
Plastid TIINA NIINE





Pildil on toodud ühe tavalise eurooplase prügi

Suurima osa jäätmetest moodustavad papp ja paber – ligi 
26%.

Neile järgnevad pea 21% orgaanilised jäätmed.

Iga eurooplane tekitab igal aastal ka pea 14% 
plastikjäätmeid. Lisaks tekkib pea samapalju 
ehitusjäätmeid. 

Veidi vähem – 11.6% tekkib teisi materjale – rehve, tekstiili 
jms. 

Metalle tekkib ligi 5.5%,

Elektroonikajäätmeid 3.3%, kodumajapidamistes tekkib ka 
3.2 % ohtlikke jäätmeid, samuti 2.2% klaasi. 

Peaaegu 60% nendest jäätmetest on välditavad 
sorteerimise teel. 





????
150 aastat tagasi lõime me ühe kerge ja tugeva ja odava
materjali.
Nüüd aitab see imematerjal hoida südameid tuksumas ja
lennukeid õhus.
Üle 40 % sellest kasutuses vaid kora ja visatakse minema.
Igal aastal jõuab umbes 8 miljonit tonni sellest ookeani.
Tihti nende tööiga on ainult 15 minutit.





PET- pudel laguneb

50 - 80 aastat - looduses õhuga kokkupuutes
 500 - 1000 aastat - maa sisse maetuna, kuna 
bakterid ei tunnista toiduks plastpudeli põhimaterjali 
- polüetüleeni



Plast
Plastik on petrooleumi produkt. 
Plastiku tootmine tarbib mittetaastuvat 
loodusressurssi. 
Plastiku tootmisel ja põletamisel tekivad ohtlikud 
jäätmed. 
Plastiku ümbertöötamine ei ole nii arenenud, kui 
seda on klaasi või paberi ümbertöötamine.



Plast
Plastid- orgaanilised materjalid, mida on võimalik sobiva temperatuuri ja surve 
abil vormida.

Võivad olla looduslikku või tehislikku päritolu.

1820 aastatel algas plastmaterjalide tööstustehnoloogia tormiline areng.

Olulise tõuke plastid arendusele andis 1840 aastatel käivitunud
aurulaevaühendus üle ookeanide.

See võimaldas eksootilise toormaterjali (nt looduslik kummi ) hankimine.



Põhjused plastide kasutusele võtuks
19. sajandil oli vähe eksklusiivmaterjale, eelkõige elevandi- ja
kilpkonnaluud ning siidi.
Vähe oli ka  kautsuki ( tuli kaugelt maalt transportida).
Sünteetilisi plaste otsiti kuna loodulikud materjalid olid
ebastabiilsed.
Looduslike materjalide töötlemine on aeganõudev ja keeruline
vajab õppinud meistrite oskusi.
Kõik eelnevalt nimetatu viib toodangu hinna kõrgele.



Plastid
Plastiku ulatusliku tootmise ja tarbimise buum sai alguse 1950. aastatel

Ning hinnanguliselt on sellest ajast tänapäevani toodetud kokku tervelt 8,3 miljardit
tonni toorplastikut .

 Aastal 2017 toodeti maailmas 348 miljonit tonni plastikut, millest Euroopas toodeti 64,4 
miljonit tonni. 

Lääneeurooplased tarbivad ligikaudu 92 kg plasti inimese kohta aastas, mis on 2,6 korda rohkem
maailma keskmises. 

Kahjuks oleme Euroopa plastprügi tootmisel kolmandal kohal, keskmine eestlane viskab
seda aastas minema 46 kg.



Plastide jagunemine
Molekuli struktuuri järgi jagunevad plastid termo– ja 
termoreaktiivplastideks. 
Termoplaste (PP, PS, PVC, nailon; umbes 80% 
laiatarbeplastidest) saab üles sulatada;
Termoreaktiivplaste (polüester, epoksüüd–, feno– ja 
aminoplastid) ei saa üles sulatada















PET või ka PETE - polüetüleentereftalaat

Kasutatakse pakendite tootmiseks: kosmeetika, kodupuhastustarbed ja vedelseebid, 
karastusjoogid ja pudelivesi, salatikastmed, toiduõli jm toidupakendid. Üks 
levinuimaid pakendi plastikuid.

