompostimine on ajas kulgev
tegevus, mistõttu ei piisa mõnest üksikust näidust. Ehkki KeM 24 temperatuuri-aja graafikut ei sätesta, tuleb siiski
lähtuda määruse 29 nõuetest:
• kompostimisel aunades temperatuuril ≥55 ºC vähemalt 10 d ja ≥65 ºC vähemalt 3 d
• kompostimisel reaktoris temperatuuril ≥60 ºC vähemalt 3 d
Kui kompostitakse loomseid kõrvalsaadusi, siis tuleb saavutada temperatuur ≥70 ºC vähemalt 1 tund, ning
jäätmed peavad olema peenestatud 12 mm-ni.
Temperatuuri mõõtmist tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis. Nii oma personali kui sertifitseeriva asutuse jaoks
tuleb selles kirjeldada:
• kes temperatuuri mõõdab ning kuidas andmed salvestatakse,
• kui sageli mõõdetakse temperatuuri igast aunast,
• kui sügavalt ning kui mitmest kohast aunas temperatuuri mõõdetakse,
• kuidas teatatakse ebanormaalsetest tulemustest,
• kuidas käib mõõteriistade taatlemine/kalibreerimine ja kelle ülesanne on seda teha.

Kuidas toimida valmiskompostiga?
Sertifitseeritakse partii. Partiid tuleb hoiustada nii, et see ei seguneks ei tahtlikult ega kogemata värske settega.
Partii peab olema märgistatud ilmastikukindla sildiga, millele on märgitud:
• Komposti valmimisaeg
• Komposti kogus partiid moodustavas hunnikus
• Partii number
Lisaks tuleb selle partii kohta käiv info säilitada dokumendina. Selleks tuleb luua dokumendi vorm, kuhu
märgitakse:
1) Partii täpne asukoht kompostiplatsil;
2) Partii moodustanud komposti valmimise aeg, jäätmeliigid ja tugiained;
3) Partii hoiule panemise aeg;
4) Partii kogus (maht, mass, auna/hunniku mõõtmed);
5) Komposti soovitatav kasutusotstarve, olenevalt analüüsitulemustest (haljastus või põllumajandus?);
6) Partii number.
Käitluskohas võib olla mitu partiid ning võib tulla ette olukordi, kus eri aunad on erinevate omadustega.
Dokumenteerimine ja sildistamine on kohustuslik ja see peab vältima vigu komposti turustamisel.
Keelatud on laadida valmiskomposti musta laaduriga. See on vee-ettevõttes reaalne oht, sest värsket setet
käsitletakse iga päev, valmiskomposti aga harva. Vee-ettevõttes peaks olema koht ja vahendid, et settega
määrdunud seadmeid pesta.

Kuidas käib teabe avaldamine sertifitseeritud komposti kohta?
Tootena sertifitseeritud komposti tohib turustada nagu mistahes toodet. Jäätmeluba ega registreerimistõendit
vaja ei ole.
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Sertifitseeritud komposti turustamisel tuleb tarbijale kaasa anda dokument. Selle dokumendi vorm tuleb luua
juba enesekontrollisüsteemi osana, ehkki arvväärtused saab sellesse kanda alles laborianalüüside saamise järel.
Dokumenti märgitakse:
1) vee-etevõtte nimi, registrikood ja aadress;
2) nimetus, mis iseloomustab seda toodet (reoveesettekompost, reoveesette ja biojäätmete kompost);
3) kompsoti kogus (m3 või kg);
4) komposti peamiste (üle 5% massist) jäätmeliikide koodinumbrid ja nimetused;
5) tugiainete liigid ja kogus;
6) kvaliteedinäitajad, mis on nimetatud määruse lisas 2;
7) viide selle kohta, et toode vastab määrusele nr 24;
8) sertifikaadi number (nt sertifikaat nr 20, partii nr 4);
9) soovitused komposti ladustamiseks (sh kas seda tohib vedada põllule kestvaks säilitamiseks või mitte, kas
hunnikuid peaks katma);
10) komposti kasutusvaldkond (haljastus, põllumajandus, rekultiveerimine), laotusnorm ja piirangud, kus
komposti kasutada ei tohi;
11) võimalikud ohud komposti vale kasutusviisi korral.

