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EESTI PoHJAVEEKOMISJON
Koosoleku protokoll nr. 95

Aeg:22. november 2070, kell 10.00-12.45
Koht : Keskkonnaministeerium
Koosoleku juhataja: Madis Metsur
Protokollis: Argo J6eleht
P6hjavee komisjon: Leonid Savitski (LS), Madis Metsur (MM), Heddy Riismaa (HR), Siim
Viilkmann (SV), Toomas Padjus (TP), Argo Jdeleht (AJ).

Tiirk (KT)
Kutsutud: Maile Polikarpus (MP), OU Ringtale
Puudus: Kalle

Pilevakord
1. OU Ringtale koostatud aruande ,,AS Ekseko veehaarde pdhjaveevaru iimberhindamine"
liibivaatamine.
2. OtJ Eesti Geoloogiakeskus koostatud aruande ,,Ahtme kaevanduse veevaru hindamine
AS Kohtla-Jiirve Soojus tehnilise vee vajaduse rahuldamiseks" ldbivaatamine.

1. OU Ringtale koostatud aruande ,,AS Ekseko

veehaarde pdhjaveevaru

iimberhindamine" liibivaatamine.
OU Ringtale esindaja Maile Polikarpus (MP) kokkuv6te
AS Ekseko sigalakompleks asub Viljandimaal Viiratsi vallas Miieltktla kiilas. Pdhjaveevaru
timberhindamine tuleneb veehaarde kiruritatud varu arr,utusliku aja ldppemisest 2010 aastal.
AS Ekseko kasutab vett sigade jootmiseks, tehnoloogiliste seadmete pesemiseks ning
tdotaj ate hiigieenivaj aduste rahul dar?ri seks.
Pdhjaveevaru timberhindamiseks vaadati iile puurkaer.ude tehniline ja sanitaarne seisund,
reservis olevates puurkaevudes m66deti veetasemed, koguti andmed vee keemiliste
analiiiiside ning viimase aja tarbimise kohta.
Potentsiaalselt ohtliku reostusallikana kdsitleti vedelsOnnikuhoidlaid ja vaadati ile aastatel
1979*2006 teostatud seire tulemused. NHa' ja Cl sisaldused on vdiksed, kinnitades Dz-r-S
veekompleksi pdhjavee head kaitstust ning ntiitavad, et kehtestatud 30 m raadiusega
sanitaarkaitseala puurkaer,'ude iimber ei vaj a muutmi st.

P6hjavee tarbevaru iimberhindamisel v6eti arvesse AS Ekseko ja Viljandi linna veehaarete
vastastikkust m6ju. Tegelikud tarbimised on mdlemal veehaardel vdhenenud ning veetasemed
on puurimisaegsetega v6rreldes t6usnud.

AS Ekseko prognoosib tulevikus vaja minevaks vee mahuks kuni 1000 mr/d ning soovib jdtta
veehaardes t v dlj a puurkaevu katastri numbri ga I 23 8 .
Kesk-Alam-Devoni-Siluri veekompleksi tarbevaru esitamine kinnitamiseks aiavahemikuks 20!1.2037.a. k.a.
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Arutelu
Leonid Savitski (LS) vormistas aruande kohta arvamuse (lisas). Ta juhtis tdhelepanu, et:
o aruandes esineb liibivalt kirjavigu (suur ja v[ike algustiiht, kokku ja lahku

o
o
o
r
o
o
o

kiq'utamine);
aruandes esineb liibivalt segadus puurkaer,.ude katastri numbrite ja nimedega;
toos ei ole kirjeldatud autorite teger,'usi pOhjaveevaru hindamise teostamiseks ning
puutuvad kdik viited originaaltoodele ja andmete priritolule;
vee kasutamise andmeid on soovitatav kiisida vee erikasutusloa viiljastajalt.
Keskkonnaregistri andmete kasutamine ei ole soovitatav, kuna keskkonnaregistri
andmebaasi ei ole esitatud vee erikasutajate seire andmeid;
ei ole m66detud puurkaer.'ude dtinaamilist veetaset ja tootlikkust, mis v6imaldaks
hinnata puurkaevude seisundit j a hiidrodi.inaamilisi parameetreid;
veetarbimise infoga on segadused (v6ib tuleneda segadusest katastri numbritega);
aruandes esitatud veeproovide analiitisitulernuste suurt variatsiooni ei ole tekstis
selgitatud;
ei ole toodud veeproovide v6tmise, v6tja ja proovi anali.iiisinud labori andmeid.

MP tunnistas segadust ja puudujiiiike.

