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Kasutatud lühendid 

E. coli   Escherichia coli 

EM  ebaloomulike muutusteta 

EV  Eesti Vabariik 

KeMm nr 75 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille 

seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele 

vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett 

ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja 

kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise 

kord. Keskkonnaministri 29.12.2009 määrus nr 75. 

NL  Nõukogude Liit  

NS  naftasaadused 

NTA  nitraaditundlik ala 

NTU  nefelomeetriline hägususühik 

PMÜ  pesa moodustav ühik 

SoMm nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Sotsiaalministri 02.01.2003. a määrus nr 1 

SoMm nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri 31. 

juuli 2001. a määrus nr 82 

THL  Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 

TVV  tarbijale vastuvõetav 

WHO  World Health Organisation 
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Eessõna 

Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete. Igaühe õigus 

veele võimaldab realiseerida inimese õigust elule, tervise kaitsele ja inimväärikusele (World Health 

Organisation, WHO). 

 

Vastavalt Rahvatervise seadusele on joogivee valdkonnas Eestis pädevaks asutuseks Terviseamet, kes 

Veeseaduse järgi teostab järelevalvet joogivee üle. Joogivee käitlejaks ei loeta Veeseaduse kohaselt 

individuaalsest veevõtukohast vee võtjat, kes võtab vett keskmiselt vähem kui 10 m³ ööpäevas või 

vähem kui 50 inimese tarbeks, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. Sellest tulenevalt pole Eestis isiklikust kaevust 

või muust looduslikust allikast joogivett tarbivate elanike vee kvaliteedile seaduslikke nõudeid esitatud 

ja puudub kohustus kaevuvee kontrollimiseks. 

 

Kõigis Eesti linnades ja paljudes väikeasulates on elanike joogiveega varustamiseks loodud 

ühisveevärgid. Terviseameti aastaaruannete kohaselt on Eesti elanikkond joogiveega hästi varustatud, 

mis tähendab eelkõige seda, et ühisveevärgiga kaetus (elanike arv, kes saavad oma tarbevee 

ühisveevärgist) pole aastate jooksul langenud. Terviseameti järelevalve all oli 2012. aastal 1105 ja 

2013. aastal 1097 veevärki. Ühisveevärkide arvukuse vähenemine on enamasti seotud mitmete 

väikeste veevärkide ühinemisega, et tagada joogivee hea kvaliteet.  

 

Terviseameti andmetel oli 2013. aastal Eestis ühisveevärgi vee püsitarbijaid 1 126 975, seega 85,9% 

Eesti elanikest saab oma igapäevase vee ühisveevärkidest. Suuremates linnades kasutatakse põhiliselt 

ühisveevärgivett (ca 97,7% elanikest), maa-asulates on see number oluliselt väiksem (ca 73,9% 

elanikest). Kuna nendele 14,1% Eesti elanikele joogivee kvaliteedi monitooringu kohustus ei laiene, siis 

pole kättesaadav ka info veekvaliteedi osas, mida tarbivad joogiks erakaevude omanikud. Lisaks ei ole 

kaevuomanikele pandud otsest kohustust ja välja töötatud eraldi soovitusi oma kaevuvee kvaliteedi 

kontrollimiseks laboratoorselt. Kui linnade osas võib erakaevude osakaaluks hinnata vaid 2,3%, siis 

maapiirkonnas tarbib ligi veerand inimesi joogiks kaevuvett. Sellest tulenevalt võivad just 

maapiirkonnas elavad inimesed olla suuremas teadmatuses oma joogivee kvaliteedi osas.  

 

Eesti riikliku keskkonnaseire raames viiakse regulaarselt läbi põhjaveeseiret nitraaditundlikel aladel ja 

erinevates põhjaveekogumites. Nende seirete tulemusel saadavad andmed kirjeldavad muuhulgas ka 
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võimalikke keemilistest ühenditest tulenevaid ohte joogivee kvaliteedile, võttes aluseks kehtivad 

normid. Mikrobioloogilisi näitajaid keskkonnaseire raames ei määrata. Kaevuvesi on liigitatav 

põhjaveeks. Peamiselt puurkaevust joogivee tarbijal on kaudselt kättesaadav info tema kaevu toitva 

põhjavee kvaliteedi kohta. Salvkaevude omanikel pole põhjavee seireandmetele võimalik tugineda.  

 

Soomes on erakaevude veekvaliteedi kontrollimiseks olemas seaduslik alus. Lisaks on seal viimase 

paarikümne aasta jooksul tehtud riiklikult rahastatud mahukaid erakaevude veeuuringuid, mille baasil 

on välja töötatud tõenduspõhised soovitused ja juhendmaterjalid, mis on kättesaadavad Suomen 

Ympäristökeskus hallatavalt kodulehelt (www.syke.fi). Kõik materjalid sellel kodulehel on valminud 

koostöös THL-iga (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) keskkonnatervise osakonna teadurite ja 

ekspertidega.  

 

Kaevuvee kvaliteeti mõjutavad kolm tegurit: ümbruse geoloogiline iseloom, inimtegevus kaevu 

läheduses ja kaevu enda ehituslik-tehniline olukord. Ümbruse geoloogilist olukorda on inimesel raske 

muuta. Peamine, millega kaevuvee kvaliteeti saab mõjutada on seetõttu inimtegevuse ja kaevu 

olukorra kontroll. 

 

Otsest ohtu tervisele kujutavad endast mikrobioloogilisi, nitraadi, nitriti, pestitsiidide jääkide ja 

naftasaadustes sisalduvate tervisele ohtlike produktide (nt benseen, fenoolid) piirnorme ületavad 

leiud joogiks kasutatavas vees. 

 

Eestis on uuritud erakaevude veekvaliteeti peamiselt erinevates lõputöödes ühe valla näitel. Eesti 

esimene suuremahuline, kahte maakonda hõlmav uuring, mis kirjeldaks otse tarbimiskohast võetud 

analüüside alusel Eestis kasutatavate kaevude veekvaliteeti joogiveena, viidi läbi Virumaal. Antud 

maakonnad osutusid ekspertide poolt valituks just seetõttu, et nendele aladele jäävad hetkel 

põhjaveega seotud probleemsed piirkonnad. Nendeks on osaliselt Lääne-Virumaal asuvad 

nitraaditundlikud alad ja Ida-Virumaa põlevkivitööstusest mõjutatud piirkonnad.  

  

  

http://www.syke.fi/
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1. Uuringu kirjeldus 

Käesoleva uuringu peamiseks eesmärgiks oli hinnata Virumaa erakasutuses olevate salv- ja 

puurkaevude joogivee kvaliteeti ja võimalusel kaardistada seda enim mõjutavad tegurid (näiteks kaevu 

vanus ja seisukord, torustik, inimtegevuse mõju ja piirkonna eripära). Uuringu valimist jäeti välja 

enamus linnu, mille puhul oli teada adekvaatne kaetus ühisveevärgiga. Rakvere ja Kiviõli olid ainukesed 

kaasatud linnad.  

 

Kõikidest kaevudest uuriti laboratoorselt järgmisi kvaliteedinäitajaid: keemilise- ja üldreostuse 

indikaatorid (mangaan, raud, nitrit, nitraat, ammoonium ja naftasaadused); mikrobioloogilised 

indikaatorid (Escherichia coli ja enterokokid). Organoleptiliste näitajate kirjeldamiseks analüüsiti vee 

lõhna, värvust ja hägusust. 

 

Tulenevalt uuritava piirkonna eripärast otsustati uurida maksimaalselt 50-st Lääne-Virumaa kaevust 

pestitsiidide jääke. Koguvalimist valiti välja kaevud, millest taustinfo või naftasaaduste leiu korral 

määrati lisaks fenoole ja benseeni. Kolmas erisus oli seotud sulfaatidega, mida planeeriti määrata 

valikuliselt sügavamatest kaevanduspiirkonna puurkaevudest. Lisaanalüüside teostamise eesmärk oli 

kirjeldada vaadeldava piirkonna majandustegevusest tulenevat võimalikku mõju kaevude 

veekvaliteedile: Lääne-Virumaal põllumajanduslik mõju kaitsmata põhjaveega piirkondades ja Ida-

Virumaal kaevandused ning põlevkivitööstus. 

 

Lisaks veeproovidele täideti veeproovivõtjate poolt ankeet (Lisa 1), milles fikseeriti uuringuks vajalikud 

lisaandmed uuritava kaevu ümbruskonna tingimuste kohta (kaevu seisukord ja potentsiaalsed 

saasteallikad). 

 

Tagasiside tulemuste kohta, milles kirjeldati peamiselt laborivastuste tulemusi (kaevuvee analüüside 

protokollide koopiad) ja vajadusel lisati terviseriski hinnang, anti kõikidele kaevuomanikele 

individuaalselt.  

 

1.1 Eesti seadusandlus 
Veealase seadusandluse täiustumine esitab joogiveele järjest karmimaid nõudeid, mis laienevad ka 

rajatava veeallika kvaliteedile. Kogu veetemaatikat reguleerib Veeseadus, mille alusel on välja töötatud 
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sotsiaal- ja keskkonnaministri määrused, milles on reguleeritud joogiveeks kasutatava vee 

kvaliteedinõuded. Veeseaduse järgi on olmevesi ehk joogivesi – vesi algkujul või pärast töötlemist, mis 

on mõeldud joomiseks, keetmiseks, toiduvalmistamiseks või muuks olmeotstarbeks, olenemata 

päritolust ning sellest, kas see toimetatakse kätte jaotusvõrgu kaudu, paagiga, pudelites või mahutites. 

Joogiveeks nimetatakse ka vett, mida mis tahes toidukäitleja (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 3 sätestatud isik) kasutab inimtarbimiseks mõeldud toodete või ainete 

tootmiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või turustamiseks, välja arvatud juhul, kui pädev asutus on 

kindlaks teinud, et vee kvaliteet ei saa mõjutada tarbimisvalmis toiduainete ohutust. 

 

Enamikus arenenud riikides kuulub joogivesi toidu nimistusse ning joogivee kvaliteedile ja ohutusele 

on kehtestatud kõrged standardid. Eestis on joogiveele seatud normid, mis ühtivad Euroopa Liidu (EL) 

olmevee direktiivis sätestatuga. Vesi, mis kuulub joogivee määruse alla pole Eestis otseselt toiduna 

kvalifitseeritav, kuna toiduohutus kuulub Põllumajandusministeeriumi haldusalas tegutseva 

Veterinaar- ja Toiduameti pädevusse. Vastavalt Toiduseadusele § 32 peab ettevõte olema varustatud 

piisava hulga veeseaduse alusel kehtestatud joogivee nõuetele vastava veega. 

 

EL nõukogu direktiivis 98/83/EC artikkel 3 punkt 2 (b) on liikmesriikidele jäetud valikuvõimalus seoses 

eraallikast (kaevust) võetava joogivee kvaliteedinõuete kehtestamisega millest nad on 

kohustatudteavitama asjassepuutuvat elanikkonda ning andma infot mistahes meetmetest, mida on 

võimalik võtta inimeste tervise kaitseks olmevee mistahes viisil saastamisest tingitud kahjuliku mõju 

eest. Lisaks annab liikmesriik asjassepuutuvale elanikkonnale viivitamata asjakohast nõu, kui 

kõnealuse vee kvaliteedi tõttu tekib võimalik ettenähtav oht inimeste tervisele. Kuna Eesti on üks neist 

erandit kasutatavatest liikmesriikidest, siis on antud uuringu teostamiseks lähtutud järgnevatest 

seadustest: 

 Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 98/83/EC 3. november 1998, olmevee kvaliteedi kohta. 

 Veeseadus. 11.05.1994 (jõustunud 16.06.1994). 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. 

a määrus nr 82.  

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded. Sotsiaalministri 02.01.2003. a määrus nr 1.  

 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille 

seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad 

kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate 
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saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused 

põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord. Keskkonnaministri 

29.12.2009 määrus nr 75.  

