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Toiduga kokkupuutuvad
materjalid

Külli Suurvarik

Maaeluministeeriumi

Toiduohutuse osakonna peaspetsialist

Mis need on?

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjaliks ja esemeks 
(TKM) loetakse materjali ja eset, mis:

• on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduga; 

• juba puutub toiduga kokku ja on selleks ette nähtud;

• tõenäoliselt puutub toiduga kokku või eraldab toitu oma 
koostisosi.

Näiteks:

Köögitarbed, lauanõud
Toidupakendid
Toiduainetööstuse seadmed
Tööpinnad
Külmkapi sisepind
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Ainete eritumine materjalist toitu
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Massiülekanne 

pakendit 

ümbritsevast 

keskkonnast

Massiülekanne 
toidust 

Massiülekanne 

pakendist toitu

Migratsioon  - massiülekanne pakendist toitu

Ained

Risk = oht x saadavus
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Aine tüüp Näited

Soovitult lisatavad 

ained

Monomeerid, stabilisaatorid, 

antioksüdandid, lubrikandid jne

Soovitavad 

reaktsioonisaadused

Polümeerid, oligomeerid, 

oksüdeerunud antioksüdandid jne

Soovimatult lisatavad 

ained

Ainete lisandid, lagunemissaadused, 

reaktsiooni kõrvalsaadused jne
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Üldnõuded
• TKMist toitu erituv kogus: 

peab olema ohutu (ohutus peab olema tõendatud)

ei tohi muuta toidu koostist vastuvõetamatuks

ei tohi halvendada toidu organoleptilisi omadusi

• TKM peab olema  jälgitav - kellelt saadi, kellele anti

• TKMi märgistus, reklaam ei tohi tarbijat eksitada

sümbol, „toiduga kokkupuutumiseks“

kasutusjuhised, 

tootja või müüja andmed, 

jälgitavust tagavad andmed
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Vajaduse korral 

Kohustuslik

Täpsemad nõuded

Toiduga kokkupuutuva materjali ja eseme täpsemad nõuded 

käsitlevad peamiselt:

• materjali tootmisel kasutatava aine lubamist,

• materjalist erituva aine (või ainete) kogust,

• määramisel kasutatavaid katsetingimusi, mudelaineid,

• materjali või eseme tootmisprotsessi (nt protsessi lubamine 

plasti ringlussevõtmiseks, hea tootmistava aspektid),

• teabe liikumist tarneahelas (nt vastavusdeklaratsiooni 

andmed).
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Täpsemad nõuded ELi tasandil 
näiteks

• Materjaligruppidele

Plast (lubatud ainete loetelus u 1000 ainet, ainete toitu eritumise piirnormid, 

migratsiooni katsetamine, vastavusdeklaratsioon)

Keraamika (Pb ja Cd eritumise piirnormid, katsetingimused, VD)

Tsellulooskile e tsellofaan (lubatud ainete loetelu, piirnormid)

Aktiivsed ja intelligentsed pakendid (ainete loetelu, märgistamise lisanõuded) 

• Ainetele

epoksü-ühendite toitu eritumise piirnorm, kasutada lubatud ühendid

• Tootmisviisile (trükkimine, plasti ringlussevõtu protsessid)

• Impordile (melamiinplastist või polüamiidist köögitarvikud 

Hiinast ja Hong-Kongist)
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Plastist pärit ainete migratsiooni 
piirnormid

Norm konkreetse aine (või ainerühma) ülekandumise kohta

Norm ainete summaarse ülekandumise kohta (kehtib nn 

ohutumatele ainetele (määramisel aineid ei tuvastata) ja 

seetõttu ei ole see norm ohutuse hindamise aluseks!)
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Erimigratsiooni piirnormid vahemikus  0,01 – 60 mg/kg

Üldmigratsiooni piirnorm    10 mg/dm2
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Piirnormidele vastavuse hindamine

Katsed

• Mudelained

• Standardsed katsetingimused

„Sõelumine“

• Erimigratsiooni katse asendamine üldmigratsiooniga

• Aine jääksisaldusel põhinev arvutus

• Mudelaine asendamine mõne muu ainega 

(nt õli asemel isooktaan)

• Migratsiooni modelleerimine

16.04.2018 10

Mudelained

Mudelaine A – 10% etanool (veepõhine toit)

Mudelaine B – 3% äädikhape (happeline toit, pH < 4,5)

Mudelaine C – 20% etanool (veepõhine toit, mille 

alkoholisisaldus < 20%)

