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Katrin avas koosoleku, sõnastades komisjoni eesmärgina kaardistada kogu keskkonnaalased
valdkonnad (jäätmed, vesi, haljastus jne) ja tutvustas päevakorda:
 Päeva teema -Vesi
 Ülevaade Pöide valla keskkonnaalastest probleemidest
 Ettepanekud juhtgrupile
Sõna ülevaateks olukorrast Pöide vallas sai Toomas Oll, ehitus- ja majandusspetsialist:
Väikevaldadele ühine probleem, et tegeleda tuleb kõigega ja spetsialiseerumine pole võimalik.
Pöide on ühinenud Ida Saaremaa korraldatud jäätmeveoga ja ühisveevärki (ÜVVK) haldab
Kuressaare veevärk. Ülevaade eraisikute reoveemahtudest puudub, ühiskanalisatsiooni reovee
purgimissüsteem ei rahulda vajadusi.
Toomas Oll, Pöide / Teha ettepanek lisa purgimiskohtade rajamiseks. (Võrgustik kaardistada
ja tihendada, et kataks kogu tulevase valla vajadusi ja oleks seadusega määratud kaugustel)
Komisjonis vee teemadel välja toodud probleemid:
 vanade kaevude asukohad teadmata, kaardistamata.
 Kunagised kaevud uurimata/ teadmata reaalne sügavus ja kaitsevööndi vajadus (nõuk.
aegsed kaevud varudega -50m kaitsevöönd)
 Omanikel puudub huvi puurkaevude seadustamiseks, kuna kaevu rek. projekt kallis
 Salvkaevude veekvaliteet hooajati kõikuva iseloomuga/enim kaebuseid kevadeti
 Salvkaevudes tõenäolisem kolibakterite olemasolu
 Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladele on varasematel aegadel rajatud vale
tehnoloogiaga imbväljakuid, mis ümberkaudsete kaevude olukorda halvendab
 Vananenud torustik
 Saaremaale omane liigne rauasisaldus vees
Paljudes omavalitsustes reoveekohtkäitluse eeskiri vananenud ja uutele seadustele mittevastav
/ Pille Pukk /Valjala : Teha ettepanek uue reoveekohtkäitluse eeskirja väljatöötamiseks.
Paljud endised reovee käitluskohad ja purgimissõlmed ei vasta nõuetele. Kontroll reovee
purgimisel olematu/ mitte kõik sibiautod ei väljasta teenuse osutamisel korrektselt dokumenti.
Reovee ja hallvee eraldi kogumine ei ole põhjendatud, kuna käitlus mõlemal samasugune.
Enno Reis, Leisi: Teha ettepanek projektdokumentatsiooni koosseisu väljatöötamiseks
reoveesüsteemi rajamisel, (viia ühistele alustele juba avatud hajaaastus programmis )
Joogivee halba kvaliteeti on põhjustanud ka looduslike veekogude süvendamised karstialadel.
Lisaks kujunevad probleemiks ka hooajaliseks kasutamiseks projekteeritud ehitiste
ümberehitamised püsivalt kasutatavaks ehitisteks –reovee kogumissüsteemid ei vasta nõuetele,
koormused väiksed kavandatud jne.
Komisjon arutles veel soojuskaevude teemal, mis Saaremaal siiani on aga suhteliselt vähese
praktikaga valdkond ja probleeme välja ei toodud.
Lühiülevaade tehti veeproovide võtmisest ja jääkreostusobjektidest. Nendes valdkondades
murekohti välja ei toodud. Jääkreostusobjektid enamasti kaardistatud ja valdkond on piisavalt
reguleeritud ja toimiv.
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