Karin Kroon
Veeosakonna juhataja
EESTI PÕHJAVEEKOMISJON
Koosoleku protokoll nr. 103
Aeg: 16.11.2011, kell 10.00–11.00
Koht: Narva mnt 7a, Tallinn
Koosoleku juhataja: Andres Marandi
Protokollis: Andres Marandi
Põhjavee komisjon: Leonid Savitski (LS), Andres Marandi (AM), Kadri Haamer (KH),
Heddy Riismaa (HR). Siim Välkmann (SV)
Kutsutud: Mati Salu, AS Maves
Puudusid: Mariina Hiiob (MH), Madis Metsur (MM)
Päevakord:
1. Türi linna veehaarde põhjaveevarude aruande teine esitlus ning põhjaveevarude
kinnitamine.
2. Lisaküsimused ja põhjaveekomisjoni edasised tegevused.
1. Türi linna veehaarde veevarude aruande 2. esitlus ning veevarude kinnitamine.
MS teeb ülevaate täiendavatest uuringutest ja muudatustest, mis tehti Türi linna veehaarde
põhjaveevaru uuringus lähtuvalt põhjaveekomisjoni 102. koosolekul esitatud märkustest.
Komisjoni liikmetele oli eelnevalt esitatud parandustega töö ning Maves AS konsulteeris
paranduste läbiviimist eelnevalt ka telefoni teel. Veevarude arvutuste osas täiendati aruannet
nii mudeli seisukohalt kui ka tööde läbiviimise metoodika kohalt. Olemasoleva veehaarde
olukord sai täpsemini käsitletud, võeti lisaproovid Pärnu jõest ja edaspidi tööle jäävatest
olemasoleva veehaarde puurkaevudest. Võeti täiendavad veeproovid radionukliidide
määramiseks. Türi linna olemasoleva veehaarde uueks, muudetavaks veevaruks lepiti kokku
700 m3/d, mis katab Türi linna veevajaduse. Aruandes on toodud soovitused kasutusotstarbe
kaotanud puurkaevude likvideerimiseks veevaru tarbimise piirkonnas.
Komisjoni liikmetel lisaküsimusi ei olnud.
PVK otsustas kinnitada Türi linna veevaru järgnevas mahus:
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2. Lisaküsimused ja põhjaveekomisjoni edasised tegevused
Järgmised põhjaveekomisjoni koosolekud toimuvad 05.12.2011 ja 14.12.2011.
Ühe küsimusena tuleb arutluse alla probleem, kuidas käituda juhul kui veetarbijad soovivad
likvideerida osa veehaarete puurkaeve ja soovivad proportsionaalselt vähendada ka veevaru,
kas siis peaks tegema täiesti uued veevarude arvutused või võiks piirduda vaid lihtsa liitmise
ja lahutamisega.
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