 

1.2 Eestis teostatav seire 
Peale ühisveevärkide järelevalvet, mis kuulub Terviseameti pädevusse, teostatakse Eestis pidevalt ka 

Keskkonnaministeeriumi haldusalas põhjavee ja erinevate põhjaveekogumite seiret.  

 

1.2.1 Põhjavee seire 

Põhjavee riikliku seire eesmärk on määrata Eesti põhjaveevarusid  ja hinnata põhjavee kvaliteeti. 

Seirearuannete tellijaks on Keskkonnaministeerium. Süstemaatiliselt teostatakse põhjaveekogumite ja 

nitraaditundlike alade (NTA) põhjavee seiret. Varasematel aastatel on läbi viidud ka põhjavee 

kvaliteedi seiret endistel sõjaväealadel. Aastatel 1996-1998 teostati Kirde-Eestis põhjavee 

raskmetallidega saastatuse seiret. Tänaseks on osa seireprogramme kas ajutiselt peatatud või 

lõpetatud (nt põhjavee kvaliteedi seire endistel sõjaväealadel, mikro- ja makroelementide uuringud 

põhjavees).  

 

Seirete raames kogutud andmete põhjal peaks olema võimalik planeerida põhjavee säästlikku 

tarbimist, ennetamaks varude ammendumist, ning hinnata põhjavee kvaliteeti ja sobivust joogiveeks. 

Lisaks peaksid seire raames läbiviidavad uuringud võimaldama kindlaks teha reostuskoldeid, hinnata 

reostatud ja reostusohtlike piirkondade põhjavee seisundit ning vastavalt tulemustele planeerida 

kaitsemeetmete rakendamist. Toodud eesmärkide saavutamiseks täidab põhjaveeseire järgmisi 

ülesandeid: 

 Edastab pidevalt adekvaatset infot põhjavee tarbimise ja reostamise kohta probleemsetel 

aladel (tööstuspiirkonnad, nitraaditundlik ala), analüüsib ilmnenud muutusi  võrdluses 

foonitingimustega; 

 Analüüsib iga-aastaselt muutusi koostades soovitused edaspidiseks tegevuseks 

põhjaveevarude säästliku kasutamise seisukohalt. 

 

1.2.2 Põhjaveekogumite seire 

Aastatepikkuse seire tulemused kinnitavad, et Ida-Virumaal on pinna- ja põhjavesi fenoolidega 

reostunud, mis on osaliselt tingitud ka nõukogudeaegsest perioodist jäänud jääkreostusega. 
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Tänapäevani on tuntav jääkreostuse mõju, kuna aastakümneid juhiti suurimad fenoolikogused 

veekeskkonda peamiselt Ida-Virumaa põlevkiviõlitööstusest ja puudus saastekvootide süsteem. 

 

Eesti Geoloogiakeskuse poolt teostatud 2013. aasta seire tuvastas, et ettearvatult suur oli 1-aluseliste 

fenoolide sisaldus Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi ja Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 

põhjaveekogumi vees. Ida-Viru põhjaveekogumi vees ületas naftasaaduste sisaldus mõlemas kahes 

proovipunktis saasteainete läviväärtust ja 1-aluseliste fenoolide sisaldus 83,3% proovitud 

seirekaevudest. Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi vees oli aruande kohaselt lubatust suurem 

naftasaaduste sisaldus 66,7% ja 1-aluseliste fenoolide sisaldus 57,9% uuritud kaevudest. Nimetatud 

ainete esinemist on dokumendis seostatud piirkonna kaevandustest ja põlevkivitööstustest vette 

sattunud saasteainetega. Võrdluses 2012. aastaga on saastunud vaatluskaevude protsent siiski 

vähenemistendentsiga. Selliste leidude põhjuseks on aruande koostajate poolt nimetatud 

„komponentide äärmiselt väikesed läviväärtused ja ilmselt ka tehnogeensetest teguritest tingitud 

maapinna ja põhjavee üldist saastatust“. Benseeni sisaldus ei ületanud üheski vaatluskaevus 

kehtestatud saasteainesisalduse läviväärtust. Põhjaveekogumite seire 2013. aasta aruandes puudub 

võrdlus eelmiste aastate seireandmetega naftasaaduste ja 1-aluseliste fenoolide osas. Numbrilised 

muutused üldise keemilise seisundi hindamiseks võrdluseks 2012 aastaga on toodud tabelitena, kuid 

muutuste sisuline analüüs ja soovituste osa, mis on üheks seire ülesandeks, puuduvad.  

 

1.2.3 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 

NTA paikneb vähekaitstud põhjaveega aladel, kus pinnakatte paksus on enamasti väike, seetõttu on 

need alad ligipääsetavad ka reoainetele, eelkõige lämmastikühendite infiltratsioonile. Antud aladel 

peetakse lämmastikuühendite peamiseks allikaks väetisi, mis uhutakse põldudelt põhjavette 

sademeveega. Seetõttu on ka NTA põhjavee seire üks eesmärke põllumajandusest lähtuva 

lämmastikureostuse mõju hindamine ning lämmastikuühendite sisalduste muutuste selgitamine eri 

sügavusintervallides ja allikates. 

 

Nitraatide tulemusi kirjeldatakse NTA põhjavee seire aruandes kolmes grupis: 25 - 40 mg/l, 40 - 50 mg/l 

ja üle 50 mg/l väärtused. Seire 2013. aasta aruandest selgub, et joogiveeks tarvitatavale veele lubatud 

nitraadi sisalduse piirväärtust 50 mg/l, ei ületatud vaadeldaval aastal üheski proovivõtupunktis. Seire 

tarvis seatud eraldi ülemise piirväärtuse 40 mg/l piiril oli vaid korra ühe seireallika veeproov.  
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NTA 2013. a põhjaveeseire raames määrati ka pestitsiidide sisaldust 38-s vaatluskohas. Kõik proovid 

jäid alla joogiveele seatud piirväärtuse (0,1 μg/l). Pooltes proovides määrati lisaks kloridasoon-

desfenüüli (Metabolit B), mis on herbitsiidides kasutatava toimeaine kloridasooni laguprodukt. Selle 

aine proovidest oli üle piirväärtuse 11 proovi 19-st. Eesti taimekaitsevahendite registri andmetel 

sisaldab toimeainet kloridasoon herbitsiid Pyramin Turbo. Nimetatud toode on turule lubatud 

taimekaitsevahendite registrist kustutatud 1. jaanuaril 2013. Toodet võis müüa 6 kuud peale 

nimekirjast kustutamist ja kasutada 18 kuud peale kustutamist, st 1. juulini 2014.  

 

NTA 2013. seire kokkuvõttes on ära märgitud järgmised tendentsid: nitraadi sisaldus nitraaditundliku 

ala põhjavees saavutas Pandivere piirkonnas miinimumi 2010. (karstipunktides 2011.) aastal ja tõusis 

2012. aastani. Tõus on peatunud 2013. aastal – tõusnud on nitraadisisaldus peamiselt allikates, 

langenud kaevudes.  

 

1.2.4 Jääkreostus 

Jääkreostus ehk pärandreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja 

veekeskkonna (pinnase- või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlike 

ainete kogum, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust. Jääkreostuskoldeid eristatakse 

käesoleval ajal tekkivast reostusest, st jääkreostuseks ei loeta reostust, mis on tekkinud pärast 1998. 

aasta keskpaika, mil jõustus Kemikaaliseadus. Näiteks loetakse jääkreostuskollete hulka  enne 1993. 

aastat (Nõukogude Liidu, NL vägede lahkumine 1992. aastal ja erastamise algus 1993. aastal) tekkinud 

sõjaväe ja tööstusalade reostus. 

 

Kahjuks jäävad paljud jääkreostusobjektid märkamatuks seni, kuni reostus jõuab kaevudesse, 

kanalisatsiooni või veekogudesse ning sageli leitakse maetud ohtlikud jäätmed või reostunud pinnas 

just kaevetöödel. Jääkreostuse likvideerimata jätmine elupiirkondadest ohustab inimeste tervist 

otsesel kokkupuutel ohtlike ainetega. Põhjavesi on reostunud, kui vähemalt ühe ohtliku aine sisaldus 

ületab keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirarvu. 

 

Jääkreostuse ja kaasaegse reostuse eristamiseks on vajalikud täiendavad keskkonnaseisundi uuringud 

tõendamaks, et ala on reostatud NL ajal või Eesti Vabariigi taasiseseisvumise alguses endiste 

maakasutajate poolt ning praegusel omanikul puudub lähtuvalt „saastaja maksab printsiibist“ 

kohustus ala puhastada. 
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1.3 Kaevude liigid 

Eestis on erakaevudena kasutusel kolm kaevutüüpi – salvkaev, puurkaev ja harvemini “kombineeritud” 

kaev. Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestisse, kus aluspõhja lubja- või liivakivi kattev pinnakate on suhteliselt 

õhuke, on rajatud rohkem puurkaeve, aga salvkaeve esineb kõikjal üle Eesti. 

 

1.3.1 Salvkaevud 

Salvkaev ehk šahtkaev on veehaare, mis ammutab maapinnaselähedast põhjavett, mistõttu esineb 

antud kaevutüüpi kõikjal üle Eesti, kus pinnakatte setete veeandvus on piisav nende rajamiseks. Need 

kaevud pärinevad põhiliselt eelmise sajandi algus- ja kesk perioodist. Salvkaevud on rajatud enamasti 

kas labidaga kaevates või ekskavaatoriga ning kaevu läbimõõt on tavaliselt üks meeter ja sügavus 

valdavalt 5 kuni 10 m. Ehitusmaterjaliks kasutatakse valdavalt tsement- või betoonrõngaid, vähemal 

määral ka raudkive või telliseid. Maapinnalähedastesse veekihtidesse rajatud salvkaevud on üldjuhul 

suhteliselt õhukese pinnakatte tõttu maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitsmata ja sademetevaesel 

suvel võib kaev jääda  kuivaks. 

 

Osade kaevude vahetus läheduses asuvate reostuskollete paiknemiskaugused on seadusega 

reguleeritud ka joogiveeks kasutatavate salvkaevude puhul. Tavamõistes settekaevu ja salvkaevu 

vahelised kaugused olenevad pinnasest ja maapinna kaldenurgast ning konkreetsed nõuded on 

kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded. Reovee 

pinnasesse juhtimise nõuded on kehtestatud Vabariigi valitsuse määrusega nr 99 - Reovee 

puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed. Selles on joogiveeks 

kasutatavate salvkaevude puhul minimaalseks reovete pinnasesse juhtimise kauguseks lubatud 50 

meetrit. Eelmine sama numeratsiooniga, kuid teise pealkirjaga määrus – Heitvee veekogusse või 

pinnasesse juhtimise kord, mis kaotas kehtivuse alates 01.01.2013, kehtestas reovee osas salvkaevude 

puhul rangemad nõuded, milleks oli 80 meetrit. 

 

Lisaks eelpool nimetatutele tuleks arvestada, et ka liigne väetiste, taimekaitsevahendite, sõnniku 

kasutamine ja muu potentsiaalselt reostav tegevus (nt masinate hooldus) vahetult salvkaevu läheduses 

võib mõjutada negatiivselt kaevu veekvaliteeti. 
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1.3.2 Puurkaev 

Puurkaev on suhteliselt väikese läbimõõduga (10 kuni 15 cm) puuritud mantel- ja/või filtertoruga 

kindlustatud puurauk, mis ammutab oma vee sügavamatest põhjaveekihtidest. Puurkaeve on võimalik 

rajada igale poole nii paksudesse pinnakatte setetesse kui ka aluspõhja lubja- ja liivakividesse. 

Võrreldes salv- ja “kombineeritud” kaevu puurkaevuga, on puurkaevu peamisteks eelisteks stabiilsem 

veeand kogu aasta lõikes (tänu suuremale sügavusele) ja suurem kaitstus reostuse eest tänu kinnisele 

konstruktsioonile. Samas võib vanem puurkaev (30 kuni 40 a) muutuda ise reostusallikaks, sest 

manteltoru võib olla läbi roostetanud (see toimub enamasti kaevusisese veetaseme muutumise 

intervallis) ja seetõttu võib vigase kaevu kaudu reostus kanduda sügavamatesse põhjaveekihtidesse. 

