
Keskkonnamanistri 26. aprilli 2004. a mddruse nr 26 (Jeetmeloa andmise,
muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse keigus labiviidavate

menetlustoimingute tdhtajad ning jaatmeloa taotlemiseks vajalike andmete
tepsustatud loetelu ja jaatmeloa taotluse vorm ning jaatmeloa vormD lisa 2

IRT l, 22.12.2011, 15 - j6ust. 25.12.20111

JAATMELUBA

Tegevuskoha p6hitegevus vastavalt E-PRTR mddruse I lisaleu

Kood Tegevuse nimetus

Jaat."ri" t gi"tr.oiii"nu-u", 1.JAr325306
JiStmeloa taotluse rsgistreerimisnumber HJR 8.4/14r16010
Jddtmeloa omaja

Arinimi v6i nimi Aktsiaselts Viitsa Priigila
Ariregistrikood v6i isikukood 10672746

Territoriaalkood (EHAKi 5 jergi) Roovere k0la

P6hitegevusala (EMTAK| 1 jergi) 382: Jiilitmet6ritlus ja -k6rvaldus

Aadress (postiindeksiga) Roovere k0la, VEdtsa vald, Jerva maakond, 72801
Telefon +3723840111

E-posti aadress vaatsap@hot.ee
Faks +3723840111

Ohtf ike jddtrnete keitluslitsentsi nr ( Kui luba on antud ohtlike
j e etmete kiiitle mi se ks )

0303

Jddtmeluba antakse z ohtlike jidtmete kogumiseks v6i veoks vastavalt
jSStmeseaduse $ 73 lg 2 p 3

TEGEVUSKOHT

Tegevuskoha nimetus Viisu keskkonnajaam
Tegevuskoha aadress (tdnav, majanumber, asula, postiindeks) Sirtsu tee 7, Viisu, Roosna- Alliku vald, 73202 Jdrvamaa
Tegevuskoha keskpunkti koordinaadid Xja Y" X-6535437; Y-595523
Tegevuskoha katastritunnus(ed ) 68401:005:0275
Tegevuskoha kiila/linna(osa) kood (EHAK| 5 jdrgi) 9302
Tegevuskoha p6hitegevusala (EMTAKi ' jtirgi) 381: Jddtmekogumine
Tegevuskoha E-PRTR lD3

Jddtmekdiduskoha keskkonnaregistrikood

Tegevuskoha k6rvaltegevus(ed) vastavalt E-PRTR mddruse I lisaleo

Kood Tegevuse nimetus

Jddtrnekditluskohas kdideldavad jddtmed or" t"l"ur"""
tekkinud jddtmed

teiste isikute tegevuses
tekkinud je€ifnedx

Kontaktisik (nimi) Aivar L6hmus
Telefon +3723840111
E-posti aadress vaatsap@hot.ee

118



Faks +3723840111

Jddtrneveopiirkond ( kui luba on jddtmeveoks ) Eesti

Maakon(na)d, nimetus:

Linn(aosa/vald, nimetus:

Lubatud t€evuse alguse kuupdev 08.09.2014
l6ppkuupdev 07.09.2019

1 Tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassmkaatorist (EMTAK) saadav koodinumber.
2 Jaatmekeitlustegevuse nimetus vastavalt (JaatmeseaduseD S 73 l6ikele 2 v6ijeatmete tekitamise valdkonna nimetus vastavalt seaduse S 75
l6ikele 1.
3 E-PRTR lD on unikaalne E-PRTR kaitise identifitseerimisnumber, mis maaratakse tegevuskohale loa andmisel,
kui tegevuskoht on E-PRTR mddruse moistes aruandekohuslane.
4 Keskpunkti koordinaadid L-EST koordinaats0steemis.
s Kiita/linna(osa) kood on Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) saadav neljakohaline
koodinumber.
6Andmed tegevuskoha E-PRTR maeruse I lisa tegevuse kohta esitavad ainult need taotlejad, kes arendavad
tegevuskohas uht v6i mitut mearuse 166/2006/EU I lisas nimetatud tegevust, iiletades selles rakendatavat
tapsustatud v6imsuse/tootlikkuse kiinnist.

