
                                                                                                                                                            Keskkonnaministri 13.12.2006. a 
määruse  nr  76  "Välisõhu 
saastamisega  seotud  tegevusest  aru 
andmise kord ja vorm" lisa 

VÄLISÕHU SAASTAMISEGA SEOTUD TEGEVUSE ARUANNE

Kalendriaasta: .......... 

Aruande saaja
Maakonna keskkonnateenistuse nimetus
Aadress

Aruande esitaja ja käitise andmed                                 
Saasteallika valdaja nimi Põhitegevusala nimetus EMTAKi 

kood
Parima võimaliku 
tehnika kasutamine

Registrikood Jah Ei
Emaettevõtte nimi ja riik
Saasteallika valdaja postiaadress Muud tegevusalad
Telefon Tegevus 1
e-posti aadress Tegevus 2
Saasteallikate asukoha aadress Tegevus N
Asukoha koordinaadid 
projektsioonis Lambert-Est

X Y Käitise erireguleerimisala kategooria Uus seade Vana seade

Asula kood EHAKi järgi  Keskkonnakompleksloa kohustuslane
Maakonna kood EHAKi järgi Suur põletusseade
Keskkonnaloa liik ja number Loa liik Nr Jäätmepõletamine 

Koospõletamine 
Loa andmise kuupäev ja 
kehtivusaeg 

Andmise 
kuupäev

Kehtib kuni Lahustite kasutamine 

Bensiini hoidmine või laadimine 
Muu 

Saasteallikate arv kokku 
Töötajate arv



1. Välisõhku eralduvate saasteainete aruandeaastaks lubatud ja tegelikud heitkogused ning nende määramismeetodid
Saasteaine Saasteaine heitkogus kokku tonnides, täpsusega kuni kolm kohta pärast koma, kui 

käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti 
Heitkoguse 
määramis- 
meetod

Mõõtmiste 
sagedus 

CAS , 
EINECS või 
ELINCS1 
nr 

nimetus tehnoloogia- 
protsessides 
tekkinud kokku

püüdeseadmetes 
püütud

välisõhku eraldunud lubatud 
aruandeaastak
s

M - saasteaine 
sisalduse 
mõõtmine 
väljuvates 
gaasides;  A - 
arvutuslik 
meetod; M + 
A - mõõtmine 
ja arvutamine; 
Muu - muu 
meetod 

P - pidev; N - 
kord nädalas; 
K - kord kuus, 
Kv - kord 
kvartalis; A - 
kord aastas; 
Muu - muu 
sagedus

aruandeaastal eelmise aastaga 
võrreldes (+, -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 CAS, EINECS ja ELINCS numbrit käsitlev teave on avaldatud Euroopa Kemikaalide Büroo (European Chemicals Bureau) kodulehel <http://ecb.jrc>.

2. Saasteallikad ja saasteainete  aasta ja hetkelised  heitkogused tegevusalade kaupa
Tegevusala, 
tehnoloogiaprotsess või seade

Saasteallikas Väljuvate gaaside 
parameetrid

Välisõhku eraldunud saasteaine

EMTAK
i kood 

SNAPi
1 kood

nimetus nimetus nr 
plaanil 
või 
kaardil

koordinaadid ava 
läbi-
mõõt, 
m

välju-
mis-
kõrgus 
maa-
pinnast
,  m

kiirus
, m/s

tem-
pera-
tuur, 
oC

CAS, 
EINECS 
või 
ELINCS 
nr 

nimetus aruandeaasta heitkogus

X Y maksi-
maalne 
hetkeline, 
g/s 

aastane, 
t/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 SNAP - programmi CORINE õhualamprogrammi klassifikaator, mille Euroopa Komisjon seadis sisse 1985. aastal keskkonnaseisundi alase teabe kogumiseks ja 



mis on kirjeldatud "Saasteainete heitkoguste inventuuri juhendis". Juhend on avalikustatud Euroopa Keskkonnaagentuuri veebilehel.

 3. Tegevusalal või tehnoloogiaprotsessis kasutatud toorained, abimaterjalid või pooltooted, välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised, 
kütused ning jäätmed (keskkonnakompleksloa kohustuslase korral)

Tooraine, abimaterjal või pooltoode Kasutamine
KNi1 kood nimetus Tegevusala või tehnoloogiaprotsess kogus erikulu 

EMTAKi 
kood 

SNAPi 
kood

nimetus kokku, jääb 
tootesse, 
%

kg/h kg 
tooteühiku 
kohta

kg/MWh

tonni/a m3/a
1 2 3 4 5 6 7 87 9 10 11
Tooraine

Abimaterjalid

Pooltooted

1 KNi kood - kombineeritud nomenklatuuri kood ja nimetus vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 1789/2003, millega muudetakse tariifi- ja 
statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse 2658/87/EMÜ I lisa (Euroopa Liidu Teataja L 281, 30.10.2003, lk 1-894).