Mudelaine D1 – 50% etanool 

Mudelaine D2 – taimeõli

Mudelaine E – nn Tenax (kuiv toit)
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(rasva sisaldav 

toit)



16.04.2018

6

Mudelainete valik  - erimigratsioon

Konkreetse toidugrupi mudelained 

määruse 10/2011 III lisa tabelis 2
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Koorimata puu- ja juurvilja pakend
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X/10 *

X/10 *

* alates 14.09.2018 

Migratsioonikatset ei ole vaja (kehtib kuni 13.09.2018)
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Mudelainete valik - üldmigratsioon

Toiduliik Mudelaine 

Igat liiki toit 
A (või dest.vesi), B, 

D2

Igat liiki toit, v.a happeline toit A (või dest. vesi), D2

Vee- ja alkoholipõhine toit, piimatooted 
D1

Vee- ja alkoholipõhine toit, happeline toit ja 

piimatooted 

D1, B

Veepõhine toit ja kuni 20% 

alkoholisisaldusega toit 

C 

Veepõhine happeline toit ja kuni 20% 

alkoholisisaldusega toit 

C, B
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Standardsed katsetingimused

Eseme ja mudelaine kokkupuuteaja valik (t)

Eseme ja mudelaine kokkupuute-

temperatuuri valik (T)

Nt:  2 h 70 ˚C; 10 p 20 °C; 1 h 100 °C
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Näiteid katseaja valimisest 
erimigratsiooni puhul
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Näiteid temperatuuri valimisest 
erimigratsiooni määramisel

16.04.2018 17



16.04.2018

9

Näiteid pikaajalise säilitamise 
tingimuste kohta
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Erimigratsioon (t > 30 päeva) Katsetingimused

Säilitamine külmutatult 10 päeva 20 °C 

Säilitamine külmutatult, jahutatult, 

sh kuumtäitmine

10 päeva 40 °C

Kuni 6-kuuline säilitamine 

toatemperatuuril, sh kuumtäitmine

10 päeva 50 °C

Üle 6 kuuline säilitamine 

toatemperatuuril, sh kuumtäitmine

10 päeva 60 °C

+ erandid

Kuumtäitmine 

„Kuumtäitmine” – eseme täitmine toiduga 

temperatuuril, mis ei ületa 100 °C täitmise momendil, 

pärast mida lastakse toidul jahtuda:

• 50 °C-ni või alla selle 60 minuti jooksul või 

• 30 °C-ni või alla selle 150 minuti jooksul. 
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Näiteid üldmigratsiooni
katsetingimustest
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Katse 

tähis

Katse-

tingimused
Kasutustingimused

OM1 10 p 20 °C
Kokkupuude külmutatud või jahutatud 

toiduga

OM2 10 p 40 °C
Säilitamine toatemperatuuril ja alla selle, 

sh kuumtäitmine

OM3 2 h 70 °C Kuumtäitmine, millele ei järgne säilitamist

OM4 1 h 100 °C Kuumutamine kuni 100 °C

OM5
2 h 100 °C või 1 

h 121 °C
Kuumutamine kuni 121 °C

…

Vastavusdeklaratsioon

Mis see on?

Miks seda on vaja?

Kust selle saab?
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Plasti VD-l peavad olema: I

1. VD väljaandnud ettevõtja nimi ja aadress; 

2. plastmaterjalide või -esemete tootja või importija nimi ja 

aadress; 

3. materjalide, esemete nimetused; 

4. deklaratsiooni kuupäev;

5. kinnitus, et plastmaterjalid või –esemed määruses 10/2011 ja 

määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklis 3, artikli 11 lõikes 5 ning 

artiklites 15 ja 17 sätestatud nõuetele;

6. piisav teave kasutatud ainete või nende lagunemissaaduste 

kohta, mille suhtes on käesoleva määruse I ja II lisas kehtestatud 

piirangud ja/või spetsifikatsioonid, et tootmisahela järgmisel etapil 

tegutsev ettevõtja saaks järgida nimetatud piiranguid;   …
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Plasti VD-l peavad olema: II

7. ainete puhul, mille esinemise suhtes toidus kohaldatakse piiranguid, katseandmete 

või teoreetilise arvutuse põhjal saadud piisav teave nende konkreetsete ainete 

migratsiooni määra ja vajaduse korral puhtusekriteeriumide kohta vastavalt komisjoni 

direktiivide 2008/60/EÜ, 95/45/EÜ ja 2008/84/EÜ nõuetele, et võimaldada selliste 

materjalide või esemete kasutajatel täita asjakohaseid ELi sätteid või toidu suhtes 

kohaldatavaid siseriiklikke sätteid, kui ELi sätted puuduvad; 

