
Keskkonnaseadustiku eriosa kontseptsiooni eelnõu

Ettepanek KKM arvamus
1.JAGU. ÜLDSÄTTED
Ettepanek: uus  määratlus „Välisõhk

on troposfääri hooneväline õhk”, mis on

kooskõlas välisõhu kvaliteedi

direktiiviga 2008/50/EÜ ning antud

määratlust kasutatakse ka VÕKSi

muutmise seaduse eelnõus. 

Ettepanekuga nõus.

Ettepanek uus  määratlus, mis oleks

kooskõlas välisõhu kvaliteedi

direktiiviga 2008/50/EÜ: „Saasteaine

on igasugune välisõhus olev aine või

ainete segu, mis võib kahjustada

inimese tervist või keskkonda”. Antud

määratlust kasutatakse ka VÕKSi

muutmise seaduse eelnõus. 

Ettepanekuga nõus.

VÕKSi § 6 kohaselt  Ebasoodsad

ilmastikutingimused käesoleva seaduse

tähenduses on maapinnalähedases

õhukihis saasteainete akumuleerumist

soodustavad tingimused, nagu

omavahelises koostoimes temperatuuri

inversioon vahetult maapinnalähedases

õhukihis, vertikaalse turbulentsi

puudumine ja tuulekiirus null kuni kaks

meetrit sekundis. Uus  määratlus

koostatakse edasises koostöös

Keskkonnaministeeriumi ja EMHI-ga.

Nõus





Uute  mõistete  määratluste ettepanek:

Heiteallikas  käesoleva  seaduse

tähenduses on saasteaineid, müra, ning

infra- või ultraheli välisõhku suunav või

eraldav objekt . 

(2) Heiteallikate liigid saasteallika

geomeetria põhjal: 

1) punktheiteallikas on heiteallikas,

mille heited on suunatud välisõhku

gaasikäigu kaudu;

2) joonheiteallikas, mille heited erituvad

piki teatud joont;

3)  pindheiteallikas  on  heiteid  eritav

pind, mis üldjuhul on horisontaalne;

4)  ruumheiteallikas  on  ruumilise

struktuuriga  ning  koosneb  paljudest

punkt-, joon- või pindheiteallikatest.

(3) Heiteallikate liigid heiteallika

liikuvuse põhjal:

1)  paikne  heiteallikas  on  püsiva

asukohaga  heiteallikas,  kaasa  arvatud

teatud  aja  tagant  teisaldatav

heiteallikas;

2)  liikuv  heiteallikas  on  püsiva

asukohata  heiteallikas,  mis  samal  ajal

saasteainete  välisõhku  eraldamisega

võib vahetada asukohta.

(4)  Lõikes  2  nimetatud  heiteallikad

võivad  olla  nii  paiksed  kui  liikuvad

heiteallikad.“

 Ülalnimetatud mõisted kasutatakse ka
VÕKSi muutmise seaduse eelnõus.

Ettepanekuga üldiselt nõus, kuid

välisõhu erinevates õigusaktides on

saasteallikas mitte heiteallikas. See

väike muutus vajab lisaanalüüsi, et olla

täitsa kindel, et saasteallika edaspidine

nimetamine heiteallikaks ei tekita

probleeme.

Uued mõisted
Määratluse  ettepanek:

Tootmisterritoorium  on  käesoleva

seaduse tähenduses käitise toimimiseks

vajalik ning seaduslikus kasutuses olev

maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest

maaüksusest, kus  paiknevad

saasteallikad  ja  mida  käitab  üks  või

mitu füüsilist või juriidilist isikut. Antud

määratlust  kasutatakse  ka  VÕKSi

muutmise seaduse eelnõus. 

Mõiste vajab veel juriidilist sõnastust
ja Maa-ametiga kooskõlastamist.