Seetõttu tuleb vastavalt Veeseadusele likvideerida kasutamiskõlbmatud, põhjavee seisundile ohtlikud 

või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevud. 

 

Seaduse järgi peab iga puurkaevu puurimisele eelnema projekt, milles on kirjeldatud geoloogilises 

läbilõikes olevad pinnase- ja kivimikihid, kaevu konstruktsioon ja sanitaarala. Puurkaevu, mille veevõtt 

on väiksem kui 10 m3, on projekti järgi sanitaarala suurus mitte väiksem kui 10 m ja seal kirjeldatakse 

vaid veevõtukoha hooldusnõuded. Suurema veevõtuga puurkaevude puhul koostatakse eraldi 

sanitaarala projekt. Sanitaarala piires ei tohi asuda reostusohtlikke objekte ega neid sinna ka hiljem 

planeerida.  

 

Uue puurkaevu puurimisel on põhinõudeks kvaliteetse vee tagamine, kuid piirkonniti ei vasta 

loodusliku vee kvaliteet joogivee nõuetele (põhjavee seire). Looduslikult võib raua sisaldus olla suur 

hapnikuvaeses põhjavees, mis on iseloomulik sügavamatele lubja- ja liivakivi veekihtidele, aga teatud 

tingimustes ka suhteliselt maapinnalähedastes liiva-kruusakihtides ja ka lubjakivis soomassiivide 

lähikonnas. Alates 100 meetri sügavusest lisanduvad puurkaevude veele tihti teisedki lahustunud 

ühendid, mille kogused reeglina ületavad joogiveele seatud läviväärtuseid.. Koos vaba hapniku 

vähenemisega sügavuse suunas ilmuvad vette mangaan, fluor, baarium, boor ja väävelvesinik. Sellise 

vee muutmiseks joogivee nõuetele vastavaks tuleb seda täiendavalt töödelda sobilike meetoditega. 

 

1.3.3 „Kombineeritud“ kaev 

“Kombineeritud” kaev kujutab endast salvkaevu põhjast edasi puuritud puurkaevu. Need kaevud on 

keskkonnakaitse seisukohast halvimad, sest nende tegemisel ei ole tavaliselt kinni peetud erinevate 

veekihtide omavahelise isoleerimise nõudest ja puurkaevu osasse paigaldatud manteltoru ning 

kivimikihtide vaheline ruum on jäetud tsementeerimata. Kaevu selline konstruktsioon ei välista 
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salvkaevu sattunud reostust põhjustavate ainete liikumist piki puurkaevu manteltoru põhjavee 

sügavamatesse kihtidesse, halvendades nende kvaliteeti.  

 

1.4 Uuringu läbiviimise piirkond 

Uuring viidi läbi Lääne- ja Ida-Virumaal, kus elanike arvuks 2014. aastal oli Rahvastikuregistri andmetel 

218 017 inimest, st uuritud piirkonnas elab 16,5% Eesti elanikest. Statistikaameti andmetel 

moodustavad mõlema maakonna pindalad kokku 15,8% Eesti kogupindalast. Kaevude jaotus 

haldusüksuste lõikes oli juhuslik ja põhines vaid valikusse jäetud kaevude arvul. Keskkonnaregistri 

andmetel oli 2014 aasta seisuga Lääne-Virumaal 1975 ja Ida-Virumaal 1344 registreeritud 

eraomandisse kuuluvat puurkaevu. Seega ligemale 19,5% kõikidest ametlikest puurkaevudest asub 

uuritavas piikonnas. 

 

1.4.1 Lääne-Viru maakond 

Lääne-Virumaa on Põhja-Eesti maakond, mis piirneb läänest Harju, idast Ida-Viru, lõunast Jõgeva ja 

Järva maakondadega ning põhjast Soome lahega. Maakonna pindala on 3627,80 km², moodustades 

8,4% riigi pindalast. Looduskeskkonnalt ja -väärtustelt on Lääne-Virumaa Eesti mõistes mitmekesine ja 

isegi vastuoluline. Maakonna arengustrateegia eelnõu kohaselt lasuvad ligi 36% maakonna 

territooriumist riigi strateegilise maavara põlevkivi, aga ka fosforiidi ja tehnoloogilise lubjakivi 

maardlad. Samas on Pandivere piirkond ühe väga olulise loodusvara, põhjavee allikaks, mille kaitseks 

on moodustatud ka veekaitseala ning põllumajandustegevusele on seatud piirangud (nt pestitsiidide 

kasutamine). Maakonna põhjarannik on ligi 60% ulatuses Lahemaa rahvuspargi osa. Maavarade 

kaevandamine Lääne-Viru maakonnas võib strateegiadokumendi koostajate arvamusel olla teravas 

vastuolus teise olulise ressursi, põllumajandusmaa kasutamisega, mille väärtus üha suureneb seoses 

selliste üleilmsete suundumustega nagu kasvav vajadus toidu järele ning kliimasoojenemine. 

Kaevandamise käigus tuleb mõelda ka põhjavee kaitstusele, sest kaevandatud ja kaevandatavatel 

aladel toimub tehislik või tugevasti muudetud veeringe, millest tulenevad probleemid võivad ilmneda 

ka alles aastaid hiljem. 

 

1.4.2 Ida-Viru maakond 

Ida-Virumaa asetseb Eesti kirdeosas piirnedes põhjast Soome lahe, lõunast Peipsi järve ja Jõgeva 

maakonnaga, idast Narva jõe ja Venemaaga ning läänesuunast Lääne-Viru maakonnaga. Maakonna 

pindala on 3364,05 km², moodustades 7,4% riigi pindalast. 
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Ida-Virumaa keskkonna ja loodusressursside valdkonnas omab konkurentsitult olulisimat mõju 

põlevkivi, sest seal asub üleriigilise tähtsusega põlevkivimaardla. Maakonna arengukava kohaselt 

moodustavad olulise osa Ida-Virumaast põlevkivi kaevandamise poolt mõjutatud alad. Põlevkivi 

kaevandamine mõjutab maastikke, veeressurssi, põllumajanduslikku ja metsanduslikku ressurssi ning 

põlevkivi kasutamine omakorda õhukvaliteeti. Sellega seoses on samas arengukavas, mis sätestab 

tegevused aastateks 2014 - 2020, on üheks oluliseks eesmärgiks seatud maakonna elanikele puhta õhu 

ja joogivee kättesaadavuse tagamine ka väljaspool suuremaid asulaid. Oluliseks peetakse ka 

keskkonnateadlikkuse kasvatamist nii maa- kui linnapiirkondades. 

 

1.5 Uuritud kvaliteedinäitajad 

Maailma Tervise Organisatsioon (WHO) on kehtestanud joogivee kvaliteedi juhendid (WHO Drinking 

Water Quality Guidelines 4-th Edition, 2011), mida saab rakendada riiklikes standardites ja 

õigusaktides. Arvesse on võetud iseärasusi riikide klimaatilistes, geograafilistes, sotsiaalmajanduslikes 

ja infrastruktuuridega seonduvates valdkondades ning rahvuslikke tervishoiu eesmärke. Joogivee 

kvaliteeti reguleeriv rahvuslik seadusandlus EL-i riikides põhineb Nõukogu direktiivil 98/83/EC, mis 

keskendub olmevee kvaliteedinõuetele. Antud direktiiv ja Eesti seadusandlus järgivad ka WHO 

juhendeid.  

 

Vesi, mis on mõeldud inimestele tarvitamiseks, peab olema vaba igasugustest mikroorganismidest, 

parasiitidest ja kahjulikest ühenditest, mis teatud arvukusel või kontsentratsioonidel kujutavad 

potentsiaalset ohtu inimese tervisele. Eeltoodu täitmiseks tuleks joogivee mikrobioloogiliste ja 

keemiliste ohtude riske hinnata järjepidevalt. Kõikidele joogiveest uuritavatele kvaliteedinäitajatele on 

EL-i olmevee direktiivis seatud parameetrite väärtused, mis põhinevad olemasolevatel teaduslikel 

andmetel ning arvesse on võetud ka ettevaatuse printsiipi; kõnealused väärtused on valitud tagamaks, 

et olmevett oleks võimalik turvaliselt kasutada kogu elu, ning need esindavad tervisekaitse kõrget 

taset. Oluline on teada, et kõik parameetrid on seatud eeldusega, et 60 kg kaaluv täiskasvanu tarbib 

puhtal kujul joogivett 2 liitrit päevas.  

 

Tinglikult võib kvaliteedinäitajad jagada kahte kategooriasse: otseselt tervisele ohtlikud ja vee üldist 

seisukorda kirjeldavad ehk indikatiivsed näitajad (enamus keemilised- ja kõik organoleptilised 

näitajad).  
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1.5.1 Mikrobioloogilised näitajad 

Vee fekaalse kontaminatsiooni ehk saastatuse esinemise võimaluse usaldusväärseks hindamiseks on 

esitatud mitmeid indikaatororganisme, millest kõige varasemaks võib lugeda Escherihia coli (E. coli) 

bakterit. Joogivee kvaliteedi ja fekaalse kontaminatsiooni mikrobioloogiliste indikaatorite 

valikukriteeriumid:  

 Laboratoorsed meetodid peavad võimaldama indikaatororganisme suhteliselt kergesti 

isoleerida, identifitseerida ja loendada; 

 peaksid puuduma reostamata vees ja esinema juhtudel, kui vees on olemas patogeensete 

mikroorganismide allikas; 

 ei tohiks paljuneda keskkonnas; 

 peaksid vees esinema patogeenidest suurema arvukusega; 

 peaksid reageerima patogeenidega sarnaselt loomulikele keskkonnatingimustele ja vee 

töötlemise protsessidele. 

 

EL ja Eesti joogivee mikrobioloogilise kvaliteedi spetsiifilised parameetrid nõuavad, et kasutades 

tunnustatud määramise meetodeid, ei tohi 100 ml vees esineda ühtegi E. coli ega enterokokki 

väljendatuna pesa moodustav ühikus (PMÜ). PMÜ on kokkuleppeline ühik, mis väljendab minimaalset 

mikroobide hulka, mis on võimeline moodustama söötmel eraldiseisvaid pesi ehk kolooniaid. 

 

1.5.1.1 Escherichia coli (E.coli) 

Soolekepike ehk soolebakter ehk coli-bakter ehk kolibakter (Escherichia coli, lühendatult E. coli) on üks 

paljudest enterobakterite sugukonda kuuluvatest pulgakujuliste bakterite liikidest, kes elab põhiliselt 

inimeste ja loomade soolestikus. E. coli on seedetrakti normaalse mikrofloora üks tuntumaid esindajaid 

ning tavaliselt ei leidu seda teistes keskkondades (nt taimed, pinnas ja vesi). Enamik E. coli tüvesid on 

ohutud, kuid leidub ka haigust tekitavaid serotüüpe (E. coli O157:H7 ja E. coli O111). 

 

Joogivee hügieenilise kvaliteedi ja fekaalse kontaminatsiooni indikaatorina, võrreldes teiste 

indikaatoritega, arvatakse E. coli olema ülekaalukalt parim. Teatud ulatuses on coli‑laadsete bakterite 

ja E. coli arvukuse määramist võimalik kasutada ka veetöötlemise protsesside ja veepuhastusseadmete 

efektiivsuse hindamiseks. E. coli leid joogivees viitab värskele fekaalsele reostusele ja seetõttu on vesi 

joogiks mikrobiaalselt kõlbmatu ilma eelneva täiendava töötluseta. Samuti tuleb meeles pidada, et 

fekaalne reostus võib esineda perioodiliselt ning üksikproov ei pruugi õiget olukorda peegeldada. 
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Seetõttu on joogiveekäitlejatel soovitav teha perioodiliselt (nt korra nädalas) E. coli analüüse. 