Siim Viilkmann (SV) vditis, et ei'ole analiiiisitud k6iki sotsiaalministri mddrustega nr 82
ja nr 1 (02.01 .2003) ndutud joogivee kvaliteediniiitajaid. Mddramata on triitium,
efektiivdoos, akrtiiilamiid, bromaat, 1,2-dikloroetaan, epikloorhiidriin ja viniiiilkloriid.
SV juhtis tdhelepanu, et aruandes ei ole arvesse v6etud Ekseko ja Viiratsi veehaarete
vastastikkust mdju. Aruande loetar,'usele annaks juurde, kui (i) toos kdsitletavad veehaarded ja
vaatluskaevud oleks toodud kaartidel, (ii) oleks esitatud k6igi puurkaer,ude passijdrgsed
konstruktsioonid ja algsed veeanaliiiisid, ja (iii) arvutustel kasutatud parameetrid oleks toodud
(31.07 .2001)

iilevaatlike tabelitena.
Madis Metsur (MM) itles, et veehaare on ttjotanud juba ligikaudu 30 aastat ning jdrgnevaks

27 aastaks veevaru m66ramisel on vaja veenduda puurkaevude
puurkaevude tootlikkust

ja

seisundis ehk kontrollida

filtratsio onip arameetreid.

MP selgitas, et tegelikult viidi uuringu kiiigus ldbi veetaseme taastumis- ja pumpamiskatse,
kuid tulemused jiiid aruandes esitamata, kuna uurijate arvates ei olnud piisavalt head.
Komisjoni liikmed soovitasid andmed koos asjakohase analiiiisiga esitada.
Komisjon otsustas aruannet esitatud kujul mitte kinnitada. Aruandes tuleb parandada
kirjavead, tekstilised ebatdpsused ja korrigeerida eesti keele kasutamistl esitada
liibivalt puurkaevude korrektsed katastri numbrid ja passinumbrid; esitada
veehaarde puurkaevude liibildiked ja konstruktsioonid; anda iilevaade veehaarde
veevdtust vee erikasutusloa alusel tehtud seiretulemustele tuginedes; vdtta tiiiendavalt
veeproovid analiitisimaks sotsiaalministri mf,druste nr I ja 82 n6utud komponentel
lisada pumpamiskatsel miiiiratud filtratsiooniparameetrid ja teha nende p6hjal uued
arvutused; teha ettepanek, mida tuleb teha puurkaevuga, mille kat nr on 7238.

2. OU Eesti' Geoloogiakeskus koostatud aruande ,,Ahtme kaevanduse veevaru
hindamine AS Kohtla-Jiirve Soojus tehnilise vee vajaduse rahuldamiseks"
liibivaatamine.
OU Eesti Geoloo giakeskus juhtivhiidro eeoloo e LS kokkuv6te

AS Kohtla-Jdrve Soojus soovib tehnilise vee vajaduse rahuldamiseks hakata

kasutama

tileujutatud Ahtme kaevanduse vett. Veeallika sobir,use probleemi lahendamiseks uuriti vee
kvaliteedi stabiilsust ja hinnati vdimalikke koguselisi probleeme.
Toode kiiigus puuriti Ahtme kaevanduse strekki uuringu-tarbepuurkaev, katastri nr 25622.
Puurkaevul tehti katsepumpamine ja liibildiget pidi v6eti hiidrokeemilised veeproovid.
Korraldati veetaseme, temperatuuri ja elektnjuhtivuse vaatlused automaatreLiimil. Kord kuus
v6eti veeproovid tildkeemiliseks analiiiisiks ning fenoolide, naftasaaduste, raua-, fluorija
baariumisisalduse mddramiseks. Tulemused niiitasid vee kvaliteedi stabiilset seisundit, mis
vOimaldab viilj a tootada veetootluse tehnoloogia.

Varu koguseliseks hindamiseks korraldati p6hjaveeseire, jiilgides vooluhulka vee vdljalaskel
Sanniku ojja, ning tootati viilja htidrogeoloogiline mudel, mis v6imaldab lahendada Ahtme
kaevanduse veebilansi muutuste iilesanded seoses Estonia kaevanduse kaevetoode
ldhenemisega. Mudelil lahendati iilbsanded vastavalt Estonia kaevanduse miietoode plaanile.
Plaanipiirase kaevandamise korral hakkab 2015. aastal Ahtme kaevanduses veetase alanema.
Ahtme kaevanduse veetaseme hoidmiseks absoluutk6rgusel 42 m on vaja organiseerida
Ahtme kaevanduse veevaru tiiiendamine 25 000-35 000 m3ld, et takistada joogiveevaru
iiratdmbamist Vasavere veehaardelt ia kindlustada Kohtla-Jiirve Sooius AS veehaarde
stabiilsus.

