Põltsamaa Vallavalitsus
info@poltsamaa.ee
01.09.2021 nr DM-116027-7

Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Teatame, et oleme menetlusse võtnud AS Tariston (registrikood 10887843, aadress
Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10149, edaspidi ka
ettevõte) 1.09.2021 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise
keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) esmataotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba Jõgeva
maakonnas Põltsamaa vallas Rõstla külas Rõstla paekivikarjääri (registriosa nr 408535;
katastritunnus 61602:001:0370) kinnistule paigaldatavale asfaltbetoontehasele (edaspidi Rõstla
ABT).
AS Tariston põhitegevusala on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK kood 42111). Ettevõte
kavandab Rõstla ABT-s toota kuni 100 000 tonni asfaltbetooni aastas, tööperiood on planeeritud
1. aprill kuni 31. detsember. Käitisele on planeeritud 7 heiteallikat: kuivatustrummel,
diiseljõujaam, bituumenisoojendus, bituumeni-, filleri- ja asfaldi laadimine ning
puistematerjaliladu. Kütusena kasutatakse aastas 1125 tonni põlevkiviõli ja 140 tonni
diislikütust ning ettevõte kasutab 100 000 tonni asfaltsegu tootmiseks hinnanguliselt 90 500
tonni killustikku/liiva, 3 500 tonni fillerit ja 6 000 tonni bituumenit.
Käitise tegevuseks on vajalik keskkonnaluba, kui põletusseadme soojussisendile vastav
nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem. Rõstla ABT-s põlevkiviõlil
töötava kuivatustrumli nimisoojusvõimsus on 18,60 MWth, mistõttu on kehtestatud
künnisvõimsus ületatud.
Rõstla ABT tootmisterritoorium on ümbritsetud mäetööstus- ja maatulundusmaadest. Lähim
elumaja asub tootmishoonest ca 300 meetri kaugusel edela suunas. Maa-ameti looduskaitse ja
Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses
kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähimad III kaitsekategooria kaitsealuse
taime kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) kasvukohad (keskkonnaregistrikood
KLO9330916 ja KLO9330923) asuvad ca 1,85 km kaugusel loode suunas.
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-116027
all, taotlus nr T-KL/1008375-3.
Palume Teil avaldada seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse teade oma veebilehel. Lisaks
palume Teil esitada taotluse kohta üksikasjalikum arvamus ühe kuu jooksul pärast teate
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kättesaamist e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee. Kui Te ei jõua tähtajaks arvamust
esitada, siis loeme, et olete andnud enda kooskõlastuse. Menetluse käigus on ka hiljem võimalus
esitada edasisi seisukohti.

Lisateave
Keskkonnaloa taotlemine: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 2,
keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete
heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 3 lg 1
Taotluse avalikustamine: KeÜS § 47 lg 1 ja lg 4.
Arvamuse avaldamine: KeÜS § 43 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2.
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