Erakaevude omanikud võiksid vett analüüsida aegadel, mil saastatuse risk on suurim, nt kevadel 

lumesulamise aegu, pärast pikka põuda ja paduvihmasi. Kui joogivees on E. coli leid positiivne, siis 

esmase abinõuna soovitatakse vett keeta või kasutada alternatiivseid joogiveeallikaid. Vee edasiseks 

töötlemiseks soovitatakse kasutada filtreid või desinfitseerida kaevu (kogu süsteemi). Samuti tuleks 

määrata saasteallikas ja võtta kasutusele meetmed, mis välistaksid vee edasist saastumist. Vee 

keetmise kohustus kaob, kui kaks järjestikust (24 tunnise vahega) võetud proovi osutuvad negatiivseks. 

 

1.5.1.2 Enterokokid 

Enterokokk ehk fekaalne streptokokk, kuulub samuti enterobakterite sugukonda ja elutseb põhiliselt 

inimeste ja loomade soolestikus. Sarnaselt E. coli`le pole terve inimese soolestikus elutsev bakter 

ohtlik. Nõrgestatud immuunsüsteemiga inimestel võib enterobakter osutuda terviseriskiks 

olukordades kui ta koloniseerub teisi elundsüsteeme (veri, kuseelundkond jt). Veekeskkonnas on 

enterokokk püsivam kui E. coli ja seepärast võib nende leid joogivees viidata ka ammusele reostusele. 

Reostunud vees on enterokokkide paljunemisvõime väike ja seetõttu peetakse teda heaks 

indikaatoriks eelkõige veetöötlemise efektiivsuse hindamisel.  

 

1.5.2 Keemilised näitajad ja üldreostuse indikaatorid 

1.5.2.1 Lämmastikuühendid 

Ammoonium (NH4
+) on sageli põhjavees toimuvate erinevate protsesside vaheprodukt ja samuti 

produtseeritakse teda palju ka imetajate soolestikus ainevahetusprotsesside käigus (> 4000 

mg/päevas). Ammooniumi esineb nii õhus, pinnases kui ka vees, ning on taimedele ja loomadele 

vajaliku lämmastiku allikaks osaledes valgusünteesil. Lisaks looduslikule õhus leidvale ammooniumile 

võib seda sinna paiskuda ka tööstusliku ja muu tegevuse käigus (nt väetamine, laut). Pinnases suureneb 

ammooniumi sisaldus kevadel ja suvel kui mikroobide ja bakteriaate elutegevus on intensiivseim (nt 

bioloogilise materjali kõdunemine). Vees leiduvast ammooniumist võib erinevate reaktsioonide käigus 

saada nitrit (NH3 + O2 → NO2¯ + 3H+ + 2e¯) ja nitritist omakorda nitraat (NO2¯ + H2O → NO3¯ + 2H+ + 

2e¯). Seetõttu tuleb jälgida vees ammooniumi esinemist, sest muutused ammooniumi 

kontsentratsioonis viitavad võimalikule nitrifikatsiooni toimumisele. Pinnalähedases põhjavees annab 

ammooniumi sisaldus tunnistust värskest reostusest (bakteriaalne, reovesi, sõnnik). Nitritite (NO2
-) ja 

nitraatide (NO3
-) olemasolu vees näitab vanemat saastatust. Nitritid ja nitraadid on looduses laiale 

levinud ühendid, aga nitraate esineb rohkem põhja- kui pinnavees ning harilikult just madalates 

kaevudes (eriti põllumajanduspiirkondades).  Nitritit esineb vees vähem kui nitraati, sest see on 
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vähepüsiv nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooni vaheühend (moodustub kui emb-kumb reaktsioon pole 

lõpuni kulgenud)  

 

Tervisele on joogivees sisalduva lämmastikuühendite mõju väike, sest vee kaudu saadav hulk on 

reeglina mitmeid kordi väiksem võrreldes igapäevasest toidust saadava kogusega. Ammooniumi 

toksikoloogiline (mürgistust tekitav) mõju avaldub kui seda manustatakse rohkem kui 200 mg 

kehakaalu kilogrammi kohta. Nitraat võib reageerida punaste vereliblede koostisse kuuluva 

hemoglobiiniga ja hävitada selle hapniku transportimise võime (methemoglobineemia väikelastel ja 

imukutel). Samuti on täheldatud nitraadi mittesoovitud mõju kilpnäärme talitusele (nt pärsib joodi 

omastamist ja kilpnäärme hormoonide sekretsiooni, millest viimane võib omakorda mõjutada loote 

arengut).  

 

Tavaliselt on ammooniumi sisaldus looduslikus pinna- ja põhjavees alla 0,2 mg/l ning piirsisaldus 

joogivees on 0,5 mg/l. Nitraatide piirsisaldus joogivees on 50 mg/l ja nitritite oma 0,5 mg/l. WHO pole 

ammooniumile piirsisaldust määranud, sest vee tarbimisega ei kaasne negatiivset tervisemõju ja 0,5 

mg/l piirsisaldus on nn esteetiline piirsisaldus, mis põhineb vasktorude ja -seadmete korrosioonil. Üle 

normi nitraate sisaldavat vett ei tohiks kasutada väikelaste ja imikute toidu valmistamiseks. On 

täheldatud, et nitraat ületab platsentaarse barjääri. Kuigi kaevuvee mikrobiaalne saastatus võib 

esineda koos ülenormatiivse nitraatide sisaldusega, tuleks siiski meeles pidada, et keetmine ei vähenda 

nitraatide ja nitritite kontsentratsiooni vees. Endiste või praeguste põllumajanduspiirkondades 

asuvate (madalate) kaevude vett tuleks regulaarselt kontrollida nitritite ja nitraatide suhtes (nt korra 

aastas kevadel või sügisel, mil nitraatide kontsentratsioon on suurim). 

 

1.5.2.2 Sulfaat  

Sulfaadid (SO4
2-) on vee organoleptilisi omadusi mõjutavad ained. Nende sisaldus määrab vee 

kareduse. Vee maitse muutus tekib, kui vesi sisaldab üle 250 mg/l naatriumsulfaati (Na2SO4) või üle 

1000 mg/l kaltsiumsulfaati (CaSO4). Sulfaatide sisaldus vees on vee agressiivsuse ehk korrosioonivõime 

näitaja. Põlevkivipiirkonna kaevandusvesi rikastub sulfaatidega püriidi oksüdeerumise tagajärjel. 

Väävelhappe ühendid, mis õhus reageerimisel veega moodustavad happeid, on ühed happevihma 

koostisosad. Kirjanduse andmetel on Kanadas vihmavees sulfaate 1,0 kuni 3,8 mg/l ja merevees umbes 

2700 mg/l.  
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Üldiselt on sulfaadid väga madala toksilisusega inimorganismile ja on täheldatud, et aja jooksul 

inimene kohaneb suuremate kontsentratsioonidega. Vesi, mis sisaldab magneesiumsulfaati (MgSO4) 

üle 600mg/l, toimib kui lahtisti. Suure koguse sulfaatide joomine võib põhjustada kõhulahtisust, 

dehüdratatsiooni (vedelikupuudus) ja mao-sooletrakti ärritusnähte. Enamus sulfaate satub inimese 

organismi toidu, vähem joogivee) ja õhu kaudu. Vees leiduvates kogustes ei ole see ohtlik tervisele. 

Sulfaadi piirsisaldus joogivees on 250 mg/l. 

 

1.5.2.3 Mangaan  

Mangaan (Mn) on üks levinumaid metalle maakoores, moodustades raua levikust vaid 1/15. Mangaani 

annuse soovitatavaks ülemiseks piiriks lastel vanuses 1 - 3 aastat loetakse 2 mg päevas, 4 - 8 aastastel 

3 mg, 9 - 13 aastastel 6 mg ja 14 - 18 aastastel 9 mg päevas. Täiskasvanutel loetakse selleks ülemiseks 

piiriks 11 mg. Mangaani liig põhjustab raua kasutamise häireid organismis.  

 

Mangaani piirsisaldus joogivees on 50 µg/l (nn esteetiline piir). Mangaani suurenenud sisaldus vees 

(alates 100 µg/l) on põhjuseks ka mustja sette tekkimisel, mis määrib pesu, valamuid jm ning põhjustab 

soovimatuid kõrval maitseid jookidel. Mangaani (nagu ka raua) esinemine joogivees võib põhjustada 

mikrobioloogilise materjali kuhjumist veesüsteemis. WHO vanade juhendmaterjalide järgi peeti 

mangaani tervisele ohutuks kontsentratsiooniks joogivees kuni 400 µg/l sisaldust. Viimases 2011. 

aastal avaldatud, neljandas parandatud joogivee kvaliteedijuhendis on numbriline väärtus eemaldatud 

ja mainitud, et mangaani sisaldust ei peeta ohuks tervisele kontsentratsioonide puhul, mis on tarbijale 

vastuvõetavad ja tema sisaldust reglementeeritakse peamiselt organoleptiliste omaduste tagamiseks.  

 

Soome THL-i teadlased peavad mangaani joogivees suuremaks terviseriskiks kui seni on arvatud. Oma 

arvamusel tuginevad nad viimastele teadusuuringutele, kus on leitud seosed liigse mangaani (aine 

keskmine sisaldus joogivees üle 100 µg/l) ja 1 - 12 aastaste laste käitumis- ja õppimishäirete, 

peenmotoorika halvenemise ja madalama intelligentsi vahel. Mangaani toime on sarnane plii toimega 

ja negatiivne mõju lapse arengule algab juba üsasisese kokkupuute korral. Seega on oluline ka 

rasedusaegne mangaanirikka joogivee vältimine.  

 

1.5.2.4 Raud  

Raud (Fe) on looduses levinud element, olles sisalduselt maakoores neljandal kohal (pärast hapnikku, 

räni ja alumiiniumi). Valdav kogus rauda sisaldub maakoores ühenditena (oksiidid, hüdroksiidid, 
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karbonaadid ja sulfiidid). Rauda esineb pinna- ja põhjavees. Ülemäärane raua sisaldus vees pärineb 

veekompleksist või amortiseerunud metalltorustikust.  

 

Inimorganismis on rauda 3 - 4 grammi, millest suurem osa kuulub vere hemoglobiini koostisse. Viimase 

ülesandeks on õhuhapniku sidumine ja edasikandmine organismis. Ööpäevas kaotab inimorganism 

normaalselt umbes 1 mg rauda. Toidus olevast rauast imendub umbes 10%, seega peab ööpäevane 

rauakogus toidus jääma vahemikku 10 - 15 mg.  

 

Raua piirsisaldus joogivees on 200 µg/l. Mõõdukalt kõrgenenud rauasisaldus joogivees ei kujuta 

tervisele otsest ohtu, kuid halvendab vee organoleptilisi omadusi (> 300 µg/l), eelkõige võib kaasneda 

ebameeldiv maitse ja hägusus, vee kollakas värvus ning pruun sete. Tervisele on ohtlik juua vett, mille 

rauasisaldus on rohkem kui 6 mg/l. Kõrge rauasisaldusega joogivesi võib põhjustada positiivset 

rauabilanssi (hemokromatoos) ja oksüdatiivset stressi, mida peetakse mitmete haiguste, nagu 

põletikud, südame-veresoonkonna haigused, suhkrutõbi, kasvajad jm põhjustajaks. 

 

1.5.2.5 Vesinikioonide kontsentratsioon  

Vee vesinikioonide kontsentratsioon (pH) näitab kas vesi on happeline (pH alla 7) või aluseline (pH üle 

7). Tavalise joogivee pH on natuke alla 7. Kui pH üle 8,5, halveneb vee maitse ja tekib katlakivi. Liiga 

leeliseline (pH üle 7) vesi on organismile kahjulik. Liiga madala pH-ga vesi on pehme ning põhjustab 

korrosiooni protsesse veevõrgus (pH alla 6,5), lahustades vette erinevaid metalle (mis on ka peamine 

põhjus, miks vee pH-le on seatud piirid). pH piirsisaldus joogivees on 6,5 kuni 9,5 pH ühikut. 

