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§ 11. Sea-, veise- ja linnukasvatus
(1) Sea-, veise- ja linnukasvatuse alltegevusvaldkonnad ja 
künnisvõimsused, mille jaoks nõutakse kompleksluba, on:
1) kodulindude intensiivkasvatus käitises linnukohtade 
arvuga üle 40 000 linnu;
2) sigade intensiivkasvatus käitises kohtade arvuga 
rohkem kui 2000 seale kehamassiga üle 30 kg või 750 
emisele;
3) veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 
piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, 
kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid 
kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. ..

Sea-, veise- ja linnukasvatus
künnisvõimsused



Kompleksluba ja parim võimalik tehnika (PVT)

Tööstusheite seadus (THS) / DIREKTIIV 2010/75/EL
§ 26. Käitise kasutamise üldpõhimõtted
3) kasutab käitises parimat võimalikku tehnikat;

§ 38. Kompleksloa andmise otsustamine
…Otsus peab põhinema: 6) parima võimaliku tehnika
kasutamise nõudel vastavalt käesoleva seaduse §-le 42;

§ 39. Loa andja keeldub kompleksloa andmisest, kui:
2) käitises kavandatav tegevus ei vasta käesoleva seaduse
§ 42 kohaselt määratud parimale võimalikule tehnikale;

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32010L0075


Parim võimalik tehnika (PVT)
Mis see on ?



Parim võimalik tehnika (PVT)
Mis see on ?



Parim võimalik tehnika (PVT)
Kus see on ?

THS § 42. PVT kasutamise nõude kohaldamine

(1) Loa andja lähtub kompleksloa nõuete määramisel käitises 
toimuvale tegevusele või tootmisprotsessi liigile kohalduvatest PVT-
järeldustest.

(2) Kui loa andja määrab kompleksloa nõuded parima võimaliku 
tehnika alusel, mida ei ole kirjeldatud üheski kohalduvas PVT-
järelduses ega PVT-viitedokumendis, peab selline parim võimalik 
tehnika olema kindlaks määratud, lähtudes käesoleva seaduse §-s 43 
sätestatud parima võimaliku tehnika määramise alustest. Sellise 
parima võimaliku tehnika kindlaksmääramisel tuleb järgida ka 
käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud nõudeid.



PVT-järeldused ja viitedokumendid
Kust leida infot ?

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32012D0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32012D0119
http://www.eipie.eu/
http://www.eipie.eu/


https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kompleksload
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kompleksload


https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/saastuse-kompleksne-valtimine-ja-kontroll/oigusaktid
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/saastuse-kompleksne-valtimine-ja-kontroll/oigusaktid


http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061775/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061775/FULLTEXT01.pdf


http://balticslurry.eu/
http://balticslurry.eu/


http://www.klab.ee/projektid/teatavate-ohusaasteainete-heitkoguste-vahendamise-riiklik-programm-aastateks-2020-2030/
http://www.klab.ee/projektid/teatavate-ohusaasteainete-heitkoguste-vahendamise-riiklik-programm-aastateks-2020-2030/


https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv#para29
https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv#para29


Loomakasvatuskäitised
jäätmekäitlus



Väljavõte:

1) jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korralduse ning sellega seotud tehnilised nõuded, 
nagu kogumismahutite tüüp, materjal, suurus, mahutite alus ja paiknemine, ühiste 
kogumismahutite kasutamine;
21) biojäätmete kompostimise nõuded kompostimise tagamiseks käesoleva paragrahvi 
lõike 2 punkti 2 kohaselt;
3) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil jäätmeveo piirkondade loetelu, kus 
liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik;
4) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded;
6) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja
jäätmete käitlemise korra;
7) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded;
11) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega 
jäätmeliikide kaupa;
12) jäätmete kogumise korraldus hajaasustusalal;
13) suurjäätmete kogumiskohad, mis asuvad jäätmevaldajast maksimaalselt 15 
kilomeetri kaugusel.