4. Toodang (andmete konfidentsiaalsus: Jah/Ei)
Toode Kogus
KNi kood nimetus tegevusala või tehnoloogiaprotsess tonni/a m3/a

EMTAKi kood SNAPi kood nimetus 

1 2 3 4 5 6 7

5. Kütuste ning jäätmete kasutamine ja energia tootmine liikide kaupa 
Kasutatud kütus Energia tootmine, MWh/a
KNi 
kood

nimetus tegevusala või tootmisprotsess erikulu elekter soojus ja aur

EMTAKi 
kood

SNA
Pi 
kood

nimetus kütuse või 
jäätme 
kogus, 
tonni/a; 
gaas, tuh 
m3

kg 
toote-
ühiku 
kohta

m3 
toote-
ühiku 
kohta

kg/MW
h

kokku oma-
tarve

müü
k 

kokku oma-
tarve

müü
k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tahke kütus

Vedelkütus

Gaaskütus 

Jäätmed



6. Kütuse või jäätmete põletamisel või koospõletamisel välisõhku eraldunud saasteainete heitkogused 
Jrk 
nr

EMTAKi 
kood

SNAPi 
kood

Põletusseade Kasutatud kütus või jäätmed

Katlatüüp arv nomi- 
naal- 
soojus- 
võimsu
s 
sisse- 
antava 
kütuse- 
koguse 
põhjal, 
MWth

töö-
tundide 
arv 
aastas

KNi 
kood

nimetus väävli- 
sisal- 
dus, %

tuha- 
sisal- 
dus, %

alumine 
kütte-
väärtus, 
MJ/kg; 
gaas, 
MJ/Nm3

kogus aruandeaastas  

tonni tuhat m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(Järg)
Jrk nr Välisõhku eraldunud saasteaine Saaste- 

allika nr 
plaanil või 
kaardil

CAS, EINECS või 
ELINCS nr

nimetus aruandeaasta heitkogus

väljuvate gaaside mahuühiku 
kohta, mg/Nm3

maksimaalne 
hetkeline, g/s

tonni/a

piirväärtus aasta keskmine 
tegelik

15 16 17 18 19 20 21



7. Tegevusalal või tehnoloogiaprotsessis kasutatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised ning eraldunud LOÜ-de heitkogused
Lahusti või lahusteid sisaldav 
valmistis 

Lahusti kasutamine Välisõhku eraldunud LOÜ-de heitkogus 
saasteainete kaupa

Saaste
-allika 
nr 
plaanil 
või 
kaardil

liik  (lahusti/ 
lakk/ liim/ 
värv/ muu 
valmistis)

tüüp 
(WB - 
vee-
põhine; 
SB - 
lahusti-
põhine)

LOÜ-
de 
sisal-
dus, 
%

Tegevusala või tehnoloogiaprotsess lahusti 
kogus, 
tonni/a

lahusti erikulu  CAS, 
EINEC
S või 
ELINC
S nr 

nimetus heitkogus

EMTAKi 
kood

SNAPi 
kood

nimetus kg/h kg 
toote-
ühiku 
kohta

maksi-
maalne 
hetkeline, 
g/s

tonni/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



8. Lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel eraldunud LOÜ-de summaarsed heitkogused (määruse § 6 nimetatud tegevusala korral) 
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade Lahusti 

või 
lahusteid 
sisaldava 
valmistise 
kogus, 
tonni 
aastas

Välisõhku eraldunud LOÜ-de summaarne heitkogus Saaste-
allika 
nr 
plaanil 
või 
kaardil

EMTAKi 
kood

SNAP
i kood

nimetus orgaanilise 
lahusti kogus 
väljuvates 
gaasides,  mg 
C/Nm3

orgaanilise 
ühendi lenduva 
osa heitkoguse 
väärtus,  % 
lahustite 
sisendist

summaarne 
heitkogus, g/m2 
(välisõhku 
eraldunud 
lahustikogus 
grammides toote 
pinna ruutmeetri 
kohta)

summaarne 
heitkogus,  % 
lahustite 
sisendist

aruande-
aasta LOÜ-
de 
summaarne 
heitkogus 
tonnides

piir-
väärtus

tegelik piir-
norm

tegelik piir-
väärtus

tegelik piir-
väärtus

tegelik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Liimiga katmine 
Sõidukite kattekihiga 
katmine ja sõidukite 
uuesti viimistlemine 
Rullis oleva materjali 
katmine
Metalli, plastmassi, 
tekstiili, kile ja 
paberi kattekihiga 
katmine 
Puitpindade 
kattekihiga katmine 
Nahkpindade 
kattekihiga katmine
Mähisejuhtme 
kattekihiga katmine 
Kattekihiks 
kasutatava 
valmistise, laki, 



trükivärvi ja liimi 
tootmine 
Jalanõude tootmine 
Farmaatsiatoodete 
tootmine
Trükkimine 
Kummi töötlemine 
Taimse õli ja loomse 
rasva 
ekstraheerimine ja 
taimse õli 
rafineerimine 
Puitmaterjali 
immutamine
Puit- ja 
plastikmaterjalide 
lamineerimine
Sõidukite kattekihiga 
tööstuskatmine
Toodete pindade 
puhastamine
Keemiline puhastus