 

1.5.2.6 Naftasaadused  

Naftasaadused on üldine nimetaja komplekssele naftast saadud kemikaalide segule, mis koosneb 

enamuses süsivesikute gruppi kuuluvatest ühenditest (100-1000 nimetust). Joogivees naftasaadused 

(NS) riikliku järelevalve käigus ei määrata, analüüsitakse ainult benseeni ja põhjaveest 1-aluselisi 

fenoole, mis on mõlemad naftasaaduste komponendid.  

 

Naftasaaduste sisaldumine vees näitab, et veeallikas, kus proov on võetud, on naftaproduktidega 

(diiselkütus, petrooleum, vms.) reostunud ja seda isegi võib-olla aastaid tagasi. Naftasaadused 

põhjustavad olenevalt kontsentratsioonist ning konkreetsest naftaproduktist negatiivset mõju 

tervisele. 
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WHO ei ole naftasaadustele piirväärtust välja töötanud põhjendades seda asjaoluga, et enamus 

olukordades on NS lõhna- ja maitselävi madalam tervisele ohtlikust kontsentratsioonist ja seda eriti 

lühiajalise kokkupuute korral. Eestis on naftasaaduste läviväärtus teatud põhjavee kogumitele 20 µg/l 

(Keskkonnaministri määrus nr. 75), aga joogivees ei tohi NS olla. 

 

1.5.2.7 Benseen  

Benseen (varem ka bensool) on aromaatne süsivesinik. Benseen (C6H6) on omapärase lõhnaga 

värvuseta lenduv ja kergestisüttiv vees halvasti lahustuv vedelik, mida kasutatakse teiste orgaaniliste 

ühendite tootmiseks. Looduslikult esineb see naftas ja lisatakse bensiinile oktaanarvu suurendamiseks. 

Vette satub peamiselt tööstusheitvee või välisõhu reostuse kaudu (sademetega). 

 

Benseen on väga mürgine. Suurte koguste mõjul (ehk äge mürgisus) võib kahjustuda kesknärvisüsteem 

(põhjustades nt peapööritust, iiveldust, peavalu), madalates kontsentratsioonides (ehk subkrooniline 

mürgisus) on mürgine eelkõige vereloomele (leukeemia). Inimene on eksponeeritud benseenile kolme 

erineva kontakti teel: suukaudne manustamine (vesi, toit), inhaleerimie (õhk) ja otsene nahaga 

kokkupuude (dermaalne ekspositsioon). Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International 

Agency for Research on Cancer, IARC) on benseeni liigitanud I grupi kantserogeeniks (tõestuspõhiselt 

teadaolev kantserogeenne aine inimestele). WHO soovituslik benseeni piirnorm joogivees on 10 µg/l, 

meie seadusandluses 1 µg/l. 

 

1.5.2.8 Fenoolid 

Fenoolid on aromaatsete süsivesinike hüdroksüühendid, mille aromaatses tuumas asendab 

vesinikuaatomit üks või mitu hüdroksüülrühma. Sõltuvalt hüdroksüülrühmade arvust eristatakse ühe- , 

kahe- ja kolmealuselisi fenoole. Fenoolidel on nahka, silmi ja limaskesti ärritav toime. 

 

Fenoolid tekivad hapnikku sisaldavate kõrgmolekulaarsete orgaaniliste ainete (peamiselt 

tahkekütuste) utmisel. Neid leidub kivisöe-, turba- ja pruunsöetõrvas ning põlevkiviõlis. Fenoole esineb 

ka looduslikul kujul (nt taimedes, inimestes ja loomades). Iga-aastase veekogude seire tulemusel on 

leitud, et Eesti veekogudesse satuvad fenoolid põhiliselt Ida-Virumaa põlevkiviõli tootvate ettevõtete 

territooriumidelt, poolkoksimägedest, aga ka põlenud põlevkivikaevandustest ja aherainemägedest 
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ning likvideerimata jääkreostusobjektidelt, kus kunagi kasutati põlevkiviõli. Mujal Euroopas 

põlevkiviõlifenoolidega ei tegelda. Fenoolide poolestusajaks põhjavees peetakse 12 kuni 168 tundi. 

 

Kuna fenoolid on ohtlikud ained (eriti just vee-elustikule), siis määrustega on nende sisalduse kohta 

pinnases, põhja-, pinna- ja merevees kehtestatud piirnormid. Joogiks kasutatavas põhjavees ei tohi 

erialuselisi fenoole kokku olla üle 1μg/l.  

 

1.5.2.9 Pestitsiidid 

Pestitsiidide ehk taimekaitsevahendite all mõistetakse järgmisi orgaaniliste ühendite gruppe: 

insektitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid, nematotsiidid, akaritsiidid, algitsiidid, rodentitsiidid, slimitsiidid, 

pestitsiididega seotud tooted (sealhulgas kasvuregulaatorid) ning kõigi nende ühendite metaboliidid, 

degradatsiooni- ja reaktsiooniproduktid. Piirsisaldus arvutatakse iga pestitsiidi kohta eraldi ja 

terviseriski hindamisel tuleks lähtuda konkreetsest leiust. 

 

Pestitsiidide üksikleiu piirväärtus joogivees on 0,10 µg/l. Erandiks on aldriini, dieldriini, heptakloori ja 

heptakloorepoksiidi, mille jaoks on piirsisaldus 0,03 µg/l. Pestitsiidide koguleiu piirväärtuseks on 0,50 

µg/l, mis tähendab, et kõikide leitud ainete summa ei tohi seda näitu ületada.  

 

1.5.3 Organoleptilised näitajad 

Organoleptilised omadused ehk meeltajutavad omadused on toidu, vee vm aine omadused, mis on 

tajutavad inimese meeleorganitega. Joogivee puhul on need omadused värvus, maitse, lõhn ja 

hägusus. Selliste omaduste hindamiseks on raske leida väärtust, mis sobiks ühtlaselt kõikidele 

tarbijatele kuna inimesed tajuvad neid väga individuaalselt.  

 

Reeglina on määrustes ja seadustes kvaliteedinäitajatele seatud piirväärtused arvulised suurused, kuid 

joogivee puhul on sotsiaalministri määruses nr 82 organoleptiliste omaduste hindamiseks üldistatud, 

et need peavad olema „tarbijale vastuvõetavad ja ebatavaliste muutusteta“. Laboratoorsete 

meetoditega on võimalik organoleptilisi näitajaid arvuliselt määrata, mis olenevalt eesmärgist annab 

võimaluse neid adekvaatsemalt hinnata. Sotsiaalministri määruses nr 1 on olemas eri 

kvaliteediklassidel (I-III) arvulised piirväärtused ka loodusliku põhjavee organoleptiliste omaduste 

hindamiseks (vt peatükk 2.4). Esimesele kvaliteediklassile vastava põhjavee piirväärtused on nii 

mikrobioloogiliste kui ka keemiliste näitajate poolest samad, mis iseloomustavad kvaliteetseks 
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peetavat joogivett Sotsiaalministri määruses nr 82. Seega esimese määruse numbrilisi väärtuseid 

kasutades saab anda objektiivsema hinnangu ka kaevuvee organoleptilisetele näitajatele.  

 

1.5.3.1 Värvus 

Värvust põhjustavad tegurid liigitatakse looduslikeks (taimed, mikroorganismid, pinnas) ja 

inimtegevusega seostatavateks (tööstus, maaviljelus, majapidamine). Looduslikud tegurid on enamasti 

tervisele ohutud, kuid tarbija seisukohast mitte soovitud. Vee värvust mõjutavad nii suur raua kui 

mitmesuguste orgaaniliste ainete sisaldus (soost pärit veed), mis muudavad vee värvuse kollakaks või 

rohekaks, annavad veele ebameeldiva lõhna ja maitse. Vee värvust hinnatakse pallides (5, 15, 25), 

võrreldes uuritavat vett värvusetalonidega. Alates 15 mg/l Pt võib tarbija märgata vee muutumist 

hägusemaks ja kollakaks. Joogiveeks kasutada kavatsetava põhjavee I kvaliteediklassi piirväärtuseks 

(ilma töötluseta joogiks kõlbulik vesi) on Sotsiaalministri määruse nr 1 kohaselt 5 palli (Pt/Co skaalal). 

 

1.5.3.2 Hägusus  

Vee muudavad häguseks vees mittelahustuvad ained, mida üldiselt ei peeta suureks keemiliseks 

ohuteguriks. Osa neist satub vette juba veeallikast. Osa hägu tekib, kui vesi puutub kokku õhuga 

(rauaühendid, lahustunud lubjakivi välja sadenemine). Hägususe peamine tervisega seotud eesmärk 

on näidata veepuhastuse efektiivust, kuid seda ei saa kasutada otsese indikaatorina patogeenide 

puudumise kohta. Väga hea näitaja on nefelomeetriline hägususühik (nefelometric turbitity unit, NTU). 

Ebarahuldavaks peetakse üldjuhul vett, mille hägusus on üle 5 NTU. Joogiveeks kasutada kavatsetava 

põhjavee I kvaliteediklassi piirväärtuseks (ilma töötluseta joogiks kõlbulik vesi) on Sotsiaalministri 

määruse nr 1 kohaselt 1,5 NTU. 

 

1.5.3.3 Lõhn ja maitse 

Puhas looduslik vesi peaks olema lõhnatu ja maitsetu. Erinevalt hägususest ja värvuse muudatusest on 

lõhna ja maitse tajumine väga individuaalne. Muutused vee lõhna- ja maitseomadustes on tingitud 

paljudest teguritest ning võivad olla bioloogilist või tööstuslikku päritolu. Paljude kemikaalide 

(naftasaadused, fenoolid) puhul on teada, et nende lõhna ja maitselävi on palju madalam väärtusest, 

mis on seatud joogivee lubatud piirnormiks. Seetõttu on ka nende määramine vees keeruline ja kallis.  

Tavaliselt tekivad lõhnaprobleemid seisval veel või kõrgemate temperatuuride korral (vetikad). 

Temperatuur mõjutab ka maitset. Vee maitset muudavad ka nn rauabakterid (eraldavad juhuslikult 

suuri rauakoguseid vette). Tarbijale on oluline teada, et vee ebameeldiv maitse ja lõhn ei ole otseses 

seoses terviseohuga, sest üldiselt tervisele ohtlikud toksiinid ja patogeenid on lõhnatud. 
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Sotsiaalministri määruse nr 1 seatud piirväärtuseks I kvaliteediklassi kuuluva põhjavee puhul 

(joogiveeks kõlbulik) on lõhnale seatud 2 palli (lahjendus 25 °C juures). 
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2. Uuringu ülesehitus ja metoodika 

2.1 Ajakava 

Uuringus osalevate vabatahtlike kaevuomanike otsimisega alustati 2014. aasta mais ning juuniks oli 

kogunenud ligemale 300 sooviavaldust. Ettevalmistava perioodi alguses koostati ka joogivee-

teemaline infovoldik (leitav: www.terviseamet.ee) mida jagati kõikidele huvitatud osapooltele ja mille 

elektrooniline versioon on kättesaadav Terviseameti kodulehelt. Veeproove võeti juuli kuni november 

2014. Tagasiside andmine kaevuomanikele algas 2014. aasta augustis ja lõppes sama aasta detsembris. 

Andmete analüüs ja aruande koostamine teostati perioodil detsember 2014 kuni juuni 2015. 

 

 

2.2 Kaevude valik 

Keskkonnaregistri andmetel on Eestis ligi 29 000 registreeritud puurkaevu. Salvkaevude kohta 

ametlikud andmed puuduvad, mistõttu polnud võimalik uuringukaevude selekteerimine lihtviisil 

registriandmeid kasutades. Kuna uuringu üheks eesmärgiks oli uurida ka piirkonna salvkaevusid, siis 

otsiti kaevuomanikke nii pressiteadetega Virumaa kohalikes meediaväljaannetes kui ka otseste 

pöördumistega maakonnavalitsuste poole.  