Enesekontrollisüsteem ja arvestuse pidamine kompostimise kohta
Enesekontrollsüsteem on sertifitseerimise juures kõige tähtsam ja vajalikum asi, mida tuleks käsitleda ettevõtte
kompostiõpikuna. Kuigi iga reoveepuhasti valib kompostimistehnoloogia ise, ei ole iseenesestmõistetav, et kogu
personal teaks, kuidas kompostimine käib. Enesekontrollisüsteem on koht, kus ettevõte kirjeldab detailselt seda,
kuidas kompostimine käib, millised seadmed on kasutusel, mis tööd on kelle ülesanded, kus millised toimingud
kompostimisplatsil tehakse ning millised on seire-, kontrolli- ja ohutusmeetmed. Enesekontrollisüsteem võib olla
osa ettevõtja üldisest kvaliteedijuhtimissüsteemist nagu seda on ISO või loomsete kõrvalsaaduste käitlemisel
ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Enesekontrollisüsteemi rakendamiseks koostatakse enesekontrolliplaan, milles kirjeldatakse settekäitleja
tegevuse ja tehnoloogilise protsessi kontrollimise abinõusid. Mõistlik on iga määruses 24 toodud punkt
vormistada omaette alapealkirjaks. Need on:
1) kompostimisplatsi kirjeldus, lähtudes määruse nõuetest sellele (piirded, pinnakate, liigvesi) ning
sertifitseeritud toote (valmiskomposti) hoiustamise nõuete täitmise kirjeldus (toote kaitsmine liigvee ja
umbrohu eest, toote aeroobsena hoidmine);
2) reoveesette ja kui kasutatakse jäätmeid, siis ka määruse lisas 1 nimetatud jäätmete kontrollimise,
järelsortimise ja nõuetekohase käitlemise kirjeldus, koguste arvestus ja dokumenteerimine;
3) reoveesette mahumassi arvutusmeetod, arvestades selle reaalset kuivaine sisaldust; (1 m3 = xx t)
4) meetmete kirjeldus, mida rakendatakse reoveesette jäätmete segunemise vältimiseks muude jäätmete või
ainetega;
5) kompostimise tehnoloogiline skeem ja kirjeldus, nõuded tehnoloogilise protsessi jälgitavuse ning selle
dokumenteerimise kohta;
6) keskkonnahäiringute, nagu hais, tolm, müra, aerosoolid, jäätmete tuulekanne, lindude, näriliste ja putukate
kogunemine, vähendamise ja vältimise meetmete kirjeldus;
7) käitluskoha ja sademevee kogumis- ja kanalisatsioonisüsteemi hoolduse ja käigus hoidmise kirjeldus ning
liigvee puhastamise või puhastisse juhtimise kirjeldus;
8) sertifitseeritava komposti märgistamise ja hoiule panemise kirjeldus;
9) ohutus- ja kvaliteedinõuetele mittevastava komposti käitlemise kord;
10) mõõtevahendite kontrolli ja hooldamise kord;
11) meetmed komposti ohutus- ja kvaliteediprobleemide tekkepõhjuste kindlakstegemiseks ja leevendamiseks;
12) klientide kaebuste lahendamise kord;
13) probleemidest teavitamise kord. Ühe osana probleemide vältimisest moodustab regulaarne
Keskkonnainspektsiooni kinnitus temani laekunud kaebuste esinemise või puudumise kohta. Selline kinnitus
tuleb küsida enne sertifitseerimist, üks kord aastas.
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Enesekontrolliplaan tuleb vormistada kirjalikult ning sellele kirjutavad alla ettevõtte juht ning
enesekontrollisüsteemi täitmise eest vastutav isik. Viimane dokumenteerib andmed enesekontrollisüsteemist
kinnipidamise kohta, kontrollib enesekontrolliplaani nõuetele vastavust üks kord aastas ja vajaduse korral
muudab seda. Enesekontrolliplaanis peaks olema selle üle vaatamise kuupäev ja seda teostanud isiku andmed.
Enesekontrolliplaaniga kursis olemine peaks olema kohustuslik kogu personalile, kes puutub kokku sette
töötlemisega, sh ajutine personal, abilised ja uued töölised.
Enesekontrollisüsteemi rakendamise käigus koostatud protokolle ning kõiki seonduvaid dokumente säilitatakse
vähemalt viis aastat.
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Lisa 1. Aunkompostimise välikatsetes osalenud reoveepuhastid
RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Puhasti jõudlus (ie)

11 000

15 000

40 225

215 557

Keskmine projekteeritud vooluhulk (m3/d)