TABEL 1. Tekkivate ja kdideldavate jddtmete liigid ia kogused

Jidtmeloa andja: Keskkonnaamet
J66tmeloa andmise 6iguslik ja faktiline alus Keskkonnaameti Harju-Jdrva-Rapla rggigoni juhataja

08.09.2014 korraldus nr HJR 1-151141'fJa
Kontaktisik (ametniku nimi) Kristo Keevend
Ametikoht jiitmete spetsialist
Telefon 3848684
E-posti aadress kristo. keevend@keskkon naamet.ee
Faks 3857118

Jddtrneliik 1 Koodinumber 1 fef,tiuaA
jaetmekogused (tonni

p6hitoodangu kohta 2 ),
tla

Kdideldavad jddtmekogused, Ua

Kogumine Vedu Taaskasutamine

Toimingu
kood 3

Kogus

Puidu t6titlemise ning
plaatide ja m66bli
tootmise jddtmed

03 01 10

Ohtlikke aineid
sisaldav saepuru,

laastud, pinnud, puit,
laast- ja muud

puidup6hised plaadid
ning vineer

03 01 04. 0.2

Mootori-, kdigukasti- ja
mSSrde6lid

1302* 3.8

Vedelk0tusejiitmed 13 07* 1

Nimistus mujal
nimetamata 6lijE6tmed

13 08* 0.2

Pakendid (sealhulgas
lahus kogutud

olmepakendij66tmed)

15 01* 2.4

2t8



Pakendid (sealhulgas
lahus kogutud

olmepakendij66tmed)

Absorbendid,
filtermaterialid,

puhastuskaltsud ja
kaitseriietus

Absorbendid,
filtermaterialid,

puhastuskaltsud ja
kaitseriietus

Romus6idukid
mitmesugustest

liiklusvaldkondadest
(sealhulgas

liikurmasinad) ning
romus6idukite

lammutamiselja
s6idukihooldusel
tekkinud jiitmed

Romus6idukid
mitmesugustest

liiklusvaldkondadest
(sealhulgas

liikurmasinad) ning
romus6idukite

lammutamiselja
s6idukihooldusel
tekkinud jddtmed

L6hkemisohtlikud
osad (nt turvapadiad)

16 01 14*

Ohtlikud osad, mida ei
ole nimetatud

koodinumbritega 16 01
07,  16 01 11,16 01 13

ja 16 01 14

16 01 21*

Elektri- ja
elektroonikaseadmete
ning muude seadmete
ja aparaatide j551med

/ \
I  t i

i l
i . /
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Patareid ja akud

Bituumenitaolised
segud ning kivis6e-
v6i p6levkivit6rv
ja t6rvasaadused

Bituumenitaolised
segud ning kivis6e-
v6i p6levkivit6rv
ja t6rvasaadused

Pinnas (sealhulgas
saastunud maa-aladelt
eemaldatud pinnas),

kivid ja
siivenduspinnas

lsolatsioon i materjal id
ja asbesti sisaldavad

ehitusmaterialid

lsolatsioon i materjalid
ja asbesti sisaldavad

ehitusmaterjalid

lnimese
siinnitushooldel ning

haiguste
diagnoosimisel,

ravimiselv6i
drahoidmisel tekkinud

jdftmed

Ji6tmed, mida peab
nakkuse v6ltimiseks

koguma ja k6rvaldama
erin6uete kohaselt

Ohtlikest ainetest
koosnevad v6i neid

sisaldavad kemikaalid

18 01 10.Hambaravil tekkinud
amalgaamijiitmed



Muid ohtlikke
toimeaineid sisaldavad

ravimid

18 0197*

Loomahaiguste
uurimisel,

diagnoosimisel,
ravimisel

v6idrahoidmisel
tekkinud jddtmed

Ji5tmed, mida peab
nakkuse viltimiseks

koguma ja k6rvaldama
erin6uete kohaselt

Ohtlikest ainetest
koosnevad v6i neid

sisaldavad kemikaalid

Olmejlitmete hulgast
viljanopitud v6i liigiti
kogutud jiiitmed (vilja
arvatud alajaotises 15
01 nimetatud jintmed)

Olmejiitmete hulgast
vEljanopitud v6i liigiti
kogutud jEdtmed (v6lja
arvatud alajaotises 15
01 nimetatud jiitmed)

Aia- ja haljastujiitmed
(sealhulgas

kalmistujiEtmed)

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 20(X. a maarusele nr 102 (Jeatmeliikide, sealhulgas ohtlike jeatmete nimistuD. Juhul kui tabelisse
kantavate jaatmeliikide arv on suurem kui 50, v6ib kanda jaetmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit.
2 Juhul kui seda saab arvutada.
3 Jaatmete taaskasutamistoiming vastavalt "Jaetmeseaduse" $ 15 l6ikele 8 v6ijaatmete k6rvaldamistoiming vastavalt "Jddtmeseaduse' $ 17

l6ikele 2.