Ohtlikkus: ei sisalda ohtlikke aineid nagu ftalaadid ja bisfenool-a. Tasub jälgida, et 
pakendid ei satuks kuuma allikate lähedusse (nt köögipliidid), sest kõrgete 
temperatuuride tulemusena erituvad toksilised ained selle sisusse. Nt kaua päikese 
käes seisnud joogipudelil on “plastikumaitseline” vesi. Pakendid on mõeldud vaid 
ühekordseks kasutamiseks.



HDPE ehk kõrge tihedusega polüetüleen

Naftal baseeruv polüetüleenist tehtud termoplast – tugev, läbipaistmatu ja 
mingil määral ka kõrgemaid temperatuure talub plastik.

Kasutatakse: toidukarbid, vee- ja kanalisatsiooni torud, plastikust aiamööbel, 
kilekotid, mänguasjad.

Ohtlikkus: tegemist on ühe ohutuima plastikuga, mis kannatab ka mingil määral 
kuumutamist – ei ole siiski sobilik kuumade jookide pakendamiseks nagu kohv-
tee. 

Sellest plastikust joogi- ja söögi pakendeid võib taaskasutada.



PVC ehk polüvinüülkloriid

Plastiku kasutatakse PVC koostisosana toksilisi ftalaate, mis lekivad plastikust ka välja – seega ei sobi 
PVC nt toidu- ja jooginõude materjaliks. Tegemist on tugeva ja ilmastikukindla plastikuga ja seda 
kasutatakse palju väljaspool toiduainetööstust. Võimalusel vältida kasutamist.

Kasutamine: täispuhutavad rannamänguasjad ja kummipaadid, duššikardinad, kandekotid, 
põrandakatted, juhtmeisolatsioon.

Ohtlikkus: PVC sisaldab ohtlikke ftalaate, mille kahjulike mõjude hulgas on kantserogeensus ning 
hormonaalsüsteemi häired. Kunagi lisati PVC-le ka pliid, mida on kasulik teada vanade PVC toodete 
puhul. PVC põletamisel eritub atmosfääri hulgaliselt toksilisi kloororgaanilisi ühendeid, dioksiine –
mille kahjulikud mõjud ulatuvad kantserogeensusest arenguhäirete ja immunsüsteemi kahjustusteni.



LPDE ehk madala tihedusega polüetüleen

Samuti naftal baseeruv LPDE on kasutusel pehmetes pigistatavates 
tuubides ja pudelites, klassikalistes poekilekottides ja prügikottides, 
piima- ja mahlapakkide koostisosana, aga ka näiteks nööpides. 
Leidub nii läbipaistva kui -paistmatuna.

Ohtlikkus: LPDE-d peetakse üheks ohutuimaks plastikuks. 
Teadustöödes on testitud LPDE-st põlemise käigus eralduvaid gaase 
ja toksilisi aineid ning on leitud, et atmosfääri eralduvad 
kontsentratsioonid on sarnased märja puidu põletamisega.



PP ehk polüpropüleen

Polüpropüleen on tugev ja kuumakindel, ka mikrolaine ahjus ja 
nõudepesumasinas kasutatav suhteliselt ohutu plastik.

Kasutuskohad: pudelikorgid, beebipiima pudelid, plastikust toidunõud, 
prügikastid, mikrolaine ahju kõlbulikud toidupakendid, margariini ja või 
pakendid.

Ohtlikkus: selle plasti korduvakasutamine (nt tööle kaasa võetava toidu 
pakendamiseks) on ohutu.



PS ehk polüstüreen

Polüstüreen on meile tuttav kui valge mummuline vahtplast, mida kasutatakse kiirtoidu kioskites 
kohvi ja friikartulite pakendamisel ning majade soojustamisel. Lisaks vahtplastile leidub naftast 
toodetud polüstüreeplastik ni ka tugeva “mitte-mummulise” plastikuna.

Kasutuskohad: seotud kas kuuma või külma leviku piiramisega, aga ka CD plaatide karbid, 
munapakendid.

Ohtlikkus: PS sisaldab mitmesuguseid toksilisi aineid, teiste seas kantserogeene, neurotoksilisi, 
aineid, verd ning hormonaalsüsteemi kahjustavaid aineid. Polüstüreeni ei tohi korduvkasutada ega 
põletada. Ära hoia kaasa pakendatud toitu polüstüreenpakendis pikemat aega ning võimalusel väldi 
ning kasuta taaskasutatavaid nõusid.