1 255

3 500

6 000

26 800

770

3 332

2 027

15 768

Ei

Ei

Ei

Ei

Aerotankist

Aerotankist

Aerotankist

Järelsetitist

36-40

70

90

533

Eraldatud liigmuda kuivainesisaldus (g/l)

5

5

6

5,8

Muda vanus puhastis

17

13

25-30

38-60

RVP sissevoolu

RVP sissevoolu

RVP sissevoolu

RVP sissevoolu

250-300

Marginaalne

30-50

70

Asendiplaan

Kompostimisplats
Puhastite üldandmed

Keskmine tegelik vooluhulk (m3/d)
Käitlemata reoveesete
Toormuda eraldamine eelsetitist
Liigmuda protsessi eraldamise koht
Eraldatud liigmuda kogus (m3/d)

Teiste puhastite vedela võõrsette purgimiskoht
Purgitava vedela sette kogus (m3/kuus)

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Info puudub

Info puudub

12

3

Settekäitlusesse

Ei kohaldu

Settekäitlusesse

Ei kohaldu

24

Ei kohaldu

Info puudub

Ei kohaldu

Info puudub

Ei kohaldu

180

Ei kohaldu

RVP sissevoolu

RVP sissevoolu

RVP sissevoolu

RVP sissevoolu

104

96

150-200

485

Info puudub

Info puudub

Info puudub

3

Jah

Jah

Jah

Jah

Raskustihendi

Raskustihendi

Raskustihendi

Raskustihendi ja lintpress

Polümeeri lisamine tihendamise käigus

Ei

Ei

Ei

Lintpressil jah

Tihendatud sette kuivainesisaldus (%)

2,5

2

1,1-1,3

6

Tihendatud sette kogus (m3/d)

40

29

45

64,8

Tihendusseadmete arv

1

1

2

3

Jah

Jah

Jah

Jah

Tsentrifuug

Kruvipress

Tsentrifuug

Tsentrifuug

Tahendatud sette kuivainesisaldus (%)

20

≤15

18-20

18-20

Settetahendusseadme tootlikkus (m3/h):

9

2-4

15

30

Settetahendusseadmete arv

1

1

2

2

Settetahendusseadme vanus

5

9

5

12

Purgitava liigmuda kuivainesisaldus (g/l)
Teiste puhastite tahke võõrsette purgimiskoht
Purgitava tahke sette kogus (m3/kuus)
Purgitava tahke liigmuda kuivainesisaldus (g/l)
Septikusette purgimiskoht
Purgitava septikusette kogus (m3/kuus)
Purgitava septikusette kuivainesisaldus (g/l)
Reoveesette tihendamine/tahendamine
Settetihendusseadmete olemasolu
Tihendusseadme tüüp

Settetahendusseadmete olemasolu
Tahendusseadme tüüp:

Reoveesette stabiliseerimine

Stabiliseerimise tehnoloogia:

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Aunkompostimine
välitingimustes

Aunkompostimine
välitingimustes

Aunkompostimine
välitingimustes

Aunkompostimine
välitingimustes

55

270

325

Peamine tugiaine (m3/a)?
- põhk
- turvas

490

- hakkpuit

10 000

Kompostimisväljaku pindala (m2)

2500

4800

6840

29 666

Tugiaine hoiustamise pindala (m2)

Eraldi ala puudub

Eraldi ala puudub

912

Eraldi ala puudub

Järelvalmimisväljaku pindala (m2)

Eraldi ala puudub

2700

2520

Eraldi ala puudub

Hoiustamisala pindala (m2)

Eraldi ala puudub

810

Eraldi ala puudub

Aunapöörli olemasolu

Jah

Jah

Jah

Jah

Backhus 16.30

CMC ST300

Terex TWT500

Backhus 17.50

Auna teoreetiline ristlõige tooteinfo alusel m2

2,2

2,7

3,5

6,2

Auna tegelik keskmine ristlõige praktikas m2

1,0

1,3

1,2

3,1

Aastas töödeldava komposti aunapikkus (km)

1,85

1

0,34

3,2

Aastas töödeldava kompostialuse maa suurus m2

5 575

3 385

1 458

18 915

Jah

Ei

Jah

Jah

Võetakse proovid

Võetakse proovid

Võetakse proovid

Võetakse proovid

Jah

Ei

Jah

Jah

Võetakse proovid

Võetakse proovid

Võetakse proovid

Võetakse proovid

Jah

Jah

Jah

Jah

Aunapöörli mudel

Komposti stabiliseerituse saavutamine
Komposti stabiliseerituses veendumise viis
Komposti hügieniseerituse saavutamine
Komposti hügieniseerituses veendumise viis
Hooajaliste probleemide esinemine

