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Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr
37 "Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja

konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise
projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise,

rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja
konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu

asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele
võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu

ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse
kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja

puuraugu likvideerimise akti vormid" muutmine

Vastu võetud 12.09.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse "Veeseaduse" § 306alusel.

Keskkonnaministri29. juuli 2010. a määruses nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti jakonstruktsiooni
ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta,puurkaevu ja puuraugu projekteerimise,
rajamise, kasutusele võtmise,likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu
asukohakooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku,puurkaevu ja puuraugu
andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ningpuurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti
vormid“ (RT I 2010, 54, 352) tehaksejärgmised muudatused:

1) määrusesasendatakse läbivalt sõna „soojuskandja“ sõnaga „soojuskontuur“ vastavaskäändes;

2) paragrahvi 4lõikes 2 asendatakse sõnad „sanitaarkaitseala ja hooldusala“ sõnadega„sanitaarkaitseala või
hooldusala“;

3) paragrahvi4 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) asendiplaanimõõtkavas 1:500 või 1:1000, kus on märgitud põhja-lõuna suund, maaüksuselasuvad
potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad ning kavandatavast puurkaevustvõi -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad
puurkaevud ja -augud;“;

4) paragrahvi4 lõike 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) puurkaevuvõi -augu ümbruse maapinna absoluutne kõrgus;”;

5) paragrahvi 4lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puurkaevuplaneeritav veevõtt (m3/ööpäevas), orienteeruv inimeste arv, kedapuurkaevu veega varustatakse,
staatilise veepinna tase ja selle alandusprojektikohase tootlikkuse juures;“;

6) paragrahvi 4lõike 5 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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„2) välistamareostunud vee, sh ülemiste põhjaveekihtide vee sissevoolu puurkaevuga või-auguga avatavasse
põhjaveekihti;“;

9) paragrahvi 5lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõna „dünaamilise“;

10) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

“(31) Puurkaevu,millega võetakse vett rohkem kui 5 m3ööpäevas, konstruktsioonja puurkaevu paigaldatud
veetõsteseadmed peavad võimaldama veetaseme mõõtmistpuurkaevus ilma veetõsteseadmeid eemaldamata.
Sellise puurkaevu konstruktsioonpeab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast põhjaveekihist
ningveeproovi võtmiseks tuleb kraan paigaldada puurkaevu suudmele võimalikultlähedale.”;

11) paragrahvi 5lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Kinnisesoojussüsteemi puuraugud tuleb pärast soojuskontuuri paigaldamist kogu puurauguulatuses
täita keskkonnale ohutu materjaliga ning täitematerjalis kasutatavatekemikaalide kohta peab olema
ohutuskaart. Soojuskontuuris võib kasutada üksneskeskkonnale ohutut soojuskandevedelikku ning kasutatava
soojuskandevedelikukohta peab olema ohutuskaart.”;

12) paragrahv7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§7. Puurkaevu ja puuraugu katsetamine ning veeproovide võtmine

(1) Pärastpuurkaevu või -augu rajamist, kuid enne puurkaevu või -augu kasutusele võtmistteeb puurkaevu või
-augu puurinud isik selle puhastuspumpamise pumbatava veeselginemiseni. Puuraugu puhastuspumpamist ei
tehta juhul, kui on rajatudkinnise soojussüsteemi puurauk.

(2) Puurkaevu või -augu puurinud isik mõõdabenne puhastuspumpamist puurkaevu või -augu staatilist veetaset.

(3) Hüdrogeoloogilisteuuringute puurkaevus või -augus tehaksepuhastus- ja proovipumpamine vastavalt uuringu
eesmärgile.

(4) Puurkaevu või põhjaveevaru hindamise eesmärgil rajatudpuuraugu hüdrogeoloogiliste parameetrite
määramiseks teeb puurkaevu või -augupuurinud isik proovipumpamise vähemalt 1,3-kordse projekteeritud
tootlikkusegavõi maksimaalse tootlikkusega, kui projekteeritud tootlikkust proovipumpamiselei ole võimalik
saavutada.

(5) Proovipumpamist tehakse kuni tootlikkuse ja dünaamiliseveetaseme stabiliseerumiseni. Proovipumpamise
käigus määrab puurkaevu puurinudisik puurkaevu tootlikkuse, staatilise ja dünaamilise veetaseme
ningerideebiti.