JääTS § 71
Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskiri sätestab

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019068?leiaKehtiv#para71
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019068?leiaKehtiv#para71


Loomakasvatuskäitised
jäätmekäitlus



Loomakasvatuskäitised
jäätmekäitlus



Loomakasvatuskäitised / jäätmekäitlus



Loomakasvatuse PVT



• VEe: Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima 
võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud 
PVT-järeldused

• IRPP: Komisjoni rakendusotsus nr 2017/302, 
parima võimaliku tehnika (PVT) alased 
järeldused kodulindude ja sigade 
intensiivkasvatuse jaoks IRPP

• BREF: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 
Intensive Rearing of Poultry or Pigs

Loomakasvatuse PVT

https://www.envir.ee/sites/default/files/veiste_pvt_jareldused.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0302&from=EN
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf


• Lisaks on PVT-järeldustes käsitletud tegevusvaldkondadega seoses olulised 
järgmised PVT-järeldused ja -viitedokumendid.

• WT järeldused: kui ainsaks teostatavaks jäätmetöötlustegevuseks on anaeroobne 
kääritamine, on selle tegevuse võimsuse künnisväärtuseks 100* tonni päevas. 

* 100 t on mõeldud jäätmeid, mis sõnnikule lisatakse.

PVT alased järeldused kodulindude ja 
sigade intensiivkasvatuse jaoks (IRPP)

Viitedokumendid Tegevusvaldkond

Jäätmete põletamine (WI) Sõnniku põletamine

Jäätmekäitlustööstus (WT) Sõnniku kompostimine ja anaeroobne kääritamine

Tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest pärit 

heite seire (ROM)

Õhku- ja vetteheite seire

Majanduslik mõju ja terviklik keskkonnamõju (ECM) Tehnikate majanduslik mõju ja terviklik 

keskkonnamõju

Ladustamisel tekkiv heide (EFS) Materjalide ladustamine ja käitlemine

Energiatõhusus (ENE) Energiatõhususe üldised aspektid

Toiduaine-, joogi- ja piimatööstus (FDM) Söödatootmine

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN


• Käesolevates PVT-järeldustes loetletud ja kirjeldatud 
meetodid ei ole normatiivsed ega ammendavad. On 
lubatud kasutada muid meetodeid, millega tagatakse 
vähemalt samaväärne keskkonnakaitse tase.

• Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevad PVT-järeldused 
üldkohaldatavad.

• Kui ei ole öeldud teisiti, osutab käesolevates PVT-
järeldustes esitatud parima võimaliku tehnikaga 
saavutatav õhkuheite tase (heitetase ehk BAT-AEL)
loomakoha kohta eraldunud saasteainete massile kõigi 
aasta jooksul toimunud kasvatustsüklite summas (st 
kg/aine/loomakoht/aasta).

IRPP 
Üldised kaalutlused



PVT nr 17 on jäätmekäitluses ühe või mitme järgmise meetme kasutamine:

a) jäätmete kogumine liigiti sobiva suurusega konteineritesse või prügikastidesse;

b) söödajäätmete, haljastusjäätmete jms biolagunevate jäätmete segamine sõnniku või 
virtsaga nende jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamiseks;

c) biolagunevate jäätmete eraldi kogumine ja nende taaskasutamine kompostimisega või 
anaeroobse kääritamisega või muul viisil.

Rakendatavus: üldrakendatav.

Meetmeid b) ja c) saab rakendada ka kombinatsioonis. Tehniliselt keerukamate 
taaskasutusmeetodite (nt anaeroobse kääritamise) rakendamisel tuleb hinnata iga 
konkreetse jäätmeliigi sobivust kooskäitlemiseks.

NB ! Sõnnik, söödajäätmed ja surnud loomad ei ole üldjuhul jäätmed

VEe (veised)
jäätmekäitlus



Loomakasvatuse PVT näited
ei ole seotud jäätmekäitlusega



PVT nr 13 on poolvedel- ja vedelsõnniku säilitamine 
olemasolevas laguun-tüüpi hoidlas, mis vastab järgmistele 
nõuetele:  …
Laguun-tüüpi hoidlale sobivaks katteks on:
a) plastkate;
b) loomulik koorik või ujuvkate vastavalt PVT nr 12 
punktides c) - d) esitatud tingimustele, sh seire ja kooriku 
täiendamine.

Rakendatavus: uutele või renoveeritavatele lautadele 
laguun-tüüpi hoidlate rajamine ei ole PVT.

