
 

JÄÄTMETE KÄITLEMISE, JÄÄTMETE TEKITAMISE VÕI PRÜGILA JA 

JÄÄTMEHOIDLA KÄITAMISE NING JÄRELHOOLDUSE KESKKONNALOA 

ANDMEKOOSSEIS 

 

 

1.  Käitluskoha andmed 

1.1  nimetus; 

1.2  kood; 

1.3  aadress ja katastritunnus; 

1.4  objekti L-EST97 keskkoordinaadid; 

1.5  käitluskoha asukoha plaan. 

 

2.  Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete liikumise kohta kalendriaasta 

jooksul 

2.1  jäätmeliik jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt; 

2.1.1  jäätmete sissetulek, sh teke, vastuvõtt teistelt isikutelt ja summaarne kogus 

kalendriaastas (t/a); 

2.1.2  jäätmete väljaminek, sh üleandmine teistele isikutele, taaskasutamine ja kõrvaldamine 

jäätmeseaduse § 15 lõike 8 või § 17 lõike 2 alusel kehtestatud toimingute nimistu lõikes 

kalendriaastas (t/a). 

 

3.  Jäätmete ladustamise andmed 

3.1 ladustamiskoha andmed; 

3.1.1  number plaanil või kaardil; 

3.1.2  L-EST97 koordinaadid; 

3.1.3  iseloomustus ja vastavus keskkonnanõuetele; 

3.1.4  ühel ajal ladustatav kogus ladustamiskohtade ja jäätmeliikide kaupa (t; m3); 

3.2  ladustamiskohas hoitavad jäätmeliigid jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud 

määruse kohaselt; 

3.3  ladustamiskoha plaan. 

 

4.  Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus 

4.1  jäätmekäitlustoimingu nimetus; 

4.2  jäätmete taaskasutamis- või kõrvaldamistoiming jäätmeseaduse § 15 lõike 8 või § 17 

lõike 2 alusel kehtestatud toimingute nimistu kohaselt; 

4.3  jäätmekäitlustoimingu kirjeldus; 

4.4  jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (t/a). 

 

5.  Jäätmekäitlusele esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded 

5.1  toimingu liik; 

5.2  tegevuse tehnilised nõuded; 

5.3  tegevuse keskkonnakaitsenõuete kirjeldus ja nende rakendamine. 
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6.  Prügila või jäätmehoidla liik 
6.1  prügila või jäätmehoidla liik; 

6.2  prügila või jäätmehoidla mahutavus; 

6.2.1  tavajäätmete mahutavus (t); 

6.2.2  ohtlike jäätmete mahutavus (t). 

 

7.  Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed 

7.1  tavajäätmete piirkogus (t/a); 

7.1.1  ladestatavad jäätmeliigid jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt. 

 

8.  Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed 

8.1  ladestatavad ohtlikud jäätmeliigid jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse 

kohaselt; 

8.1.1  kõrvaldamistoiming; 

8.1.2  piirkogus (t/a). 

 

9.  Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja 

keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava 

9.1  tegevuse liik; 

9.2  meetme kirjeldus; 

9.3  meetme rakendamise nõuded; 

9.4  meetmega seotud lisad, sh jäätmekäitluskoha järelhoolduse kava. 

 

10.  Jäätmekäitluskoha seirenõuded 

10.1  seire viis ja seiratavad näitajad; 

10.2  seire sagedus; 

10.3  seirepunkti number ja L-EST97 koordinaadid. 

 

11.  Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog 

11.1  jäätmepõletustehase või koospõletustehase jäätmete põletamise aastane kogujõudlus (t); 

11.2  põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne ja maksimaalne massivoog; 

11.3  ohtlike jäätmete minimaalne ja maksimaalne kütteväärtus (MJ/kg); 

11.4  saasteainete sisaldus jäätmetes (nimetus, kogus, ühik); 

11.5 muud saasteained (nimetus, kogus, ühik). 

 

 