Muud plastikud (PC ehk polükarbonaadid)

See on keeruline kategooria, mis tähendab, et siia alla võivad kuuluda mitmed plastikud, mis nt 
sisaldavad või ei sisalda bisfenool-a (BPA) sarnaseid komponente. Levinuimad plastiku tüübiks 
selle märgistuse all on polükarbonaadid (PC) ehk sellised “kõlisevad” selged plastikanumad, aga 
ka näiteks biolagunevad plastikud (PLA) – nii et tõepoolest väga erinevad materjalid. Lisaks võib 
PC tähistada seda, et antud plastikust pakend on tehtud ümbertöödeldud polükarbonaadist.

Kasutuskohad: polükarbonaate kasutatakse mitmete plastikpudelite (sh beebi piimapudelid) 
tootmisel, aga ka kasvuhoone katetena, kontokasutuses töökohtade vaheseinadena, suurte 
kontorites kasutatavate veeanumatena, kaitseprillides

Ohtlikkus: kuna toksiline bisfenool-a, mida kasutatakse PC tootmisel, on praeguseks keelustatud, 
siis kaasneb polükarbonaadist toodetel reeglina ka märgis BPA vaba (ingl k BPA free). BPA 
kahjulikud mõjud on seotud viljatusega, loote ja laste arenguhäiretega, BPA on kantserogeenne 
ja hormonaalsüsteemi häiriv aine.



Plasti lisaained



Plastik
Plastikute toksilisus sõltub lisaainetest, mille abil 
mõjutatakse plastiku omadusi. 
Erinevad lisaained teevad nö tavalise plastiku kas 
pehmemaks, värvilisemaks, läikivamaks, klaasjamaks jne. 
Ja just selliste lisaainete esinemise puhul (nt PVC-le 
lisatavad ftalaadid, mis muudavad meie täispuhutavad 
rannamänguasjad pehmemaks ja vastupidavamaks) on 
oluline vaadata, kas ja kuidas antud tooteid kasutada.



Plastid
Plastide sorteerimine peab 
olema täpne, sest eri 
struktuuriga plaste ei saa kokku 
sulatada.

Kõiki plaste saab ümber töötada 
mitut moodi. 

Vanaplasti võib üles sulatada ja 
teha sellest varasemaga 
ühesugust toodangut



Miks on plastid head
Plastid on lihtsalt ja odavalt töödeldavad, vormimine toimub madalatel temperatuuridel.

Plastid on tugevad, sitked ja elastsed: plasttoodete kasutusala on lai – kosmosetehnikast kodukaupadeni.

Plastid on keemiliselt ja bakterite suhtes vastupidavad

Plastid on head isolaatorid: pakend toiduainetetööstuses ja isolaatorid elektroonikatööstuses.

Plastid on kerged.

Plast on inimsõbralik materjal.

Plast on taaskasutatav.

Plasttoodete valmistamiseks kulub vähem energiat ja materjale võrreldes teiste materjalidega (paber, metall jne.)

Pakendi kaalu vähendamine – viimase 10 aasta jooksul on kaal vähenenud 28%.

Plastpakendi kerguse tõttu säästetakse kütust pakitud toodete transportimisel (kaal suureneks 350%)



Probleemid
Enamik muutub madalatel temperatuuridel 
rabedaks.
Paljud ei kannata kõrget temperatuuri.
Vananevad suhteliselt kiiresti õhuhapniku ja 
ultraviolettkiirguse toimel.
Mitmete põletamisel tekivad mürgised gaasid.



Plastid
Plastide rakendusalad:

Pakend 40%

Ehitus 17%

Autotööstus 10%

Elektroonika 6%

Põllumajandus 4%

Muud 23%

Plastide kasutamine

PE 35%

PP 20%

PVC 18%

Termoplastid 90%

Reaktoplastid 10%



Plast
4% naftast plastide 
tootmiseks; 86% naftast 
põletatakse kütusena
Plastjäätmete hulk 
moodustab kogu 
jäätmemassist 0,6% 
(euroopas aastas 15,3 milj. 
tonni, 61% 
kodumajapidamine)



Plasti taaskasutus
Vanaplasti võib uustoormest saadud plastiga ja  
teiste polümeeridega segada või kasutada niisuguste 
asjade jaoks, mille suhtes erilisi nõudeid ei esitata, 
näiteks müratõkkeseinte valmistamiseks
Plasti võib ka põletada, sest ta kütteväärtus on suur.
Veokulude vähendamiseks on otstarbekas 
plastesemed peenestada või kokku pressida.