8. nõuded materjali või eseme kasutamisele, näiteks: 

i) millist tüüpi toiduga kokkupuutumiseks on see ette nähtud; 

ii) töötlemise ja säilitamise aeg ning temperatuur toiduga kokkupuutumisel;

iii) suurim toiduga kokkupuutuva pinna pindala ja mahu suhe, mille puhul nõuetekohasus 

on tõendatud, või samaväärne teave;

9. kui mitmekihilises plastmaterjalis või -esemes kasutatakse funktsionaalset tõkkekihti, 

kinnitus selle kohta, et materjal või ese vastab määruse 10/2011 artikli 13 lõigete 2, 3 ja 4 

või artikli 14 lõigete 2 ja 3 nõuetele.
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Näiteid kahese kasutusega lisaainete kohta
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Vastavusdeklaratsioonide näiteid
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PE-kotid

Ettevõtte nimi ja 

aadress

Toote andmed

Kinnitus, et toode 

vastab määruste 

nõuetele.
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Lõikelaud, VD 14.09.2014,  I
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Lõikelaud, VD 14.09.2014  II
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Näide tootmise kuupäeva kohta
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Märgistamine

Sõnad “toiduga kokkupuutumiseks”, konkreetset 
kasutusotstarvet näitav sõna või sümbol 

Kasutusjuhised (vajaduse korral)

Tootja (või müüja) andmed

Jälgitavust tagav märgistus

Aktiivsete materjalide puhul teave nende lubatud 
kasutusotstarbe kohta ja muu vajalik teave
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„Toiduga kokkupuutumiseks”

„Toiduga kokkupuutumiseks”  =

Sõnu või märki ei pea esitama juhul, kui eseme 
omadustest tulenevalt on üheselt aru saada, et 
tegemist on toidu jaoks mõeldud esemega

St kui piiranguid ei esitata, siis võib eset kasutada 
kõigis mõistlikes eeldatavates kasutustingimustes
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Otstarvet näitavad sõnad

Joogipudel vs veepudel

Jääkuubikukott, - vorm 

Salatikauss

Toidu külmutuskott, -karp
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Mõned näited kasutustingimuste 
kohta

Vajaduse korral ohutu ja asjakohase kasutamise juhised –

millal on vajadus? Kasutustingimuste esitamisel tuleb 

lähtuda eseme kasutamise eeldustest

Salatikauss

v.a happeline salat

Toidu külmutuskott, -karp 

Kas külmutatud toitu sellises esemes võib panna 

mikrolaineahju? 
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Mõned sümbolid
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Ei ole seotud 

toiduohutusega

Ei ütle midagi 

temperatuuri ega toiduga 

kokkupuuteaja kohta
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Jälgitavuse nõuded

• Jälgitavus tuleb tagada igas etapis, et

hõlbustada nende kontrollimist, 
defektsete esemete tagasikutsumist, 
tarbijate teavitamist ning 
vastutuse määratlemist.

• Ettevõtja peab suutma tuvastada ettevõtted, 
millest ja millistele on tarnitud TKMi

• Turule viidav TKM peab olema tuvastatav 
süsteemi abil, mis aitab tagada TKMi
jälgitavust märgistuse, dokumentatsiooni või 
muu teabe alusel
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Õigusaktid

1935/2004 – TKMi üldnõuete määrus

2023/2006 – hea tootmistava määrus

10/2011 – plastimäärus

282/2008 – ringlussevõetud plasti määrus

284/2011 – plasti impordimäärus

1895/2005 – epoksü-ühendite määrus

2018/213 – bisfenool A (plastis ja pinnakatetes) määrus

450/2009 – aktiivsete ja intelligentsete materjalide määrus

toiduseadus

PMm nr 93/2014 – keraamika, tsellulooskile ja plasti nõuded
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ELi 

määrused
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BPA 2018/213

BPA piirnorm 0,05 mg/kg

• lakitud või pinnatud TKM

• plast 

Nõudeid kohaldatakse 06.09.2018

Rohkem infot toiduga 
kokkupuutvate materjalide kohta

Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=688

Maaeluministeeriumi kodulehel

https://www.agri.ee/et/eesmargid-
tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/toiduga-
kokkupuutuvad-materjalid-ja-esemed

Euroopa Komisjoni kodulehel

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_c
ontact_materials_en
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http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=688
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/toiduga-kokkupuutuvad-materjalid-ja-esemed
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
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Tänan tähelepanu eest!

Külli Suurvarik

625 6570

kylli.suurvarik@agri.ee