 

Kaevude valikul lähtuti eelkõige järgmistest kriteeriumitest: 

 Uuringus osalemine on vabatahtlik ja selleks tuleb esitada mitteformaalne avaldus osapooltele 

sobival viisil KTUK-i kontaktisikule; 

 Uuritava kaevu vett kasutatakse majapidamises joogiveena aastaringselt; 

 Uuritavast kaevust tarbitakse vett keskmiselt vähem kui 10 m³ ööpäevas või vähem kui 50 

inimese tarbeks;  

 Joogiveega varustamine pole osa majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest; 

 Juhul kui soovijaid on rohkem kui uuringu planeeritud maht, on eelis lastega peredel. 

 

Algne eesmärk oli leida vähemalt 200 kriteeriumitele vastavat kaevu, mis täitus ka peale kõikide 

sooviavalduste esmast ülevaatust. Esmase valiku käigus eemaldati kaevud, mis ei vastanud uuringu 

kriteeriumitele (suvilad, vett ei kasutata joomiseks, majapidamine on ühendatud tsentraalse 

veetrassiga, valimist eemaldatud piirkonna linnad) ja avaldused, mille kohta järelpärimise peale ei 

tulnud täpsustavaid vastuseid või kontaktandmed olid puudulikud/valed. Lõppvalimisse jäi 242 kaevu. 

http://www.terviseamet.ee/
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Kaevunimekiri edastati proovivõtjatele, kellel oli luba jätta veeproovid võtmata juhul kui proovivõtu 

kohas tekkis põhjendatud kahtlus, et kaevuvett ei tarbita joogiks. Seetõttu jäi erinevatel põhjustel (ei 

saanud kontakti omanikuga, vett ei tarbita joogiks, kaevus pole piisavalt vett) proovid võtmata 13-st 

kaevust.  

 

Kogutud andmete esmasel analüüsil (kaebused, pildid, analüüside vastused) ja tagasiside käigus 

eemaldati lõppvalimist veel 12 kaevu, kuna selgus, et nendes majapidamistes ei kasutatud kaevuvett 

joomiseks. Sellest tulenevalt on aruandes toodud tulemuste statistilisel analüüsil kasutatud 217 kaevu 

andmeid. 

 

 

 

Juhtum 1. 

Tegemist oli puurkaevuga, milles analüüsitulemuste 

kohaselt olid korrast ära järgmised näitajad: enterokokid 

(2 PMÜ/l), tugevalt üle normi rauda (4890 µg/l) ja 

mangaani (181 µg/l). Raud ja mangaan põhjustavad 

reeglina organoleptiliste näitajate muutusi, mistõttu olid 

väga kõrged ka värvi ja hägususe näitajad. Oma 

avalduses kirjutas kaevuomanik: veel tugev punakas 

sade, on olnud õli lõhna ja laike, siis kasutasime naabrite 

kaevu.  

Kahtlus vee tarbimise osas joogiks, tekkis alles hilisemal 

pildimaterjali nägemisel. Peale kaevuomanikuga 

kõnelemist selgus, et joogiks nad seda vett siiski ei tarbi 

ja seetõttu tuli antud kaevu andmed lõplikust analüüsist 

kõrvaldada. 
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2.3 Veeproovide kogumine ja analüüs 

Veeproove koguti perioodil juuni kuni november 2014. Proovide võtjateks olid vastava 

akrediteeringuga töötajad Terviseameti Kohtla-Järve laborist ja Ida talitusest. Proovid võeti inimeste 

reaalsest joogivee tarbimise kohast: köögikraanist, muust kraanist või otse kaevust. Lisaks proovivõtule 

täideti kohapeal lisaleht, milles kirjeldati vaatluse ja küsitluse teel kaevuvee kvaliteeti mõjutavaid 

tegureid (Lisa 1). 

 

Veeproovide analüüse teostati kolmes Terviseameti akrediteeritud laboris: 

 Kohtla-Järve labor (Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor 

registreerimisnumbriga L075). 

 Tallinna keemialabor (Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor 

registreerimisnumbriga L042). 

 Tartu labor (Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor 

registreerimisnumbriga L019). 

 

Kohtla-Järve laboris tehti kõik tavaanalüüsid: E. coli, enterokokid, ammoonium, hägusus, lõhn, 

mangaan, raud, nitraat, nitrit, pH ja värvus. Tartu laboris analüüsiti pestitsiidide jääke (57 eri nimetust) 

ja Tallinna keemialaboris naftasaaduseid, fenoole ja benseeni. 

 

Kõik laborid lähtusid oma analüüside tulemuste väljastamisel Sotsiaalministri määruses nr 82 ja nr 1 

joogiveele seatud piirväärtustes. Kaevuomanikele väljastatud protokollides pole kirjeldatud 

naftasaaduste piirnormi, sest joogiveel see puudub. Tabelis 1 on esitatud kõik kasutatud 

analüüsimeetodid ja labori määramispiirid. 
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Tabel 1. Kasutatud analüüsimeetodid. 

Näitaja Meetod Labori määramispiirid 

Escherichia coli EVS-EN ISO 9308-1 - 

Enterokokid EVS-EN ISO 7899-2 - 

Naftasaadused ISO-9377-2:2000 (E)* 15 

Benseen EPA 524.2 0,1 

Nitraat (NO3
-) GOST 18826 1 

Nitrit (NO2
-) GOST 4192 0,004 

Fenoolsed ühendid STJ V88 0,5 

Pestitsiidid  V45-LC/MS/MS 
V37a-GC/MS 

20 ng/l 
2-7 ng/l; 10 ng/l** 

Mangaan (Mn) ISO 6333 30 

Ammoonium (NH4
+) ISO 7150-1 0,08 

Raud (Fe) GOST 4011 100 

Sulfaat (SO4
2-) GOST 4389* 2 

Hägusus  EVS-EN ISO 7027 0,5 

Lõhn EVS-EN 1622* - 

Värvus EVS-EN ISO 7887 - 

Vesinikioonide kontsentratsioon 
(pH) 

ISO 10523 - 

* meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses 

** määramispiir uutel, akrediteerimata ühenditel 

 

 

2.4 Kvaliteedinäitajate väärtused 
Kõikidele uuritud kvaliteedinäitajatele on vastavate määrustega seatud väärtused, mis tagavad 

tervisele ohutu joogivee. Antud uuringu raames kasutati esialgsel tulemuste tõlgendamisel, terviseriski 

hindamisel ja kaevuomanikele tagasiside andmisel kolme määrust: 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. 

a määrus nr 82. (SoMm nr 82); 

 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded. Sotsiaalministri 02.01.2003. a määrus nr 1. (SoMm nr 1); 

 Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille 

seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad 

kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate 

saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused 

põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord. Keskkonnaministri 

29.12.2009 määrus nr 75. (KeMm nr 75). 
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SoMm nr 82 nimetatud joogivee kvaliteedinäitajate piirisisaldused kattuvad sama ministri määruses nr 

1 joogiveeallikana kasutada kavatsetava põhjavee piirväärtuste alusel seatud I kvaliteediklassiga. 

SoMm nr 82 ei ole kirjeldatud väärtusi fenoolidele ja naftasaadustele. Fenoolide leiu hindamiseks on 

uuringus kasutatud SoMm nr 1 joogiveeallikana kasutada kavatsetava põhjavee piirväärtust 0,001 

mg/l, mis on konstantne kõikide kvaliteediklasside lõikes. Naftasaaduste leiu hindamiseks on kasutatud 

KeMm nr 75 põhjavett ohustavate saasteainete sisalduse läviväärtuste tabelis toodud normi 20 µg/l. 

Antud väärtuse kasutamine joogivee ohutuse hindamiseks on põhjendatud asjaoluga, et kõik teised 

samas määruses välja toodud lävi- ja piirväärtused ühtivad SoMm nr 82 nimetatud joogivee 

piirsisaldustega. 

 

Kõikide kasutatud piirsisalduste, piir- ja läviväärtuste võrdlused erinevate määruste lõikes on 

koondatud Tabelisse 2. Tabelis toodud näitajaid – E. coli, enterokokid, naftasaadused, benseen, nitraat, 

nitrit, fenoolsed ühendid, pestitsiidid ja pestitsiidide summa – peetakse inimese tervisele otseselt 

ohtlikeks. Teised tabelis esitletud näitajad kuuluvad nn indikaatornäitajate (mõjutavad vee 

organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist reostust) nimistusse ja neid ei peeta tervisele otseselt 

ohtlikeks. Tumedamas kirjas on esile tõstetud väärtused, mis kõikides eri määrustes on konstantsed, 

andes piisava aluse joogivee määruses puuduvate näitajate tõlgendamiseks teistes määrustes 

sätestatud normide abil. 

 

 

 

Juhtum 2. 

Puurkaevu vesi, milles analüüside kohaselt ületas 

joogiveele lubatud piirnormi vaid nitraadi näitaja (60,3 

mg/l). Lisaks määrati veest ka kõikide leidude keskmisest 

kõrgem NS kontsentratsioon (66 µg/l). Kaevuomanik ise 

on kirjeldanud, et vesi on hea maitsega ja ainsaks 

mureks on lubjane sade.  

Taustainfost ei selgunud, mis võiks olla selliste leidude 

põhjuseks. Visuaalselt on pildilt näha, et tegemist on 

puhta ja selge veega. 
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Tabel 2. Kvaliteedinäitajate võrdlustabel. 

Näitaja Ühik SoMm nr 82 
† 

Piir-
sisaldused 

SoMm nr 1 ‡ 
Põhjavee 

kvaliteediklasside (KK) 
piirväärtused 

KeMm nr 75 ˚ 
Lävi- ja 

piirväärtused 

I II  III 

E. coli PMÜ/100 
ml 

0 0 0 ≤10 - 

Enterokokid PMÜ/100 
ml 

0 0 0 ≤10 - 

Naftasaadused μg/l - - - - 20 

Benseen μg/l 1 1 1 1 1 

Nitraat (NO3
-) mg/l 50 50 50 50 50 

Nitrit (NO2
-) mg/l 0,5 0,5 ≤0,5 ≤1 - 

Fenoolsed 
ühendid 

mg/l - 0,001 0,001 0,001 0,001* 

Pestitsiidid  μg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pestitsiidide summa μg/l 0,5 - - - 0,5 

Mangaan μg/l 50 50 100 200 - 

Ammoonium (NH4
+) mg/l 0,5 0,5 1,5 2 0,5 (aeroobne) 

1,5 (anaeroobne) 

Raud μg/l 200 200 1000 10 000 - 

Sulfaat (SO4
2-) mg/l 250 250 250 350 250 

Hägusus  NTU TVV, EM** 1,5 2 3 - 

Lõhn Lahjendus 
25°C 
juures 

TVV, EM** 2 2 3 - 

Värvus (Pt/Co 
skaala) 

TVV, EM** 5 5 10 - 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

pH ≥6,5 ≤9,5 ≥6,5 
≤9,5 

≥6,5 
≤9,5 

≥6,5 
≤9,5 

6 - 9 

*Ainult ühealuseliste fenoolide läviväärtus 

** TVV, EM- tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta 

† Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrus nr 82. 

‡ Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Sotsiaalministri 

02.01.2003. a määrus nr 1. 

˚ Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, 

põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate 

tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi 

piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord. Keskkonnaministri 29.12.2009 määrus nr 

75.  
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2.5 Vastused kaevuomanikele 

Kuigi erinevate ainete sisaldusele joogivees on piirnormide seadmisel arvestatud peale majandusliku 

mõju ka tervisemõju, siis ükski seadus/määrus ei kohusta ega võimalda hinnata veekvaliteeti ainuüksi 

tervisemõjude aspektist. Seega on Eestis individuaalsel otstarbel kasutatavatele veeallikatele (k.a. 

kaevud) terviseohutuse hinnangu andmine ametkondlikul tasemel raskendatud, sest tänase päevani 

puuduvad Eestis ametlikud veekvaliteedi tervisemõjude hinnangu kriteeriumid ja antud töö on 

esimene, mis üritab neid luua.  

