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AS PUIT-PROFIIL keskkonnaloa nr L.ÕV.JÕ-35667 muutmise taotluse ja eelnõu kohta
arvamuse küsimine
Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse AS PUIT-PROFIIL (registrikood:
10210365; aadress: J. Kuperjanovi tn 16, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) J.
Kuperjanovi 16 asuva käitise (katastritunnus: 61701:001:0114; kinnistu number 1114035;
edaspidi ka käitis) tähtajatu keskkonnaluba nr L.ÕV.JÕ-35667 muutmise taotluse. Taotlus nr TKL/1008385 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi
KOTKAS) menetluse number M-116726 all. Loa muutmist taotletakse seoses õigusaktide ja
saasteainete arvutusmetoodika muutumisega. Taotluse alusel on valminud keskkonnaloa
muutmise eelnõu.
AS PUIT-PROFIIL tootmisterritoorium asub J. Kuperjanovi tn 16, mis paikneb 100%
tootmismaal. Taotluses on ekslikult märgitud, et osa käitisest asub ka teisel kinnistul, aadressil
J. Kuperjanovi 18 (katastritunnus: 61801:001:0535), kuid ettevõtte esindaja kinnitas 28.09.2021
peetud telefonivestluses, et käitis asub siiski vaid kinnistul, mille katastritunnus
on 61701:001:0114. Ettevõtte tootmisterritooriumit ümbritseb põhjast tootmis- ja ärimaa,
lõunast ja läänest transpordimaa. Kagu suunal paikneb katastrisse kandmata maa. Lähim elamu
asub ligikaudu 130 m kaugusel põhja suunas lähimast saasteallikast. Kaitstavad loodusobjektid
territooriumil ja selle ümbruses puuduvad.
Käitise põhitegevusala on puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a
väravad) (EMTAK: 16231). Ettevõtte tootmisterritooriumil on 6 saasteallikat, milleks on kaks
katlamaja korstnat (K1 ja K2, mille nimisoojusvõimsused on vastavalt 1,11 MW ja 2,78 MW),
kaks kütusesilo tsüklonit (V2 ja V3), teritusruumi väljatõmbeava (V1) ja saepuru autole
laadimise punkt (V4). Katelde kütusena kasutatakse kokku kuni 7145 t puiduhaket aastas.
Liimpuidu tootmisel kasutatakse liimimisel ja puidutöötluspinkide terade teritamisel pindade
puhastamiseks suhteliselt väheses koguses erinevaid kemikaale (alla 300 kg aastas), milles
sisalduvad lenduvad orgaanilised ühendid väljuvad välisõhku läbi teritusruumi väljatõmbeava.
Käitajal on kohustus omada õhusaasteluba, sest käitise mõlema katla nimisoojusvõimsus
sisseantava kütusekogus järgi ületab õhusaasteloa künnisvõimsust 1 MWth ning kütusesilo
tsüklonitest ning saepuru laadimisest autole lendub üle 1 tonni osakesi (keskkonnaministri
14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused,
millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1“ § 2 ja § 3 lg 1).
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Keskkonnaamet kontrollis keskkonnaloa muutmise taotluse ja LHK projekti tabelite vastavust
õhukvaliteedi piirväärtustele (keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi
piirja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ lisa 1).
LHK projekti tabelites esitatud õhukvaliteedi taseme arvutuslikud tulemused näitavad, et
kõikide käitise tegevusega kaasnevate õhusaasteainete sisaldused maapinnalähedases õhukihis
väljaspool käitise tootmisterritooriumit jäävad tunduvalt madalamaks vastavatest õhukvaliteedi
piirväärtusest ehk maksimaalsetest lubatud sisaldustest: ainult lämmastikdioksiidi 1 tunni
keskmine ja peente osakeste ööpäevakeskmine sisaldus võivad küündida umbes 25%
vastavatest piirväärtustest, teiste saasteainete sisaldused jäävad alla 10% vastavatest
piirväärtustest.
Lubatud heitkoguste (LHK) projektis tuleb anda lõhnaaine ning müra võimaliku esinemise
hinnang (määrus nr 56 § 20). Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamisel võib eeldada
mõningat lõhnaainete emissiooni, kuid arvutuslikult saadud saasteainete maksimaalsed
kontsentratsioonid ettevõtte tootmisterritooriumist väljapool ei ületa saasteainete lõhnalävesid,
seega on lõhna häiringutaseme ületamine ebatõenäoline (keskkonnaministri 27.12.2016 määrus
nr 81 "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine
esinemise häiringutasemed"). Samuti on tootmise spetsiifikat arvestades ebatõenäoline
ülenormatiivse müra teke.
Keskkonnaamet avalikustab teate keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee), kuid jätab teate
kohalikus või maakondlikus ajalehes avaldamata, kuna loa muutmine ei too tõenäoliselt kaasa
keskkonnahäiringut või -riski, mille vastu avalikkus võiks huvi tunda ning käitise piirinaabreid
teavitatakse loa muutmise menetlusest eraldi kirjaga (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse
(edaspidi KeÜS) § 47 lg 2).
Keskkonnaamet ootab kõnealuse keskkonnaloa muutmise taotlusmaterjali ja muudetud loa
eelnõu kohta kohalikult omavalitsuselt arvamust hiljemalt ühe kuu jooksul käesoleva kirja
kättesaamisest arvates (KeÜS § 43 lg 1 ning haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 40
sätted).
Taotlusmaterjali ja eelnõuga saab tutvuda ka digitaalselt KOTKASes (https://kotkas.envir.ee),
sisestades otsingusse menetlusnumbri M-116726 (taotlusmaterjalid avanevad taotluse nr TKL/1008385 alt). Arvamuse keskkonnaloa taotlusmaterjali ja loa eelnõu kohta palume esitada
kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.
Kui kohalik omavalitsus ei ole arvamust määratud tähtajaks esitanud või ei ole palunud
määratud tähtaega pikendada, võib Keskkonnaamet vastavalt HMS § 16 lõikele 2 lahendada
kõnealuse keskkonnaloa taotluse ilma Teie arvamuseta (HMS § 16 lg 2).
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et kohalik omavalitsus peab avaldama 7 päeva jooksul
loataotluse saamisest arvates oma veebilehel teate loataotluse saamise kohta (KeÜS § 47 lg 4).
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