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Päevakord:
1. Millise korra alusel tuleb vormistada põhjaveevarudest osaline loobumine?
Kas tuleb teha uus varu arvutus ning millisel juhul ja ulatuses?
2. Põhjavee meetmekava tegevuskava aastani 2015 koostamine.
1. Millise korra alusel tuleb vormistada põhjaveevarudest osaline loobumine? Kas
tuleb teha uus varu arvutus ning millisel juhul ja ulatuses?
AM tutvustas tõstatatud küsimuse olemust et olukorras, kus veetarbimine väheneb ning
seetõttu on vaja kasutada ka vähem põhjavett, võib tekkida situatsioon, kus veevarude tarbijad
soovivad sulgeda osa veehaarde puurkaevudest ning vähendada neile määratud põhjaveevaru.
Kas sellisel juhul võiks veevaru vähendada proportsionaalselt vähendatavate puurkaevude
hulgaga, tehes lihtsat matemaatilist lahutamist, või peaks ka sellisel juhul hakkama
põhjaveevarusid ümber hindama.
PVK on seisukohal, et kui välja pumbatava põhjavee hulka vähendatakse proportsionaalselt
vähendatavate kaevudega ning järelejäävate puurkaevude puhul ei muudeta eelneva
põhjaveevaru arvutuste kohaselt paika pandud lubatud tarbimise hulkasid ja skeemi, siis ei ole
vaja varude ümberhindamist korraldada ning selline skeem on kehtiv kuni varude tähtaja
lõppemiseni. Hiljem tuleb varud ümber hinnata juhul kui tarbimine jääb üle 500 m3/d.
2. Põhjavee meetmekava tegevuskava aastani 2015 koostamine.
MM tutvustas koostatud meetmekava tabeli tööversiooni ning selle põhjal arutati läbi
võimalikud tegevused.
PVK otsustas protokollida tähtsamad märkused tegevuskava koostamiseks:
• Põhjaveevarude ümberhindamisi on vaja järgmise perioodi jooksul teha vaid 8
veehaarde puhul. Tallinna linnal lõppeb 2014.a Q veevarude periood ning tulevikus,

hädaolukorra veeallika tarbeks peaks Tallinna linn need ehk ümber hindama.
Vastupidisel juhul Q veevarud hääbuvad Tallinna linna tarbeks.
• KKM peab tegelema omanikuta põhjaveeseire puurkaevudega (~500) – vastav tegevus
on lisatud tegevuskavasse.
• Põhjaveekomisjonile tuleb ka koostada tegevuskava.
• Üksikisikute (alla 5 m3/d) puurkaevude seadustamiseks tuleb Veeseadusesse koostada
lihtsustatud kord.

Järgmine PVK koosolek toimub 19. detsembril Keskkonnaameti Tartu kontoris. Päevakorras
on: Keskkonnaministeeriumi järgmise aasta põhjavee alaste tegevuste tutvustamine, PVK
tööplaani arutelu, soovitused põhjavee meetmekavasse, vee erikasutuslubade väljastamisega
seostud probleemide arutelu (valmistab ette SM).
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