 

Antud uuringu raames sai kasutada erinevaid abimaterjale, mistõttu terviseriskide hindamine oli 

lihtsam ja seda tehti iga kaevu puhul eraldi. Uuringu iseloomust tulenevalt (erakaevud väheste 

tarbijatega) pole võimalik ühtse riskianalüüsi metoodika üldistav kasutamine, mis eeldaks keskmistele 

väärtustele tuginemist ja ohustatud elanike arvulist kalkulatsiooni.  

 

Kaevuomanikele tagasiside andmisel hinnati iga kaevuvee kvaliteeti just terviseohutuse aspektist. 

Kõikidele kaevude kohta käivad hinnangud olid individuaalsed (vastused said kõik 229 laboratoorselt 

uuritud kaevude omanikku) ja nende koostamisel lähtuti eelkõige Eestis kehtestatud joogivee 

normatiividest. Ainete puhul, mida peetakse pigem indikatiivseteks ja tervisele otseselt mitteohtlikeks 

ka piirsisalduste ületamise korral, kasutati abimaterjalina WHO joogivee kvaliteedi juhendmaterjalides 

kirjeldatud toksikoloogiliselt olulist toimet omavaid väärtuseid.  

 

Kõige keerulisem oli algselt hinnata näitajaid, mida joogiveest tavakontrolli raames ei määrata 

(naftasaadused) ja juhte, mille korral ka kirjandusallikatest polnud leida konkreetseid väärtuste 

vahemikke, kus oleks kirjeldatud tõenduspõhiselt teatud ainete eri kontsentratsioonide negatiivne 

toime inimorganismile. Sellistel juhtudel sai lähtutud ettevaatusprintsiibist ja vesi hinnati pigem 

ohtlikuks tervisele, võttes aluseks muudes määrustes toodud piirnormide ületamised. Hinnangute 

kohaselt jaotusid kaevud vastavalt joogivee kvaliteedile tinglikult kolme kategooriasse: hea; rahuldav 

ja halb.  

 

Hea kvaliteediga joogiveega kaevudeks hinnati need, milles puudus mikrobioloogiline leid ja mille 

indikatiivsete ning organoleptiliste näitajate piirsisalduste (SoMm nr 1) ületamine oli väike. Nende 

puhul oli peamiseks soovituseks kordusanalüüside teostamine ülenormatiivsete näitajate suhtes juhul 

kui objektiivselt on tuntav veekvaliteedi halvenemine, mida võiks seostada antud näitajatega. 
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Rahuldava ehk keskmise kvaliteediga joogiveega oli tegemist juhtudel kui: mikrobioloogilised näitajad 

olid korras, esines vähene piirsisalduse ületamine muude otseselt tervisele ohtlikuks peetavate aine 

osas ja indikaatornäitajate leid lähenes tervisele ohtlikuks peetavale kontsentratsioonile. Hinnangu 

andmisel võis esineda ka vaid üks kahest viimasest tegurist. Soovituseks oli kordusanalüüside 

teostamine ülenormatiivsete näitajate suhtes, et välistada hooajalist juhuleidu ja seejärel hinnata 

uuesti joogivee kvaliteeti.  

 

Halva kvaliteediga joogivee puhul piisas enamus juhtudel vaid mikrobioloogilise leiu olemasolust, kuna 

see eeldas kohest sekkumist. Väiksemate näitajate korral oli esmaseks soovituseks vee keetmine, mis 

pole pikemas perspektiivis heaks lahenduseks antud olukorras. Joogivett peeti kasutuskõlbmatuks ka 

juhtudel, kui analüüsidest selgus vähemalt üks järgnevast: tugevalt üle piirväärtuse minimaalselt üks 

otsest terviseohtu põhjustav näitaja ja indikaatornäitaja leid, mis ületab tervisele ohutuks peetavat 

kogust. Halva kvaliteediga kaevude puhul soovitati erinevaid meetmeid - alates kaevude 

desinfitseerimisest kuni abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole pöördumiseni. Milliseid meetmeid 

kaevuomanikud otsustavad kasutada oli nende isiklik valik.  

 

Lisaks kirjalike vastuste saatmisele oli oluline osa ka inimeste kõnedele vastamisel (helpline). 

Helistajateks olid reeglina uuringus osalenud, kes soovisid vastuseid tekkinud lisaküsimustele. Väga 

oluliseks kujunesid uuringu läbiviijate enda initsiatiivil tehtud kõned kaevuomanikele seoses leidudega, 

mis vajasid kohest teavitamist. Nende kõnede tulemusel selgus, et 12 halva kvaliteediga kaevu puhul 

polnud tegemist aktiivselt joogiveeks kasutatava veevõtukohaga ja nende andmed eemaldati edasisest 

uuringu analüüsist. 

 

Aruande tulemuste tõlgendamiseks kasutati lisaks Eesti joogivee kvaliteediga seotud seadusetele ka 

Soome Vabariigi määrust (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden 

laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia, 401/2001), mis eraldi reguleerib väikeste veevõtukohtade 

(k.a erakaevud) joogivee kvaliteedile esitatavaid nõudeid ja soovitusi. 
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2.6 Andmeanalüüs  

Statistiliseks andmeanalüüsiks kasutati IBM SPSS Statistics 19 tarkvara. Näitajate omavaheliste seoste 

leidmisel kasutati Pearson`i korrelatsiooni. Antud korrelatsioon kirjeldab ainult teatud näitajate 

esinemise sümmeetrilisust s.t., ei eelda, et üks vaadeldavast tunnusest on „põhjus“ ja teine „tagajärg“. 

Lisaks korrelatsioonidele vaadeldi võimalikke olulisi erinevusi laborianalüüside keskmiste tulemuste 

suhtes (t-test; p < 0,05; p < 0,01) maakondade, piirkondade (põlevkivi, nitraat, kontroll) ja 

kaevutüüpide vahel arvestades lisategurina ka kaevude vanust ja sügavust.  

 

Aruande kaardid on koostatud ja kaardimaterjali aluskaardid on digitaliseeritud programmis ArcGIS 

10.1, kasutades selles Maa-ameti digitaliseeritud WMS teenuses ja Maa-ameti Geoportaalis olevaid 

aluskaarte.  

 

Lääne-Virumaa kaartidele on digitaliseeritud Pandivere nitraaditundlik ala, mis on üks osa Vabariigi 

valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrusega kehtestatud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 

nitraaditundlikust alast. Selle järgi on edaspidi klassifitseeritud ka puur- ja salvkaevude jagunemine kas 

nitraaditundliku ala kaevuks või kontrollkaevuks. Maa-ameti WMS teenuses pole nitraaditundliku ala 

piire kättesaadav ja selleks tuli see digitaliseerida kasutades Maa-ameti Geoportaali veebirakenduses 

kuvatut.  

 

Ida-Virumaa kaartidele on kuvatud osa Eesti põlevkivileiukohast. Suuruselt järgmine, Tapa põlevkivi 

leiukoht, jääb Lääne-Virumaa alale ja seda käesolevas töös ei kasutatud, kuna seal piirkonnas 

keskenduti nitraaditundlikule alale. Maa-ameti Geoportaali ja WMS rakenduse kaudu ei ole 

kättesaadavad Eesti põlevkivi leiukohtade piirid. Seetõttu tuli antud töö raames digitaliseerida ArcGISs 

Eesti põlevkivileiukohtade rasterkaart. Seoses kaardi täpsusastme tasemega võis kaart peale 

digitaliseerimist piiride täpsuses kaotada ca 10 km. See oli optimaalseim tulemus, kuna töö tegemise 

ajal polnud selgemalt piiritletud kaarti vabalt saadaval. Sama kaart Eesti suuremate põlevkivi 

leiukohtade kirjeldamiseks on aluseks võetud ka maavarade geoloogia õpikus. Seega kättesaadavama 

alusmaterjali puudumisel lähtusid aruande koostajad eelnevatest allikatest. 
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3. Tulemused 

Tulemused on esitatud 217 kaevuvee laboratoorselt analüüsitud kvaliteedinäitajate ning lisaandmete 

kohta. Kaevude vee hindamisel kvaliteetse joogiveena on lisaks Eestis kehtivatele normidele vaadeldud 

ka Soome kaevuveele sätestatud erisusi, mis põhiliselt on seotud raua ja mangaani piirsisalduste 

kõrgemate väärtustega. Keskmisest äärmuslikumad ja huvitavamad leiud on kirjeldatud eraldi 

juhtumitena, kasutades kogu olemasolevat lisainfot vaadeldavate kaevude osas.  

 

Enamus, 56% analüüsitud kaevudest, asusid Ida-Virumaal. Nendest 71 olid puur- ja 50 salvkaevud. 

Lääne-Virumaal asus see-eest 76 puur- ja 20 salvkaevu. Kõikidest analüüsitud kaevudest 18% asusid 

põlevkivi (28 puur- ja 11 salvkaevu), 22% nitraaditundlikul (41 puur- ja 6 salvkaevu) ning 60% 

kontrollalal (78 puur- ja 53 salvkaevu). Oma sooviavaldustes oli laste olemasolu märgitud 100 korral. 

Keskmiselt oli majapidamises 2 last (minimaalselt 1 ja maksimaalselt 9) ning täiskasvanuid keskmiselt 

3 (minimaalselt 1 ja maksimaalselt 22). Kaevude jaotumine maakondade, uuringuala ja kaevutüübi järgi 

on toodud Joonisel 1. Lõpparuande Lisa 3 ja Lisa 4 on toodud kaardid (maakonniti) enamus analüüsitud 

näitajate (va nitritid ja pestitsiidid) leidude ja kaevutüüpide lõikes, mida aruandes jooksvalt esitletud 

ei ole. 

 

 

 

Juhtum 3. 

E. coli äärmuslikumaks leiuks ühest Lääne-Virumaa nitraaditundlikul ala heas seisukorras 1992. aastal ehitatud 

madalamast puurkaevust (16 m), oli 240 PMÜ/100ml. Muud ülenormatiivsed näitajad: enterokokke 128 

PMÜ/100ml (kümne halvima leiu hulgas), ammoonium 2,27 mg/l (üks kolmest halvimast tulemusest) ja 

pestitsiididest propikonasooli 0,62 µg/l (üks kahest üle normi leiust). Lisalehe kirjelduste kohaselt asub kaevu 

läheduses laut (50 m) ja kaugemal põld (8100m) ning karjamaa (250m). Omaniku saadetud kirjas on mainitud, et 

eelmise, 1980. aastal puuritud kaevu vesi oli reostunud ja selle lähedal asuvas naabri küünis hoiti kolhoosi ajal 

mineraalväetisi ning 300m kaugusel oli ka mineraalväetiste ja põllumürkide ladu ning sõnnikuhoidla.  

Küsimus: kas on tegu jääkreostuse või läheduses olevate võimalike reostusallikate mõjuga? 
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Joonis 1. Uuritud puur- ja salvkaevude paiknemine maakondade lõikes. 
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3.1 Kaevude veekvaliteet 

Enamus laboriproovidele ja lisaandmetes kirjeldatud numbrilistele väärtustele oli iseloomulik suur 

varieeruvus (Tabel 3). Lisaandmete puhul on selle põhjuseks konkreetsete piirväärtuste puudumine ja 

individuaalne tõlgendus. Näiteks reostusallika kaugus polnud piiritletud ja tihti on märgitud 

reostusallikaks ka 15 km kaugusel asuvat maanteed. Laboratoorselt määratud proovide suur 

varieeruvus kirjeldab ilmekalt kaevude individuaalset eripära. Tabelis 3 toodud laborianalüüside 

loendis pole arvestatud kirjeid, mille näitajad olid allpool labori määramispiiri.  

 

Tabel 3. Kõikide analüüsitud näitajate koondtabel. 