RVP A
Talvine settekäitlus

RVP B

RVP C

RVP D

Kuhjatakse, ei kompostita Kuhjatakse, ei kompostita Kuhjatakse, ei kompostita Kuhjatakse, ei kompostita

Reoveesette kasutamine
Sete vastab haljastuses ja rekultiveerimisel
kehtestatud nõuetele

Ei

Jah

Jah

Jah

Sete vastab põllumajanduses kasutamiseks
kehtestatud nõuetele

Ei

Jah

Jah

Jah

Settest valmistatakse toode (määrus 24 mõistes)

Ei

Ei

Ei

Ei

Sette raskemetallide sisaldus on varasemalt
ületanud piirväärtusi

Jah

Jah

Ei

Ei

Cd, Zn, Cu

Info puudub

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei

Ei

Probleemsed raskmetallid
Sette patogeenisisaldus on varasemalt ületanud
piirväärtusi
Sette kasutamine (% üldhulgast):
- haljastuses

90-100

10-20

- rekultiveerimisel

80-90

- põllumajanduses
Töödeldud sette kogus (valmiskompost)

100

100

350 m3/a

784 t/a

1152 t/a

10 000 m3/a

Ei

Ei

Ei

Ei

Seni mitte

Seni mitte

Jah, on arutlusel

Seni mitte

Osaliselt

Ei

Osaliselt

Jah

Komposti sertifitseerimine tootena (määrus
24)
Reoveesettekomposti varasem sertifitseerimine
Sertifitseerimise kavatsused tulevikus
Dokumenteerimine
Vee-ettevõte dokumenteerib kompostimise käiku

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Ei

Jah

Jah

Ei

Ei ole teada

Kogus
aprillist oktoobrini

Kogus
oktoobrist oktoobrini

Ei ole teada

Valmis aunale segatakse
värsket juurde

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Valmis aunale segatakse
värsket juurde

Partii suuruse dokumenteerimine (t, t/a)?

Ei

Ei

Ei

Ei

Partii kompostimisse suunamise kuupäeva
dokumenteerimine

Ei

Ei

Ei

Ei

Jäätmete vastu võtmine tugi- või lisamaterjalina

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Jäätmeliikide, koodide ja nimetuse
dokumenteerimine

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Ei

Ei

Ei

Ei

Jäätmekoodiga tugimaterjalide kasutamine

Ei

Ei

Ei

Ei

Tugimaterjalide kaitsmine ilmastiku eest

Jah

Ei

Jah

Ei

Tugiaineplatsil on kõvakate

Jah

Osaliselt

Jah

Ei

Kas kompostimisväljaku ümber on aed?

Jah

Jah

Jah

Osaliselt

Valveseadmed

Jah

Ei ole teada

Ei ole teada

Jah

Valvur

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei ole teada

Ei ole teada

Ei ole teada

Ei ole teada

Ei

Ei

Ei

Jah

Partii on defineeritud
Partii defineerimise alused
Partii defineerimata jätmise põhjus