Plasti taaskasutus
Plastijäätmete taaskasutamine ei ole iseenesest kuigi
tasuv, sorteerimis- ja veokulud on suured, materjali
väärtus aga suhteliselt väike. 
Taaskasutatavus sõltub plasti liigist.
Plasti taaskasutamise teeb keerukamaks ka asjaolu, 
et ümbertöötlemisel materjali kvaliteet halveneb. 



Plasti taaskasutus
Tugevdatud seinaga PET pudelid, pestakse ja täidetakse uuesti 
(ringluses Soomes ja Rootsis)

PET- fliise, vaipu, prügikonteinereid, kanalisastioonitorusid.
PVC- vihmaveerenne ja-torusid, liiklusmärke, ehitusmaterjali.

PP-st autodetaile, harju, pintsleid, kaubaaluseid

PS-ist elektriseadmedetaile ja soojustusmaterjali.

Termiliselt või keemiliselt töödeldud plastijäätmeid valmistatakse 
vedelkütust.



Plasti taaskasutus
Uued Värska Originaal liitrised pudelid
sisaldavad nüüdsest 20% taaskasutatud plasti
ehk rPET materjali.

 Peagi võetakse rPET materjal käiku terves
Värska toodete perekonnas.

 100 % taaskasutatud plastist pudelitele
plaanib Värska üle minna järkjärguliselt kümne
aasta jooksul. Protsendi määr sõltub
tehnoloogilistest võimalustest ning tooraine
kättesaadavusest.



Värska
Taaskasutatud plasti kasutamine on ettevõttele kallim, 
samas kordades keskkonnasäästlikum.
 „rPET pakendist tekkiv CO2 jalajälg on 79% väiksem
kui esmase toorme kasutamine. 
Värska toodab 2 miljonit 1L pudelit aastas ja
taaskasutab seega 14 tonni plasti. Säästetud naftaga
saaks sõita autoga näiteks 5,5 tiiru ümber maakera



Plasti taaskasutus

 Tallinnas Narva maanteel Hiina saatkonna
ees toimus Eestis esimese omanäolise
asfalttee lõigu rajamine 2019. aasta 
oktoobris.

 Maha pandud uudses asfaldisegus on 
sidujana kasutatud bituumeni kõrval
jääkplastist valmistatud graanuleid. 

 Asfaldisegu tootja MacReburi esindaja sõnul
aitab nende toode säästa keskkonda ja
samaaegselt ka parandada asfaldi kvaliteeti.



Plasti taaskasutus
Maanteeamet otsustas koostöös Verston
Ehitus OÜ-ga katsetada esmakordselt
ümbertöödeldud plastikjäätmete kasutamist
sõidutee asfaltkattes Mäeküla–Koeru–Kapu
maantee Mäeküla–Suurpalu lõigul km 0–2,3.

 Lisaks ehitatakse sõidutee kõrvale sama
lisandit kasutades ligi kaks kilomeetrit
kõnniteed.Loe pikemalt: 
https://www.logistikauudised.ee/uudised/202
0/06/16/valmib-eesti-esimene-
plastikjaatmeid-sisaldav-
soiduteeloik?utm_source=copypaste



Kile
Kile ja kilekottide tarbimine on inimese jaoks ülimalt mugav 
ja see ei oleks probleem, kui kile keskkonnas laguneks. 
Paraku toodetakse polüetüleeni naftast ja selle lagunemine 
võtab aega 700-1000 aastat, ebasoodsates tingimustes 
veelgi kauem. 
Kilekotid lagunevad pikema aja jooksul väiksemateks 
tükkideks, eraldades samal ajal keskkonna mürgiseid 
ühendeid 



Oko-biolagunevad plastid
Kahjuks on kaubandusvõrku tekkinud nn okso-biolagunevad plastid, näiteks 
okso-biolagunevast polüetüleenist kilekotid, mida reklaamitakse kui 
biolagunevaid. Tegelikult nad aga seda pole.