TABEL 2. K6rvaldatavate jddtmete kogused

Jddtmeliik 1 Koodinumber 1 Toimingu kood 2 Kogus Ua

1 Vastavalt Vabariigi Valitsuse mearusele nr 148 <Jddtmete taaskasutamis- ja k6rvaldustoimingute nimistud ' >. Juhul kui tabelisse kantavate
jaatmeliikide arv on suurem kui 50, v6ib kanda jaatmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit..
2 Jeatmete taaskasutamistoiming vastavalt "JAdtmeseaduse'$ 15 l6ikele 8 v6i jaahete k6rvaldamistoiming vastavalt'Jaetmeseaduse" s 17

l6ikele 2, valja arvatud prugilasse ladestamine, mis kantakse tabelisse 9 1 .

t' 518



T€evuse liigid Tehnilised n6uded Keskkonnakaitsen6uded

Kirjeldus Rakendamine

Jiitmete kogumine Neljakohaliste koodidega
margitud ohtlikud jd6tmed
on tabells 1 tavajidtmetest
eraldatud vastava merkega

- *. Kui neljakohalise
jiftmekoodi juurde ei ole

tabelis 1 vilja toodud
kuuekohalisi jiitmekoode,
h6lmavad neljakohalised
koodid k6ikide alajaotises
olevate jiitmete kogumist

Jditmeid tuleb koguda
viisil, mis vildib nende
keskkonda sattumist

Pidev

Kiitluskoha kasutus6igus Juhul kui kditluskoha
kasutus6igus l6ppeb
ennetihtaegselt, v6i

kditluskoha kasutus6igus
muutub muul moel, tuleb
sellest viivitamatult, kuid
mitte hiljem kui 7 pleva

jooksul teavitada loa andjat.
Kiitluskoha kasutus6iguse
l6ppemisel on loa andjal

6igus kdesolev luba
kehtetuks tunnistada.

Ohtlike jiitmete kditlemineKiesolev jiftmeluba kehtib
ohtlike jidtmete osas kuni

ohtlike jddtmete
kiitluslitsentsi nr 0303

kehtivusaja l6puni, s.o kuni
18. juuni 2017. Juhul kui
ettev6ttele viljastatakse

uus ohtlike jddtmete
kiitluslitsents, on loa andjal

vastava taotluse alusel
6igus muuta jddtmeluba
ohtlike jddtmete osas.

TABEL 3. Jddtmekditlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsen6uded

TABEL 4. Jddtmekditluse alustamisel ja l6petamisel rakendatavad tervise- ja
keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jdiitmekditluskohtade jdrelhooldus

Tegevuse liigid Meetme kirjeldus Meetme rakendamine

TABEL 5. Keskkonnaseiren6uded

Tegevuse l6petamine Tegevuse l6petamisel tuleb
jdltmekditluskoht koristada
ning k6ik jiitmed edasiseks

kditlemiseks 0le anda vastavat
6igust omavatele isikutele

I s"i'""6* T Seiratav nditaja Seire sagedus



Tegewse liigid Kirjeldus Rakendamine

Ohutusmeetrned JEitmete kogumisega tegelevad t66tajad
peavad olema libinud ohutusalase

instrueerimise.

Pidev

Onnetuste tagajdrgede
leevendamise meerned

Jditmekditluskoht peab olema varustatud
piisava hulga tulekustutite ning

absorbendiga, et 6nnetuse korral operatiivselt
tegutseda.

Pidev

TABEL 6. Jddtmekditluse juures rakendatavad ohutusmeetmed ja 6nnetuste tagajdrgede
leevendamise meetmed

TABEL 7. J66tmete k6rvaldamiskoht(-kohad), kuhu jddtmed veetakse, kuijddtmeluba on
antud jddtmeveoks

K6rvaldamiskoht Aadress

TABEL 8. Priigila v6ijddtmehoidla liik 1

1 Tabelid 8-12 teidetakse juhul, kui jeAmeluba on antud prtigila v6i jeamehoidla keitamiseks.
2 Vastavalt <Jddtmeseaduse} S 34 l6ikele 4 v6i $ 352 lefgetele H.
3 Mdrgitakse prugila v6ijddtmehoidla mahutavus vastavalt priigila projekti andmetele ja loaga mearatud jaatmeliikide omadustele (eritihedus
jms).

TABEL 9. Priigilasse v6ijdfitmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jditmed ja tavajddtmed,
millele on seatud ladestamise piirkogus 1

| .laarnetiit 3 
| xoooinumuer g 

I 
pii*ogus, ua I

1 Tabelid 8-12 taidetakse juhul, kui jiidtmeluba on antud prugila v6i jaiitmehoidla kdilamiseks.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a maarusele nr 102 <Jddtmeliikide, seathulgas ohtlike jaetmete nimistu).