PVT näide (veised)



PVT näide (IRPP)



PVT 12.   Käitisest lõhnade leviku ärahoidmiseks või, kui see ei ole võimalik, siis selle 
vähendamiseks on PVT kehtestada ja rakendada lõhnahalduskava, mis hõlmab allpool 
loetletud elemente, ning seda keskkonnajuhtimissüsteemi osana korrapäraselt üle 
vaadata (vt PVT 1):

i) sobivaid meetmeid ja tähtaegu hõlmav kava;

ii) lõhnaseire kava;

iii) kindlakstehtud lõhnatekkejuhtumitele reageerimise kava;

iv) lõhnatekke vältimise ja kõrvaldamise kava, mille eesmärk on nt tuvastada lõhnaallikas 
(-allikad); jälgida lõhnateket (vt PVT 26), iseloomustada üksikute lõhnaallikate panust 
lõhnatekkesse ning rakendada ärahoidmis- ja/või vähendamismeetmeid;

v) vaadata läbi varasemad lõhnatekkejuhtumid ja parandusmeetmed ning levitada 
teadmisi lõhnatekkejuhtumite kohta.

Asjaomast seiret kirjeldab PVT 26.

Kohaldatavus: PVT 12 on kohaldatav, kui eeldatakse lõhnateket tundlikel aladel ja/või 
see on põhjendatud.

PVT 12 näide (IRPP)
Lõhna leviku ärahoidmine



• IRPP PVT 16 määratleb läga hapestamise PVTks klausliga „üldkohalduv“.

• Taotluse esitamisel tuleb esitada teave hapestamise kohta. Kui taotluses 
märgitakse hapestamise kohta näiteks „ei kohaldu“, „liialt kulukas“ vms 
kvalifitseerib Keskkonnaamet tegevuse PVT-le mittevastavaks ja keeldub loa 
andmisest/muutmisest.

• PVT 16 hapestamise eesmärk on lägahoidlast lähtuva ammoniaagi 
õhkuheite vähendamine. Kui läga hapestamist ei tehta tuleb taotluses 
tõenda, et hapestamisega samaväärne tulemus saavutatakse teiste 
tehnikate või meetoditega.

• Kuidas nimetatud tõendamist teha ei ole hetkel teada, vastav 
kogemus/teadmine puudub. Pöörduda …. KeMi poole ?

PVT 16 rakendamise näide (IRPP)
Läga hapestamine (ammoniaagi õhkuheite vähendamine)



Kompleksloa nõuete läbivaatamine
THS § 49



THS § 49. Kompleksloa nõuete läbivaatamine

(1) Loa andja vaatab kompleksloa nõuded läbi järgmistel juhtudel (valik):

2) pärast käitise peamist tegevusvaldkonda puudutava PVT-järeldusi käsitleva otsuse 
avaldamist;

6) kui keskkonna kvaliteedinormatiive muudetakse või kehtestatakse uus keskkonna 
kvaliteedinormatiiv;

7) kui õigusaktides sätestatud ja kompleksloa nõuete aluseks olnud õigusnormid on 
muutunud;

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud juhtudel kompleksloa nõuete läbivaatamisel 
algatab loa andja vajaduse korral kompleksloa muutmise menetluse.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul kohustab loa andja käitajat 
loa nõuete muutmise korral viima käitise tegevuse muudetud nõuetega vastavusse nelja 
aasta jooksul pärast PVT-järeldusi käsitleva otsuse avaldamist.

Kompleksloa nõuete läbivaatamine
THS § 49

https://www.riigiteataja.ee/akt/ths#para49


THS § 28. Kompleksloa taotlus

(1)Kompleksloa taotlus esitatakse loa 
andjale keskkonnaotsuste infosüsteemi 

kaudu ja see kinnitatakse 
digitaalallkirjaga.

https://kotkas.envir.ee/

Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS)

https://kotkas.envir.ee/




Keskkonnaameti klienditoe telefon: 662 5999

E-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee

Töö aeg:
E-N 09:00-16:00
R 09:00-14:30

Klienditoes töötab 3 spetsialisti ja 1 klienditeeninduse koordinaator. 

Keskkonnaameti klienditugi 

mailto:klienditugi@keskkonnaamet.ee


Aitäh!

Alar Valdmann

alar.valdmann@keskkonnaamet.ee