Sellised biolagunevad kilekotid on jõudnud ka meie kaubandusvõrku. Tegelikult 
on need kotid valmistatud tavalisest polüetüleenist või polüpropüleenist, 
polüetüleentereft alaadist ning mõnikord ka polüvinüülkloriidist (kõik tuntud kui 
bioloogiliselt mittelagunevad ja mittekompostuvad materjalid), mille koostisse 
on lisatud siirdemetalle, nagu nt Mn, Fe, mis põhjustavad polümeeri 
makromolekulide lõhustumist keemilise oksüdatsioonireaktsiooni kaudu.



Kile
Polüetüleenkile looduses lagunemist on püütud kiirendada ka sellel teel, et polüetüleeniga 
segatakse näiteks biolagunevat tärklist. 

Tärkliseterakestest toituvad mikroorganismid ja tänu sellele muutub kile pärast tärklise 
“väljasöömist” poorsemaks. 

Kilesse pääseb rohkem hapnikku ja niiskust ning kile omandab kiirema lagunemisvõime. 
Küsitavusi on aga palju: kile muutub nõrgemaks, bakterite juurdepääs tärkliseterakestele on 
siiski limiteeritud ja soodsad tingimused peavad olema loodud bakterite elutegevuseks. 

Tallinna Tehnikaülikoolis uuriti tärklise asendamise võimalust linaluutolmuga. Töötati välja heade 
tugevusomadustega kile, kahjuks ei ole see kile siiski biolagunev ega kompostuv.



Plastikkott
Plastkottidel on ka mitmeid puudusi: need on valmistatud nafta ja maagaasi 
baasil, mille varud on lõplikud, need ei ole biolagunevad, hooletul käsitsemisel 
kujutavad need ohtu lastele ja keskkonnale (nt saastumise seisukohast). 

Nagu teame, kasutatakse nt kilepakendeid, põllumajanduskilesid, ka prügikotte 
enamasti üks kord, kandekotte ostude koju toomiseks vast rohkem kordi.

 Kaupade ja toiduainete pakkekiled purunevad tihti pakendi avamisel. Neid ei 
saagi uuesti kasutada. Pealegi on näiteks põllumajanduskiled saastunud mulla ja 
kemikaalidega, kilekottidele on kantud tekst värvainega.

Ka paberkottides kasutatav tselluloos ei lagune alati täielikult. 



Bioplast
Termin bioplast on kasutusel kahesuguste plastide puhul:
nende puhul, mis põhinevad taastuvatel ressurssidel, st et 
fookus on materjalil, millest plast valmistatakse;
biolagunevate ja kompostitavate puhul, kus fookus on toote 
biolagunevusel. Need plastid võivad põhineda nii taastuvatel 
(bioplastid) kui ka mittetaastuvatel (fossiilsetel) ressurssidel.
Bioplaste kasutatakse mitmeks otstarbeks, eriti levinud on nad 
pakenditööstuses – nendest valmistatakse nii kilekotte, 
plastkarpe kui ka vahtplaste.



Plastik meredes
Igal aastal visatakse merre 6.4 miljonit tonni (!)plastikjäätmeid
(Eestis tekib ca 0,3 miljonit tonni olmejäätmeid aastas), millest
tänaseks on tekkinud ookeani prügisaared, mida kutsutakse
„Seitmendaks kontinendiks“

Prügisaarte paksus on kohati 10 meetrit, Nende märkamise teeb
rakseks asjaolu, et prügi ei asu veepinnal vaid mõnevõrra selle all. 
Isegi kui sõita laevaga selle kohal võib meeletu prügikogum jääda
märkamatuks. Siiski on veealused prügiväljad selgelt nähtavad
sateliidifotodelt. 



Plastik meredes
Vette (ja üldse keskkonda) sattunud prügi tõttu hukkub igal aastal
loendamatul hulgal loomi ja linde. Mereasukad ja linnud hukkuvad
jäädes vees ulpivasse prügisse kinni või satub see prügi nende
organismi. 

Veekogudesse sattunud plastik on muutunud arengumaades
elatusallikaks, kus triivitakse paatidega lahesoppides õngitsedes välja
väärtuslikumat.