Lahustid kokku x LOÜ-d kokku x



9. Terminalides ja tanklates bensiini laadimisel eraldunud LOÜ-de heitkogused 
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess Aruande- 

aasta 
bensiini 
laadimis-
käive, 
tonni

Aruandeaasta LOÜ-de heitkogus Saaste
-allika 
nr 
plaanil 
või 
kaardil

alifaatsed süsivesinikud aromaatsed süsivesinikud kokku, 
tonni/a

EMTAKi 
kood

SNAPi 
kood

Nimetus maksimaalne 
hetkeline, g/s

tonni/a maksimaalne 
hetkeline, g/s

tonni/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terminalid

Laevade tankimine
Fikseeritud kaanega mahuti täitmine
Ujuva sisekaanega mahuti täitmine
Ujuva välimise kaanega mahuti täitmine
Muu tegevusala (nimetada)

Auto- ja raudteetsisternid
Auto- ja raudteetsisternide ülalt täitmine 
lahtise joaga
Auto- ja raudteetsisternide ülalt täitmine 
uputatud laadimisvarrega
Auto- ja raudteetsisternide täitmine 
kasutades bensiiniauru 
regenereerimisseadet
Autotsisternide alttäitmine

Tanklad 
Mahutite täitmine tanklas ilma 
bensiiniauru tagastussüsteemita
Mahutite täitmine tanklas kasutades 
bensiiniauru tagastussüsteemi 
Sõiduki tankimine tanklas

Terminalis bensiini laadimiskäive kokku, tonni x
Auto- ja raudteetsisternide täitmine  kokku, tonni x
Tanklas bensiini laadimiskäive kokku, tonni x
LOÜ-d kokku x x x



10.  Terminalis  bensiini  laadimise  ja  hoidmise  seadmed/mahutid  (bensiiniaurude  tagastussüsteemi  olemasolu:  Jah/Ei;  bensiiniaurude 
regenereerimisseadme olemasolu: Jah/Ei)

Mahutite arv terminalis Auto- ja raudteetsisternide ning laevade arv 
Mahutite laadimiskäive, tuhat tonni aastas kokku Autotsisternid Raudteetsisternid Laevad
< 25 25-50 > 50

11. Terminalides ja tanklates naftasaaduste, välja arvatud bensiini laadimisel eraldunud LOÜ-de heitkogused
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess Aruandeaasta laadimiskäive, tonni Aruandeaasta LOÜ-de heitkogus Saaste-

allika 
nr 
plaanil 
või 
kaardil

Alifaatsed süsivesinikud Aromaatsed 
süsivesinikud

Kokku, 
tonni/a 

EMTAKi 
kood

SNAPi 
kood

Nimetus diislikütus masuut muu 
nafta-
saadus

maksimaalne 
hetkeline, g/s

tonni/a maksimaalne 
hetkeline, g/s

tonni/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Laevade tankimine
Mahuti täitmine
Ujuva välimise 
kaanega mahuti 
täitmine
Auto- ja 
raudteetsisternide 
täitmine 
Mahutite täitmine 
tanklas 
Sõiduki tankimine 
tanklas
Muu (nimetada)

Kokku x x x x x x



12. Saasteainete püüdeseadmed
Tegevusala või tehnoloogiaprotsess Püüdeseade Püütav saasteaine Puhastusaste, % Saaste- 

allika nr 
plaanil või 
kaardil

EMTAKi 
kood

SNAPi 
kood

nimetus nimetus, tüüp arv CAS , 
EINECS või 
ELINCS nr 

nimetus projekt tegelik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Saasteainete heitkoguste vähendamiseks rakendatud meetmed
Jrk 
nr

Saaste- 
allika 
nr 
plaanil 
või 
kaardil 

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või 
seade

Heitkoguste vähendamise meetmed Saasteaine  Heitkogus, tonni 

EMTAKi 
kood

SNAPi 
kood

nimetus nimetus Maksumus 
tuh 
kroonides 
ja 
finantsee-
rimisallikas

CAS, 
EINECS 
või 
ELINCS 
nr

nimetus enne 
meetme 
rakenda-
mist (…
aasta) 

pärast 
meetme 
rakenda-
mist (…
aasta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.



14. Seletuskiri (tekstiväli)
  

 Aruande koostaja  ……………………………………………. …….                              Telefoni nr ……………                                                              
 (allkiri, nimi)

Kinnitatud Saasteallika valdaja   
………………………………..................…………………….  
(allkiri, nimi)               (kuupäev) 

Kooskõlastatud Saasteallika asukohajärgse maakonna 
keskkonnateenistuse esindaja 
……………………………………………………………. 
(allkiri, nimi)               (kuupäev)
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