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AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn, edaspidi ka 

ettevõte) esitas 21.01.2019 Keskkonnaametile õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud 

heitkoguste projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis kirjana 

nr 15-2/19/1050). Õhusaasteluba taotletakse Tartu linna Kardla külla Kardla baasi kinnistule 

(registriosa 4542104, katastritunnus 83101:001:0277) paigaldatava paikse asfaltbetoonisegisti 

(edaspidi ka käitis) heiteallikatele. Käitisele õhusaasteloa taotlemise vajadus tuleneb 

keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heite 

künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ sätetest. 

 

Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa 

taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa 

vormid“ nõuetele. Seega algatab Keskkonnaamet ettevõtte käitisele õhusaasteloa andmise 

menetluse. 

 

Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK kood 42111). Õhusaasteluba 

taotletakse asfaltbetooni tootmiseks (EMTAK kood 23991). Käitise tootmismahuks on kuni 

100 000 tonni asfaltbetooni aastas. Käitises on 8 saasteallikat: asfaldisegisti kuivatustrumli 

põletusseade, diiseljõujaam, bituumenimahuti soojendusseade, bituumenimahuti, fillerihoidla, 

asfaltbetooni laadimine, puistematerjalide ladu ning valgustusgeneraator. Põletusseadmete 

summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 19,8 MWth. Aastane tarbitava kütuse 

kulu on kuni 1000 tonni põlevkiviõli ja kuni 90 tonni diislikütust. Puhastusseadmetena 

kasutatakse kuivatustrumlist väljuvate suitsugaaside puhastamiseks kottfiltrite paketti ja 

fillerihoidla õhutustoru kottfiltrit. Teiste saasteallikate heidet ei puhastata. 

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 43 lõike 1 ning haldusmenetluse 

seaduse (edaspidi HMS) § 40 sätete alusel edastame Teile õhusaasteloa andmise 

taotlusmaterjalid arvamuse avaldamiseks. Kohaliku omavalitsuse arvamust seoses menetletava 

loaga ootame hiljemalt ühe kuu jooksul käesoleva kirja kättesaamisest arvates. Kui kohalik 

omavalitsus ei ole arvamust määratud tähtajaks esitanud või ei ole palunud määratud tähtaega 

pikendada, võib Keskkonnaamet vastavalt HMS § 16 lõikele 2 lahendada eelmainitud saasteloa 

taotluse ilma Teie arvamuseta. Juhime tähelepanu, et KeÜS § 47 lõike 4 alusel peab kohalik 

omavalitsus avaldama 7 päeva jooksul loataotluse saamisest arvates oma veebilehel teate 

loataotluse saamise kohta.  
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KeÜS § 47 lõike 2 alusel teavitab Keskkonnaamet õhusaasteloa menetluse algatamisest 

täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee), ning  

tulenevalt KeÜS § 46 lõikest 1, kavandatava tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja 

omanikke, kelle õigusi keskkonnaloa andmisega või selle andmisest keeldumisega võidakse 

rikkuda või kelle kohustusi puudutada. 
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