Ettepanek PVT määratluse laiendus

välisõhu osas: Sätestada põhiosas

VÕKSi § 88 ja 89, kuid kaaluda

väiksemate heiteallikate  korral

täpsustust, et välisõhu  kvaliteedi

nõuete täitmisel loetakse PVT nõuded

täidetuks, kui välisõhu  saastatuse

taseme piirväärtused ettevõtte

tootmisterritooriumi piiril on tagatud

ning käitis kasutab saasteloas

sätestatud tehnoloogiat.

Nõus

Esialgne  ettepanek  uue   mõiste

määratlusel: valgusreostus on liigne või

pealetükkiv tehisvalgus. 

Nõus.

2. JAGU. VÄLISÕHU KEEMILINE JA

FÜÜSIKALINE KVALITEET
Ettepanek  oleks  paragrahv  22  ja

sellega seotud § 27,  KKM määruse nr

119 § 3 lg 2 punkt 10 ja KKM määruse

nr 46 § 2 lõige 3 viited mõjupiirkonnale

ning Keskkonnaseire seaduse § 5 lõige

1  tunnistada kehtetuks. 

Nõus.

Kehtiva  seaduse  §  21  reguleerib  riigi

territooriumi  jaotust  piirkondadeks

välisõhu  kvaliteedi  järgi.  Ettepanek

oleks  muuta  antud  paragrahvi

pealkirja ja teksti:  Riigi  territooriumi

jaotus piirkondadeks. Sätestada KKM

määruse  muutmisega   ka  muud

võimalused  riigi  territooriumi

jaotamiseks.

Nõus

Kehtivas  seaduses  on  liiga  detailne

regulatsioon  otseste  mõõtmiste,

modelleerimise  ja/või  objektiivse

hindamise  kombineeritult  kasutamise

kohta  (§  24,  25),  mis  oma

detailsusastmelt  ja  sisult  sobiks  pigem

keskkonnaministri  määrusesse  nr  120,

mis reguleerib välisõhu saastatuse taseme

määramise  korda.  Ettepanek  antud

teemat  reguleerida  keskkonnaministri

määruse tasemel.

Nõus

Ettepanek:  Uute  siseriiklike

piirväärtuste  kehtestamiseks  tuleks

luua  selged  alused,  kuidas  ja  mis

alustel  piirväärtusi  kehtestatakse.

Piirväärtuste kehtestamise korral võiks

lähtuda  üldjuhul  WHO  vastavatest

näitajatest.

Piirväärtuste teaduslik ja majanduslik

põhjendamine on niivõrd keerukas ja

kulukas tegevus, et siseriiklikult

normide kehtestamine põhjendamatult

rangemalt kui rahvusvaheliselt

tunnustatud normid, võib tuua kaasa

keerukaid kohtuprotsesse 

VÕKSi § 32 ja 321 sätestavad lenduvaid

orgaanilisi  ühendeid sisaldavate värvide,

lakkide  ning  sõidukite

taasviimistlusmaterjalide  käitlemisele

erinõuded  ning  nõuete  täitmise  osas

järelevalvet teostavad erinevad asutused.

Ettepanek  oleks  antud  regulatsioon

tõsta  täies  ulatuses  jaotisse  3.6

Saasteainete  heitkoguste  vähendamine

toodetes. 

Nõus.





VÕKSi § 36 lg 3, mille kohaselt välisõhk

loetakse oluliselt saastatuks ja saastatuse

taseme  piirväärtus  ületatuks,  kui

piirkonna  välisõhu  kvaliteedi  pideva

seire  korral  -  välisõhu  kvaliteedi

hindamise  seisukohalt  esmatähtsuseta

saasteainetega saastatuse tase ületab 18

ööpäeval  ühe  kalendriaasta  jooksul  või

kahel  ööpäeval  ühe kalendrikuu jooksul

24  tunni  keskmise  piirväärtuse  või  kui

5%  ühe  ööpäeva  jooksul  võetud

saasteainete  proovidest  ületavad  ühe

tunni keskmist  piirväärtust  enam kui  30

%. Ettepanek antud lõige taolisel kujul

tunnistada kehtetuks.