Valmiskomposti hoiule panemise kohta
dokumendi koostamine (akt)
Tugiained

Reoveesette käitluskoht

Kas on olemas tuleohutussüsteem
Tehakse kahjurite tõrjet

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

On olemas seadmete/masinate pesuplats

Ei

Ei

Ei

Ei

On olemas seadmete/masinate pesuvõimalus

Jah

Jah

Jah

Jah

Seadmeid on võimalik pesta ka talvel

Ei

Ei

Ei

Ei

Kompostimisväljak on asfalteeritud

Jah

Jah

Jah

Jah

Kompostimisväljak on katuse all

Jah

Ei

Ei

Ei

Kompostimisväljakud on piisavalt suured

Ei

Ei

Jah

Jah

Kompostimisväljakuid puhastatakse

Jah

Jah

Jah

Jah

Kompostimisväljakud on puhtad/harjatud

Jah

Ei

Jah

Jah

Väljakute harjamise/pesemisseadmed on olemas

Jah

Jah

Jah

Jah

Kompostimisväljak sobib talviseks tööks

Jah

Ei

Jah

Jah

Talvel kompostimine jätkub

Ei

Ei

Ei

Ei

Väljakutel on liigvee kogumissüsteem

Jah

Jah

Jah

Jah

Väljakute lang on piisav vee äravooluks

Jah

Ei

Jah

Jah

Liigvee/nõrgvee kogumissüsteem töötab

Jah

Osaliselt

Jah

Jah

Liigvee/nõrgvee kogumissüsteem töötab talvel

Jah

Ei

Jah

Jah

Liigvesi/nõrgvesi puhastatakse

Jah

Jah

Jah

Jah

Aunad jäävad otsapidi või külgepidi vette

Ei

Jah

Ei

Ei

Kompostimisväljakud

Kompostimine

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Aunapöörel töötab talvel

Ei

Ei

Ei

Ei

Aunapöörel vajab lähiajal uuendamist

Jah

Jah

Jah

Jah

On olemas sõelur

Ei

Ei

On olemas kompostimise logiraamat/päevik

Jah

Ei

Jah

Jah

Temperatuurid märgitakse üles

Jah

Jah

Jah

Jah

Segamiskorrad märgitakse üle

Jah

Ei

Jah

Jah

Kompostimisel esineb hooajalisi probleeme

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Kontrollida

Jah

Jah

4 korda aastas

Määruse 29 kohaselt

Määruse 29 kohaselt

Määruse 29 kohaselt

Jah

Jah

Jah

Jah

4 korda aastas

Määruse 29 kohaselt

Määruse 29 kohaselt

Määruse 29 kohaselt

On olemas aunapöörel

Ei

Katse 2000: temperatuuriprofiil
tööde illustreerimiseks

Kompostiproovide võtmine
toorsettest võetakse proove
toorsettest proovide võtmise sagedus
valmiskompostist võetakse proove
valmiskompostist proovide võtmise sagedus

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Enesekontrollisüsteem on välja töötatud

Ei

Ei

Ei

Ei

Enesekontrolliplaan on välja töötatud

Ei

Ei

Ei

Ei

On ametlikult kokku lepitud enesekontrollisüsteemi täitmise eest vastutav isik

Ei

Ei

Ei

Ei

On olemas mõõtevahendite kontrolli ja
hooldamise kord

Ei

Ei

Ei

Jah

Mõõtevahendid on taadeldud/kalibreeritud

Ei

Ei

Ei

Jah

On kirjeldatud käitluskoha hooldamise ja käigus
hoidmise reeglid

Ei

Ei

Ei

Ei

On kirjeldatud sademevee kogumis- ja
puhastamissüsteemide hooldamise reeglid

Ei

Ei

Ei

Ei

On kirjeldatud settekomposti hoiustamise reeglid

Ei

Ei

Ei

Ei

Reoveesete kaalutakse

Ei

Ei

Ei

Ei

On olemas reoveesete koguse arvutusmeetod,
mis võtab arvesse veesisaldust

Jah

Jah

Jah

Jah

On kirjeldatud kompostimise tehnoloogiline
skeem

Ei

Ei

Ei

Ei

On kirjeldatud nõuded kompostimise
tehnoloogilise protsessi jälgitavuse ning selle
dokumenteerimise kohta

Ei

Ei

Ei

Ei

Aun märgistatakse sildiga

Ei

Ei

Ei

Ei

Märgistus on nõuetekohane

Ei

Ei

Ei

Ei

Enesekontroll (vastus peab olema JAH)

Kompostipartii märgistamine (vastus peab
olema JAH)

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Märgistusel on komposti valmimisaeg

Ei

Ei

Ei

Ei

Märgistusel on partii number

Ei

Ei

Ei

Ei

Tolm

Hais

Hais

Hais

On olemas keskkonnahäiringute vähendamise ja
vältimise kava

Ei

Ei

Ei

Jah

Keskkonnahäiringute vähendamise ja vältimise
meetmed on piisavad

Jah

Ei

Ei

Ei

On kehtestatud sertifitseerimiskõlbmatu
reoveesettekomposti käitlemise kord

Ei

Ei

Ei

Jah

On kehtestatud kvaliteediprobleemide
tekkepõhjuste kindlakstegemise kord

Ei

Ei

Ei

Jah

On kehtestatud klientide kaebuste lahendamise
kord

Ei

Ei

Ei

Jah

On kehtestatud kompostimisel esinevatest
probleemidest teavitamise kord

Ei

Ei

Ei

Jah

Valmistoodangu ala on eraldi piiritletud

Ei

Jah

Jah

Jah

Valmistoodang on hoiustatud selliselt, et see ei
seguneks muude jäätmetega

Ei

Jah

Jah

Jah

Keskkonnahäiringud (vastus peab olema
JAH)
Peamine keskkonnahäiring
(hais, tolm, müra, aerosoolid, jäätmete
tuulekanne, lindude, näriliste ja putukate)