Tdiendava veeallikana soovitati kasutada Estonia kaevanduse vett 13. pumplast, mille vee
kvaliteet on sobiv. Estonia kaevandus ldpetab plaani jiirgi too 2030. aastal ja kaevanduse
iileuiutamine kuni absoluutk6rzuseni 42 m kestab umbes 4-5 aastat Ahtme kaevanduse

staatiline veevaru on piisav, et tagada veehaarde to<itamise kauem kui 5 aastat ilma varu
tiiiendamata. Riskide tiiielikuks vdlistamiseks vdib ajutiselt piirata veeheidet Sanniku ojja.
Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi tarbevaru esitamine kinnitamiseks ajavahemikuks 2011...2039.a. k.a.
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Arutelu

SV avaldas imestust, et vaatluste I etapil saadi viiiksema deebiti (12 mzlh) juures suurem
alandus (0,2m) kui vaatluste II etapil (vastavalt 67 mzlhja 0,06 m). LS kinnitas, et aruandes
esitatud andmed on korrektsed ja vastavad mOdtmistulemustele.

Argo Jdeleht (AJ) esitas kiisimuse toode kiiigus rajatud puurkaew

mantlitaguse
tsementatsiooni ja vaatlusteks kasutatud anduri tdpse asukoha kohta. LS vastas, et konduktor
on tsementeeritud, aga p6hikolonn mitte. Andur asub pilufiltri iilaosas.

AJ avaldas arvamust, et edaspidi tuleks analoogiliste toode puhul hiidrodi.inaamilist mudelit ja
tema parameetreid paremini kiqeldada v6i lisada viide varasernas toos toodud kirjeldusele.

Pdhjaveekomisjon otsustas kinnitada

AS Ahtme Soojusele p6hjavee varu

2800 ms/d. Komisjon pooldab seire jiitkamist.
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autorid: Ardo Lemberpuu
Maile Polikarpus

Too on tehtud AS EKSEKO tellimusel kooskdlas lepinguga nr M-ll-22, lepingu
s6lmimise kuupdeva pole lisatud.
T<io nimetus ei vasta tegelikule sisule. Pdhjaveevaru ilmberhindamise asemele sobiks
rohkem pdhjaveevqru hindamine, sest eelmise hindamise tiihtaeg on moodas.

(lk 3) nimetatakse, et veehaare koosneb puurkae'vudest 7302, 7328 ja
7323. P6hjaveekatastri andmete jiirgi asuvad pk nr 7328 (Tartu maakond, Alatskivi v.,
Sissejuhatuses

Abasoo farm) ja pk. 7323 (ltlatskivi v., Alatskivi Vesi) naabermaakonnas.
Sissejuhatuses oleks tulnud ara miirkida tehtud tood, puurkael.ude tootlikkuse
m66tmine, veeproovide v6tmine, veearvestus ja analiiiise teinud laborite nimetused.
Veehaarde uuringutel on pd<iratud p6hilist tiihelepanu sanitaarsele seisundile ning on
jiietud miirkimata veem66tjate ja veev6tu arvestuse Zurnaalide olemasolu ning veetaseme
m66tmise vOimalikkus. Uldse ei ole pdhjaveevaru hindamisel korrektne vdtta arvutuste
aluseks 30-40-aastaseid andmeid, sest see on puurkaevude amortiseerumise aeg.

Veehaarde revideerimisel on vajalik mdarata: tootlikkus (1/s), veetaseme alanemine
hinnata
htidrodiinaamilised parameetrid. Pdrast saadud tulemuste vdrdlemist algandmetega, st
veehaarde kasutamise algrerioodiga, v6ib anda hinnangu veehaarde tehnilisele seisundile.

(.9), staatiline ja diinaamiline veetase; teha veetaseme taastumiskatse ja

Pdhjaveevaru hindamisel on vajalik v6tta p6hjaveeproovid kogu programmi ulatuses,
kaasa arvatud radionukliidide sisaldus. Saadud tulemused tuleb v6rrelda varem tehtud
analiiiiside tulemustega. Nimetatud analiiiis tuleb vdtta iihest veehaarde puurkaer,'ust.

Pk 7238 (Hoovi) ei ole autorite s6nul liilitatud varudesse, kuigi veevdtu arvestuses on
veevdtt sellest puurkaer,'ust ndidatud, samas pk 7232 (Viirava) veevStt puudub alates 1993.
aastast. Seda tuleb tdpsustada, sesf puurkaer,ude vahekaugus on erinev ning arvutustega
saadud veetaseme alanemine hakkab erinema.
On vajalik mddrata, kas pk 7238 jAab alles v6i tamponeeritakse.

Pdrast tdienduste
P6hjaveekomisjonile.

ja

paranduste tegemist

v6ib aruande saata liibivaatamiseks

Leonid Savitski
Juhtivhiidrogeoloog

