EESTI PÕHJAVEEKOMISJON

Koosoleku protokoll nr 138
Aeg: 22.09.2014
Koht: KKM, Narva mnt 7a, Tallinn
Koosoleku juhataja: Heddy Klasen
Protokollis: Andres Marandi
Koosolekul osalenud PVK liikmed: Andres Marandi, Heddy Klasen, Leonid Savitski, Kersti Türk,
Madis Metsur, Kadri Haamer.
Puudus: Siim Välkmann

Päevakord: Harjumaa valdade põhjaveevaru ümberhindamise lähteülesande arutelu
Komisjoni liikmed olid saanud eelnevalt lähteülesande mustandi e-kirja teel ning eelnevalt tekkis
kaks põhiküsimust seoses inventariseeritavate puurkaevude arvuga ning põhjavee keemiliste
proovide arvuga. Lähteülesanne peaks sisaldama ligikaudsest tööde mahtu sest vastupidisel juhul
ei ole võimalik saada võrreldavaid pakkumisi. K. Haamer valmistas koosolekuks väljavõtte
Harjumaa puurkaevudest.
PVK soovitus seoses inventariseeritavate puurkaevude ning keemiliste analüüside arvuga:
1. Lisada lähteülesande punkti 3.2 vee erikasutusloaga kasutatavate kaevude arvu, mis Harjumaal
on umbes 350. Lisaks peaks selguse huvides eemaldama punktist järgneva tingimuse: „hindaja
äranägemisel varude hindamise seisukohast olulise tähtsusega kaevude inventariseerimine“.
2. Muuta punkti 3.7 selliselt, et lähteülesande tegevuseks oleks vajalike põhjaveeproovide arvu ja
analüüsitavate elementide väljaselgitamine ning põhjaveeproovide võtmine analüüsimiseks. Lisada
lähteülesandesse või kaaskirja selgitus, et hinnapakkimine peab olema tehtud ilma põhjavee
keemiliste analüüside maksumuseta ning et see tasutakse täiendavalt valdade poolt vastavalt
vajadusele.
Lisaks soovitab PVK:
1. Lisada töö eesmärgi juurde, et põhjaveevaru hindamisel tuleb arvestada ka võimalikku merevee
sissetungi põhjaveekihti.
2. Lisada eesmärkidesse, et töö eesmärgiks on veevarude ümberhindamine järgnevaks 27 aastaks
(10000 ööpäeva).
3. Lisada eesmärkide punkti täpsustus, et hüdrogeoloogiliste tööde litsents või tegevusluba peab
olema antud hüdrogeoloogilisteks uuringuteks.
4. Lähteülesande punktis 3.2 lisada täpsustus, et inventariseerimine peab sisaldama veehaarete
sanitaarse seisukorra hindamist ning fotode tegemist.
5. Lähteülesande punkti 3.6. lisada täpsustus, et tekkivale aruandele tuleb arvutuste kontrollimist
võimaldavas formaadis lisada põhjaveeveevaru hindamiseks kasutatud parameetrid (sh p 3.4 ja 3.5
märgitud) koos ruumiandmetega.
6. Muuta lähteülesande punkti 4.8 järgnevalt: Uuringu raames arvutatakse olemasolevate ja
planeeritavate veehaarete tarbevaru arvestades põhjavee looduslikku ressurssi.

7. Lisada uuringuaruande koostamisse ning töö tulemustesse, et lõpptulemusena tekib
inventariseeritud puurkaevude andmebaas, mis tuleb üle anda Keskkonnaministeeriumile ja
KAUR-le.
8. Töö tegemiseks kulub ligikaudu aasta ning töö kooskõlastamiseks põhjaveekomisjoniga
ligikaudu 2 kuud.
Põhjavee komisjoni hinnangul on töö maksumuse suurusjärguks 75000 eurot, millele lisandub
käibemaks.
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