Kvaliteediprobleemid (vastus peab olema
JAH)

Valmistoodangu hoiustamine (vastus peab
olema JAH)

RVP A

RVP B

RVP C

RVP D

Valmistoodang on hoiustatud selliselt, et see ei
seguneks värske reoveesettega

Ei

Ei

Jah

Jah

Valmistoodang on hoiustatud selliselt, et see ei
saastuks umbrohuga

Ei

Ei

Ei

Ei

Kliendile antav dokument on olemas

Ei

Jah

Jah

Jah

Kliendile selgitatakse komposti kasutamise korda

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei ole vaja olnud,
lojaalne klient

Ei ole vaja olnud,
lojaalne klient

Ei ole vaja olnud,
lojaalne klient

Ei ole vaja olnud,
lojaalne klient

Settekompostiga kaasa antav dokument
(vastus peab olema JAH)

Klienti teavitatakse komposti koostise ja
omaduste kohta

Lisa 2. Analüüsitud kompostide ohutus- ja kvaliteedinäitajad
Komposti ohutus- ja kvaliteedinäitajate piirväärtused vastavalt Keskkonnaministri 19. juuli 2017. a määrusele nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded” Lisa 2

ARAMEETER

ÜHIK

PIIRVÄÄRTUS

RVP A

RVP B

04.11-02.12.2019 04.11- 02.12.2019

RVP C

RVP D

04.11- 02.12.2019

23.04-22.05.2020

Põllumajandus ja aiandus
Plii (Pb)

g/kg P

7,5

0,53

0,58

0,59

0,89

Kaadmium (Cd)

g/kg P

0,15

0,13

0,04

0,02

0,06

Kroom (Cr)

g/kg P

15

0,59

1,00

0,88

3,00

Vask (Cu)

g/kg P

45

3,41

7,88

13,65

6,00

Nikkel (Ni)

g/kg P

4

0,82

0,69

0,94

2,45

Elavhõbe (Hg)

g/kg P

0,1

0,01

0,01

0,01

0,05

Tsink (Zn)

g/kg P

125

28,32

49,13

21,88

19,27

Plii (Pb)

mg/kg KA

130

18

9,2

10

9,8

Kaadmium (Cd)

mg/kg KA

2

4,3

0,57

0,41

0,71

Kroom (Cr)

mg/kg KA

60

20

16

15

33

Vask (Cu)

mg/kg KA

200

116

126

232

66

Nikkel (Ni)

mg/kg KA

40

28

11

16

27

Elavhõbe (Hg)

mg/kg KA

1

0,21

0,18

0,17

0,52

Tsink (Zn)

mg/kg KA

2500

963

786

372

212

Haljastus ja rekultiveerimine

Kogulämmastik (N)

% KA

2,7

2,3

2,9

2,5

Kogufosfor (P)

% KA

3,4

1,6

1,7

1,1

Kaalium (K)

% KA

0,489

0,185

0,339

0,433

Väävel (S)

% KA

0,75

0,47

0,65

0,86

Salmonellabakter

25 g (märgmass)

0

0

0

0

leidub

PMÜ/g (märgmass)

≤ 10

527

102

< 22

1851

tk/g (märgmass)

0

0

0

0

0

Võõrised

% KA

≤ 0.5

0

0

0,003

0,04

Umbrohuseemned

tk/L

≤2

1

0

0

0

Orgaaniline aine (OM)

% KA

≥ 15

53,6

77,4

77,4

82,7

Maksimaalne osiste suurus

mm

10

10

10

40

Üldine tihedus

g/l

621

1003

934

640

Veesisaldus

(g/l) %

49

80

72

67

Soolsus/elektrijuhtivus

μS/cm

3500

1400

2200

690

pH

5,7

5,2

5

6,4

3,5

3,6

1,3

14

Escherichia coli
Helmintide munad

pH väärtus

Hapnikutarve

mg O2/g KA (96 h)

≤ 10
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