(6) Pärast puurkaevu või -augu proovipumpamistkorraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide
võtmise proovivõtjaatesteerimistunnistust omava isiku poolt. Veeproovid võetakse vähemaltkäesoleva määruse
lisa 4 punktides 5.1–5.6 nimetatud näitajateanalüüsimiseks järgmiselt:

1) kui rajati puurkaev tootmisvee võtmiseks võisoojussüsteemi puurkaev, võetakse veeproovid lisa 4 punktides
5.1–5.2nimetatud näitajate analüüsimiseks;

2) kui rajati puurkaev joogivee võtmiseks ningrajatud puurkaevu projektikohane tootlikkus on väiksem kui
10 m3/ööpäevasvõi puurkaevust saab vett vähem kui 50 inimest, võetakse veeproovid lisa 4punktides 5.1–5.3
nimetatud näitajate analüüsimiseks;

3) kuirajati puurkaev joogivee võtmiseks ning rajatud puurkaevu projektikohanetootlikkus on suurem kui
10 m3/ööpäevas või puurkaevust saabvett vähem kui 50 inimest, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–
5.4nimetatud näitajate analüüsimiseks;

4) kuikäesoleva lõike punktis 3 nimetatud puurkaev avab ohustatud põhjaveekogumissekuuluva
põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3. nõutudveeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.5
nimetatudpõhjaveekogumit ohustavate näitajate analüüsimiseks;

5) kuikäesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avabOrdoviitsiumi-Kambriumi või
Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisakskäesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid
lisa 4punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks;

6) kuirajati hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaev või -auk,võetakse veeproovid vastavalt uuringu eesmärgile.

(7) Veeprooveei pea võtma kinnise soojussüsteemi puuraugu korral.

(8) Puurkaevuvõi -augu suue tuleb pärast veeproovidevõtmist sulgeda.

Leht 2 / 4 Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37 "Nõuded puurkaevu ja puurau...



(9) Puurkaevus,mis võetakse kasutusele rohkem kui neli kuud pärast puurkaevu rajamist, tehakseenne kasutusele
võtmist täiendav puhastuspumpamine.“;

13) paragrahvi9 lõikes 2 kirjutatakse sõnad „ordoviitsiumi-kambriumi“ ja „kambriumi-vendi“suure algustähega
„Ordoviitsiumi-Kambriumi“ ja „Kambriumi-Vendi“;

14) paragrahvi 11punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puurkaevuvõi -augu keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood juhul, kui puurkaevulevõi -augule on
keskkonnaregistri või ehitisregistri kood antud;“;

15) paragrahvi 13lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ennepuurkaevu või -augu tampoonimist teha puurkaevus või -augus vajaduse korralpuhastuspumpamine
puurkaevu või -augu vee kuuekordse mahu ulatuses;“;

16) paragrahvi 13lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) pikendadamanteltoru ülevoolu lakkamiseni ja seejärel puurkaev või -auk tampoonida;“;

17) paragrahvi 14lõikes 2 asendatakse sõna „märke“ sõnaga „märge“;

18) paragrahvi 15täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ennekonserveeritud puurkaevu taas kasutusele võtmist korraldab puurkaevu omanik võivaldaja selle
puhastuspumpamise pumbatava vee selginemiseni ja veeproovidevõtmise vastavalt käesoleva määruse § 7
lõikele 6.“;

19) paragrahvi 16lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puurkaevuvõi -augu keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood juhul, kui puurkaevulevõi -augule on
keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood antud;“;

20) paragrahvi 16lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „tehnoloogiakirjeldus“ sõnadega„tehnoloogia kirjeldus“;

21) määrusttäiendatakse paragrahviga 161järgmises sõnastuses:

“§ 161. Rekonstrueeritud puurkaevu japuuraugu katsetamine, sellest veeproovide võtmine ning andmete
kandminekeskkonnaregistrisse

(1) Rekonstrueeritudpuurkaevu või -auku katsetatakse ja puurkaevust või -august võetakse veeproovidvastavalt
käesoleva määruse §-le 7.

(2) Puurkaevuvõi -augu rekonstrueerinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või -augurekonstrueerimist
täitma puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrissekandmiseks esitamise vormi (lisa 4) ja esitama selle
Keskkonnaametile10 tööpäeva jooksul pärast rekonstrueerimise lõpetamist.

(3) Keskkonnaamet vaatab esitatud andmed üle ja korraldabandmete sisestamise keskkonnaregistrisse 10
tööpäeva jooksul nõuetekohaselttäidetud puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks
esitamisevormi kättesaamisest arvates. Kui puurkaevu või -augu andmetekeskkonnaregistrile esitamise vorm on
täidetud mittenõuetekohaselt, siistagastab Keskkonnamet selle puurkaevu või -augu puurinud isikule ja annab
vähemaltviis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.”;

22) määruselisas 1 olev tabel muudetakse ja esitatakse järgmisel kujul:

„PUURKAEVU/PUURAUGUASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS

KELLELE: (Kohalik omavalitsusüksus)
1.TAOTLEJA ANDMED
Taotlejanimi:
Registri-või
isikukood:

                Telefon:                 

Aadress:
E-post:
2.KAVANDATAVA PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED
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Maaüksusekatastritunnus:
Asukohaaadress:
Kavandatavveevõtt puurkaevust: m3/ ööpäevas
Puurkaevuvõi -augu kasutamise otstarve:  
Orienteerivinimeste arv, keda puurkaevu
veega varustatakse
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