Täiesti  vale  seaduse  tõlgendamine,

seetõttu  mõislik  on  mitte  tunnistada

lõige  kehtetuks,  vaid  osaliselt  muuta

teksti sõnastust.

Ettepanek:  lisada  paragrahvid,  mis

reguleerivad  looduslikest  allikatest

pärit saasteainete arvestamise korda ja

talvise  teede  liivatamisega  seotud

piirväärtuse  ületamise  määramise

korda ning PM2,5 keskmise kokkupuute

näitaja  ja  kohustuslikult  saavutatava

välisõhu  saastatuse  taseme  piirmäära

määramise korda.

Nimetatud  sätted  võetakse  arvesse

KKM määruse muutmisel.

Uue  mõistena  defineeritakse

valgusreostus,  kuna  antud  temaatika  on

seaduse  tasemel  VÕKS-is  reguleerimata

ning  tegemist  on  teatud  piirkondades

elanikkonda  tõsiselt  häiriva  nähtusega.

Ettepanek:  üldine  regulatsioon  ja

vajadusel  volitusnorm  täpsema

regulatsiooni  koostamiseks,  mida

saaksid KOVid rakendada

Nõus

VÕKSi  §  38  sätestab,  et  välisõhus

saasteaine  sisalduse  olulise  muutumise

korral  ajakohastatakse  saasteainete

sisalduse  teavet  vähemalt  üks  kord

päevas,  teavet  vääveldioksiidi-,

lämmastikdioksiidi-  ja  osoonisisalduse

kohta  välisõhus  iga  tunni  järel  ning

teavet  pliisisalduse  kohta  välisõhus  iga

kolme kuu järel. Ettepanek oleks antud

paragrahvi  täiendada  järgmiselt:

välisõhus  esmatähtsate  saasteainete

sisalduse  ülemise  hindamispiiri

ületamise  korral  ja  esmatähtsuseta

saasteainete  sisalduse  0,7  piirväärtuse

ületamise  korral  ajakohastatakse

saasteainete  sisalduse teavet  vähemalt

üks  kord  päevas,  teavet

vääveldioksiidi-, lämmastikdioksiidi- ja

osoonisisalduse  kohta  välisõhus  iga

tunni järel.  

Nõus

VÕKSi  §  40  kohaselt  teavitab

Keskkonnaamet  avalikkust  saasteainete

sisalduse  häiretaseme  ületamise  korral

raadio,  televisiooni  või  ajalehe  kaudu.

Ettepanek:  meediakanalid  tuleks

asendada  avaliku  meediaga  või

internetiga.  Antud  juhul  peaks

avalikkuse teavitamise kohustus olema

keskkonnaregistri  volitatud  töötlejal,

mitte  keskkonnaametil,  kuna  antud

amet  ei  ole  seotud  riikliku  seire

teostamise ega planeerimisega.

Pooldame  siiski  raadio  ja  televisiooni

nimetamist. 

Ettepanek: lisada  säte, milles sisalduks

osapoolte  konkreetne  vastutus  ja

tegevuskava  häiretasemete  tekkimise

korral.  Regulatsioon  võiks  toimuda

vastavalt  hädaolukorra  seaduse

regulatsioonile.

Nõus



3.  JAGU.  SAASTEAINETE

HEITKOGUSTE REGULEERIMINE
Ettepanek  oleks  reguleerida

saasteainete  heidete  piirkoguseid

taoliselt,  et  loa väljastaja  ka reaalselt

arvestaks  riiklike  piirkogustega.

Selleks on vaja kehtestada siseriiklikult

saasteainete  heidete  piirkogused  vald-

ja  maakonniti  ning lisaks  heitkoguste

riiklik  reserv,  mida  kasutatakse

vastavalt vajadusele. 

Nõus.