TABEL g 1 . Prtigitasse v6ijddtmehoidlasse ladestatavate tavajidtmete piirkogus 1

[ .raa*""'c T ^""d"rrb"l f t* *;; I Piirkogus, Ua a

1 Tabelid &-12 taidetakse juhul, kui jiiiitmeluba on antud prtigila v6ijaAmehoidla keitamiseks.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a mddrusele nr 102 <Jidtmeliikide, sealhulgas ohtlike jaatmete nimistu). Juhul kui tabelisse
kantavate jeaheliikide arv on suurem kui 50, v6ib kanda jeetmeliigi nimetuse kasutades neljakohalist alajaotise koodnumbrit. Jeatmeliigid tuleb
kanda tabelisse kuuekohalise koodinumbriga, kui vastavas alajaotises on tavajaatmete liike, mille ladestamine on kas keelatud v6i mille

ladestamisele on seatud piirang tabelis 9.
3 Jaatmete taaskasutamistoiming vastiavalt'Jaatmeseaduse" S 15 loikele 8 v6i jaatmete k6rvaldamistoiming vastavalt'Jiitmeseaduse" $ 17

l6ikele 2.
4 Ladestatravate tavajeatmete piirkogus margitakse tabelisse summaarselt.

TABEL 10. Prtigila v6i jiiitmehoidla kasutamise ja jdrelevatve n6uded 1

1 Tabelid 8-12 taidetakse juhul, kuijdtitmeluba on antud prugila v6ijiiiitmehoidla kditamiseks.

TABEL 11. Priigila v6ijditmehoidla seiren6uded 1

I Seiratav nditaja I S"ir" sagedus j erooviv6tun6uded I An"f,iiisin6uded

I Tabelid 8-12 tdidetakse juhul, kuijddtmeluba on antud priigila vd jeamehoidla kaitamiseks.

t,\
Y*

Pr0gila v6i jddtmehoidla liik 2 Pr0gila v6i j€iiitrnehoidla mahutavus t 3



TABEL 12. Pri,igilaloa omaja iga-aastane aruandekohustus I

I o.ande objekt T Teavitamise kord I
1 Tabelid 8-12 teidetakse juhul, kuijddtmeluba on antud prugila v6ijdlitmehoidla kdatamiseks.

TABEL 1 3. Jditmep6letustehase v6i jditmete koosp6letustehase koguj6udlus 1

1 Tabelid 1 3-16 teidetakse, kui jeameluba on antud jaamete p6letamiseks.

TABEL 14. P6letatavate ohtlike jddtmete kiittevidrtus ja massivood aiai,ihikus I

' Tabelid 1 3-16 teidetakse, kui jeameluba on antud jeamete poletamiseks.
2 \hstavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a maarusele nr 102 <Jddtmeliikide, sealhulgas ohtlike jaatmete nimistu>.

TABEL 15. Saasteainete sisalduse prooviv6tu ja m66tmise protseduurin6uded 1

TABEL 16. Saasteainete tubatud sisatdus jddtmetes 1

F .laam"ri',t I saasteaine I Lubatud sisaldus l
I Tabelid 13-16 taidetakse, kuijddtmeluba on antud jeetmete p6letamiseks.
2 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 20M. a mddrusele nr 102 (Jaatmeliikide, sealhulgas ohtlike jditmete nimistu>.

TABEL 17. Korratdatud j66tmeveoga h6lmatud piirkond ja kogutud jddtmete titeandmine 1

Tabel '17 Hidetakse, kuijddtmeluba on antud kohaliku omavalitsuse konaldatud jeatmeveoks.

Ohtlikud jddtrned Kiiftevddrtus Massivood ajarihikus

Jddtrneliik 2 Koodinumber z Minimaalne Maksimaalne Minimaalne Maksimaalne

Tabelid 1&-16 tdidetakse, kui jditmeluba on antud jeetmete p6letamiseks.

lsik kellele jddtrned tile antakse

Vaidlustamine Kdesolevat jddbneluba on v6imalik vaidlustada 30 pdeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide
loa andjale <Haldus menetluse seaduses> sitestatud korras v6i kaebuse halduskohtusse
<Halduskohtumenetluse seadustikus> sdtestafud korras

Jidtmeloa v6ljaandmise kuupdev 08.09.2014 /
Andja Nimi ja allkiri Sulev Vare

Ametinimetus
I I

KeskkonnaamptiiHarju-Jdrva-Rapla regiooni juhataja

Saaja ( jddtmeloa omaniku
esindaja )

Nimija al lkir i Aivar L6hmug I
t i

Ametinimetus Juhatuse liigi
Muutmise kuupaev

Nimi ja allkiriMuutja

Ametinimetus




