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04. septembril 2015 
MÄRGUKIRI 
 
Teema: Keila hoidla puursüdamike kavandatavast üleviimisest TTÜ Särghaua õppekeskusesse  
 
Keilas, aadressiga Piiri tn 5b, kahes puursüdamike hoidlas (renoveeritud ja ehitatud 2000–2003) 
on seisuga 01.09.2014 kokku 15 443 kasti riigi omandis olevaid korrastatud puursüdamikke ja 
heas korras ruumid puursüdamike uurimise ja töötlemise korraldamiseks. Tänaseks on 
spetsiaalselt puursüdamiku hoidmiseks ehitatud hooned uurijatele suletud. 
 
Erialaspetsialiste koondav MTÜ Eesti Geoloogia Selts on seoses riigi omandis olevate 
puursüdamike uurimisvõimaluste halvenemisega koostanud keskkonnaministrile kaks märgukirja 
(23.04.2013 ja 24.09.2014). Geoloogiaasutusi esindavate spetsialistide seisukohti puursüdamike 
halduse ja hoiutingimuste parandamiseks on arutatud kahel ümarlaual Keskkonnaministeeriumis. 
17. juunil 2015 toimunud ümarlaua järgselt otsustas ministeerium hoolimata arutelul osalenud 
asutuste ja organisatsioonide esindajate valdavast seisukohast, Keila hoidlatest lõplikult loobuda 
ja paigutada tulevikus seal hoiustatavad puursüdamikud Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua 
õppekeskusesse ehitatavatesse hoidlatesse. Selle kinnituseks on keskkonnaminister 
M. Pomerantsi toetuskiri Särghaua maateaduste keskusesse uute puursüdamike hoidlate 
rajamiseks (22.06.2015 nr 12-11/15/5600-1). Toetust soovitakse tegevuse “Institutsionaalne 
arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” (ASTRA) raames.  
 
MTÜ Eesti Geoloogia Selts leiab, et puursüdamikud peavad kuuluma riikliku geoloogiateenistuse 
juurde nagu teisteski arenenud Euroopa riikides. Peame ennatlikuks maapõue strateegia 
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koostamise eel riigi omandis oleva puursüdamiku haldamise õiguse üleandmist Tallinna 
Tehnikaülikoolile. 
 
Ühtlasi loodame, et tänaste probleemide kordumise vältimiseks tulevikus on siiski võimalik 
tagada riigi omandis olevate puursüdamike hoiu ja uurimise korraldamiseks stabiilne rahastamine 
riigi eelarvest, kuhu laekub igal aastal edukate geoloogiliste tööde tulemusel mitmesuguseid 
keskkonnatasusid. 
 
Märgukirja juurde kuulub illustreeritud lisa täiendava teabega. 
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