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Jõeleht
Päevakord:
1. Eesti Geoloogia Seltsi poolt tõstatatud puurkaevude puurimise ja järelevalve kvaliteediga seotud
Eesti Geoloogia Selts (edaspidi EGEOS) saatis 2018. a lõpus ringkirja erinevatele ametiasutustele, kus tõstatas
puurkaevude puurimise protsessiga seotud probleemi:
„Muret tekitavad on nii puurtööde kehva kvaliteedi tõttu tekkiv negatiivne mõju Eesti põhjavee seisundile kui ka
suured täiendavad kulud tööde tellijatele. Kehtestatud nõuete valikulisest eiramisest on tekkinud ebaaus
konkurents ettevõtjate vahel.“ Viidatakse ka kutse-eetika puudumisele puurimisettevõtete hulgas, puurijate
vähesele teadlikkusele ja järelevalve puudulikkusele.
Madis Metsur ning Kersti Türk saatsid oma arvamuse varasemalt põhjaveekomisjoni liikmetele tutvumiseks ning
arutelu toimus nende põhjal.
Arutelu:
Peamine arutelu toimus puurkaevude puurimisega seotud probleemide fikseerituse üle. Ka kõik
põhjaveekomisjoni liikmed on kuulnud, et üldiselt on probleeme puurkaevude puurimisega, kuid keegi ei osanud
tuua konkreetseid näiteid puurkaevude tellijatelt või kaebusi puurkaevude puurijate kohta. Puurkaevu tellimisel
on paraku tegemist kahe osapoole vahelise lepingulise protsessiga ehk tsiviilõigusliku suhtega, kus kolmandal
osapoolel on väga raske midagi juurde öelda. Puurkaevude rajamise kord on sätestatud ühelt poolt
Ehitusseadustikust tulenevate normidega, kuid teisalt reguleerib puurkaevude projekteerimise ja puurimise
tegevuslubade väljaandmist Veeseadus. Seetõttu võib puurkaevu tellimise protsess tavainimesele olla keeruline.
Üheks väljapääsuks oleks puurkaevu tellijatele konkreetsete juhiste ning praktiliste nõuannete koostamine ning
nende lisamine võimalikult erinevate ametiasutuste ja puurkaevude rajamisega seotud isikute kodulehtedele
(omavalitsusüksused, Keskkonnaministeerium ja selle allasutused, Eesti Geoloogia Selts, Eesti
Geoloogiateenistus jne). Eesmärk on, et puurkaevu tellijad teaksid, millele peab tähelepanu pöörama puurkaevu
tellimisel ja omanikujärelevalve korraldamisel ning kuidas puurkaevu rajamine käib.
Otsus:
1. Põhjaveekomisjon otsustas korraldada edaspidi ümarlaua antud teema arutamiseks. Ümarlaua edukaks
toimimiseks teeb Põhjaveekomisjon EGEOS-le ettepaneku esmalt ette valmistada puurkaevude rajamisega
seotud probleemide põhjalikum kirjeldus koos konkreetsete näidetega. Seejärel otsustakse koostöös EGEOSi
esindajatega ümarlaua toimumise aeg ja selle koosseis, et võimalikult erinevad osapooled oleks esindatud.
2. Ümarlaua tulemusena lepitakse kokku puurkaevude rajamisega seotud protsesse tutvustavate juhendite ja
teavitusmaterjalide koostamine, teabepäevade korraldamine või muu teavitustegevus: kes teeb, milline on
rahastus ning mis on vajalik sisu.
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