Näitaja Ühik Kirjeid 
loendis 

Miinimum Maksimum Keskmine 

Enterokokid  PMÜ/100ml 217 0 820 14,84 

E. coli  PMÜ/100ml 217 0 240 4,29 

Temperatuur  ˚C 216 6,8 24,2 11,12 

Ammoonium  mg/l 65 0,1 3,0 0,42 

Hägusus  NTU 98 0,51 109,00 11,54 

Lõhn  palli 217 1 50 2,60 

Mangaan  µg/l 58 30 3153 169,63 

Nitraat  mg/l 149 1 165 19,95 

Nitrit  mg/l 145 0,005 0,23 0,04 

 pH  217 5,99 8,45 7,31 

Raud  µg/l 125 105 12 919 1 393,71 

Värvus  palli 217 3,0 590 26,13 

Sulfaat  mg/l 102 0 294 67,42 

Naftasaadused  µg/l 62 16 129 42,08 

Benseen  µg/l 117 0 0 0 

1-aluseline fenool  µg/l 215 0 1,21 0,01 

2-aluseline fenool  µg/l 215 0 0 0 

Pestitsiidid *  µg/l 49 0 0,62 0,00 

Kaevu sügavus  m 201 0,5 120 19 

Sigala m 15 50 5 000 1 337 

Põld m 95 3 700 91 

Karjamaa m 33 3 1 000 163 

Järv m 16 5 5 000 849 

Maantee m 101 3 15 000 659 

* vt Lisa 2. 
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3.1.1 Mikrobioloogiline kvaliteet  

Enterokokke ei tuvastatud 58,5% ja E. colit 78,8% uuritud kaevudest. Enamus juhtudel olid 

mikrobioloogilise saaste põhjustajaks just enterokokid. Antud leiu põhjal võiks järeldada, et enamus 

kaevude vesi on juba pikemat aega olnud reostunud ja värsket reostust esines võrreldes enterokokkide 

leiuga ligikaudu poole vähem. Enterokokke leiti nii salv- kui ka puurkaevuvees (vastavalt 48 ja 42). 

Oluliselt (p < 0,05) suuremad väärtused saadi salvkaevu veest (keskmine 36 PMÜ/100 ml), kui 

puurkaevu veest (keskmine 5 PMÜ/100 ml). Peale kaevutüübi ehk salvkaev (r = 0,222; p ˂ 0,01) leiti 

korrelatsioon ka enterokokkide esinemise ja pinnavee juurdepääsu kaevu veele vahel (r = 0,187; 

p ˂ 0,01). Selline seos illustreerib hästi just salvkaevude avatumast konstruktsioonist tulenevat ohtu 

joogiveeks kasutatava vee saastumisele peamiselt reostunud pinnavee lihtsama juurdepääsuga. 

Enamvähem võrdselt oli ka E. coli-ga saastunud salv- ja puurkaevusid (vastavalt 21 ja 25 kaevu), aga 

kaevutüüpide vahel erinevust ei täheldatud. Erinevalt enterokokkidest korreleerus E. coli esinemine 

kaevuvees ammooniumiga (r = 0,300, p ˂ 0,01). Suurimaks E. coli leiuks ühest kaevust oli 240 

PMÜ/100ml ja enterokokkide puhul 820 PMÜ/100ml. Joonisel 2 on näha ainuke puurkaev, milles antud 

uuringu käigus leiti enterokokke üle 100 PMÜ/100ml. Ida-Virumaal jäi sarnane näitaja puurkaevudest 

alla 100. 

 

 

Joonis 2. Lääne-Virumaa kaevude enterokokkide leidude väärtused. 



Keskkonnatervise uuringute keskus                                                                                                Tallinn 2015 

37 
 

 

Juhtum 4. 

Enterokokkide puhul oli suurimaks ja keskmisest äärmuslikumaks leiuks ühest Ida-Virumaa põlevkivi mõju 

piirkonna madalamast salvkaevust (6m) külvatud 820 PMÜ/100ml. Tegemist oli lisalehe kirjelduse järgi 1955. 

aastal ehitatud halvas seisukorras, pinnavee eest küllaldaselt kaitsmata kaevuga, mille läheduses asusid nii 

välikäimla (12 m) kui ka settekaev (15 m). Lisaks enterokokkidele, leidus vees ka vähemal määral E. coli tekitajaid 

(12 PMÜ/100ml). Lisaks oli veel väga tugev värvus (130 Pt/Co skaala), mis oli kõikide kaevude arvestuses kümne 

halvima näitaja hulgas ning mida seostatakse pinnavee tugeva mõjuga.  

Otsus: halb veekvaliteet on tingitud kaevu puudlikust hooldusest ja võimalike reostusallikate lähedusest. 

 

 

3.1.2 Keemilised näitajad 

Kaevude vee pH jäi lubatud piiridesse kõikide kaevude puhul, kuid erines oluliselt (p ˂ 0,05) 

kaevutüüpide vahel - puurkaevuvesi oli aluselisem. Puurkaevuvee pH jäi vahemikku 6,71 kuni 8,45 

(keskmine 7,36) ja salvkaevudes 5,99 kuni 7,95 (keskmine 7,20). Sarnane kaevutüübist sõltuv erinevus 

oli täheldada ka ammooniumi puhul, kus puurkaevudes leidus ammooniumi rohkem kui salvkaevudes 

(keskmised vastavalt 0,16 ja 0,06 mg/l, p ˂ 0,05). Ammooniumi leid vastas normile 94% kõikidest 

kaevudest, millest 152 proovis oli otsitavat ainet alla labori määramispiiri (0,08 mg/l). Suurimaks leiuks 

ühest kaevust oli 3,0 mg/l, mis ületab kvaliteetsele joogiveele omast piirsisaldust kuuekordselt. 

Mangaani sisaldus vastas normile 82% kaevuvee proovis, millest 159 puhul jäi tulemus alla labori 

määramispiiri (30 µg/l). Puurkaevudes esines mangaani keskmiselt kaks korda suuremas koguses kui 

salvkaevudes (vastavalt 54,89 ja 25,29 µg/l). Üle 100 µg/l mangaanisisaldusega (Soome erakaevudele 

lubatud piirsisaldus) kaevusid oli 19, millest ligemale pooltes olid tarbijateks ka lapsed.. Kõige 

äärmuslikum mangaani leid ühest kaevust oli 3153 µg/l. 

 

Juhtum 5. 

Kõige äärmuslikum mangaani leid ühest Lääne-Virumaa kontrollala kaevust oli 3153 µg/l. Lisaandmetest tuli välja, 

et veefiltrit puhastatakse selles majapidamises kaaliumpermanganaadiga.  

Suure tõenäosusega on olemas seos filtritöötluse ja leiu vahel. 
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Nitraatide osas vastas joogivee kvaliteedile 95,9 % kaevudest. Suurim leid oli 165 mg/l ja see määrati 

kontrollalal asuva kaevu veest. Põlevkivi piirkonna ja NTA keskmiste väärtuste võrdluses esines nitraate 

oluliselt rohkem just NTA kaevudes (keskmised vastavalt 7,82 ja 19,11 mg/l, p < 0,05). 

 

Nitritite poolest vastasid kõikide kaevude proovid kvaliteetse joogivee normile ja ka kõige kõrgem leid 

küündis vaid pooleni lubatust (0,23 mg/l). Nitriteid esines keskmisi leide vaadeldes oluliselt rohkem 

kontrollkaevudes kui NTA-l (keskmised vastavalt 0,032 ja 0,14 mg/l, p ˂ 0,05).  

 

Raua liig vees oli peamine kaebus kaevuomanikelt, mis leidis kinnitust ka laboratoorselt. Rangele 

joogivee normile (200 µg/l) vastas vaid ligemale poolte kaevude vesi (54,4%). Kirjanduse põhjal 

nimetatud tervisele ohtlikuks peetavat künnisväärtust 6 mg/l, oli ületatud vaid nelja kaevu vees. Kõige 

ekstreemsem raua leid ühest kaevust oli 12 919 µg/l. Ülenormatiivset rauda esines rohkem 

puurkaevude vees. Eriti väljendus see NTA kaevude keskmiste väärtuste võrdluses. Maakondadest oli 

rauda rohkem Ida-Virumaa mõlemat tüüpi kaevudes (Joonis 3). Raua keskmised leiud olid oluliselt 

suuremad põlevkivi piirkonna kui NTA kaevudes (vastavalt 1266 ja 340 µg/l, p ˂ 0,05). Proovides, kus 

esines rauda esines rohkem ka mangaani (r = 0,371, p ˂ 0,01) ning sarnane seos oli ka raua ja nitriti 

vahel (r = 0,444, p ˂ 0,01). Omavahel korreleerusid ka kaevuomanike poolt nimetatud vee tuntav 

rauamaitse ja vee rauasisaldus (r = 0,359, p ˂0,01). Sama kaebusega seostusid tugevalt ka mangaani 

(r = 0,215, p ˂ 0,01) ja nitriti (r = 0,253, p ˂ 0,01) leiud vees. 

 

Juhtum 6. 

Nitraatide suurim leid oli 165 mg/l. Tegemist oli Ida-Virumaa kontrollalal, peale 2000. aastal ehitatud madalama 

(8m), keskmises seisukorras puurkaevuga. Samast kaevust tuvastati ka uuringu suurim ammooniumisisaldus (3 

mg/l) ja leiti naftasaaduseid üle põhjaveele lubatud väärtuse (57 µg/l). Kirjelduste kohaselt kunagi ammu oli 

samuti nitraatidega probleeme (vene ajal asusid väetisehoidlad 50m kaugusel). Võimalikeks saasteallikateks 

märgitud 50m kaugusel asuv laut.  

Küsimus: kas põhjuseks on jääkreostus?  

 



Keskkonnatervise uuringute keskus                                                                                                Tallinn 2015 

39 
 

Joonis 3. Ida-Virumaa kaevude rauasisaldus. 

 

 

Sulfaati määrati 102 kaevuveest, millest ligemale pooled (54) olid pärit põlevkivi piirkonnast. 

Joogiveele seatud piirväärtusest madalamad olid 98% kaevu analüüsitulemused. Kahe põlevkivi 

piirkonna puurkaevu näitajad ületasid vaid minimaalselt joogivee piirväärtust, jäädes alla 300 mg/l.   

 

Naftasaaduseid määrati kõikide kaevude veeproovidest. Antud näitaja labori määramispiir on 15 µg/l 

ja 71% proovidest jäid alla selle. Kui võtta aluseks teatud põhjaveekogumite puhul lubatud piirnorm 

(20 µg/l), siis vastas lubatule kokku 77,3% kaevudest. Üle 100 µg/l oli uuritud aine sisaldust nelja kaevu 

veeproovis (kõik puurkaevudest ja võrdselt jaotunud Lääne- ning Ida-Virumaa vahel). Keskmiste 

väärtuste võrdluses selgus, et leide oli rohkem puurkaevudest, mis polnud samas statistiliselt oluline 

näitaja. Maksimaalne leid tuvastati Lüganuse valla puurkaevust (129 µg/l), mis kõikide teiste näitajate 

suhtes vastas joogivee normidele. Kui Lääne-Virumaa NS leidudele oli iseloomulik hajusus üle terve 

maakonna (Joonis 4), siis Ida-Virumaal joonistus leiurohkeks alaks just põhja piirkond (Joonis 5). 
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Joonis 4. Lääne-Virumaa kaevude naftasaaduste leidude väärtused. 

 

Joonis 5. Ida-Virumaa kaevude naftasaaduste leidude väärtused 
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Benseeni analüüsiti 117 kaevu veest ja kõik 

tulemused jäid alla labori määramispiiri (0,1 

µg/l), mis tähendab, et vaadeldud kaevude 

veest benseeni ei tuvastatud. 

 

Fenoole määrati kokku 215 kaevust. 

Kahealuseliste fenoolide kõik tulemused jäid 

alla määramispiiri (0,5 µg/l). Ühealuselisi 

fenoole leiti kokku neljas kaevus (kahes salv- ja 

kahes puurkaevus). Ühealuseliste fenoolide 

proovidest ei vastanud normile (1 µg/l) vaid 

ühe Rägavere vallast võetud kaevu vesi, mille 

tulemuseks protokollis on märgitud 1,21 µg/l. 

Samast kaevust olid positiivsed ka 

naftasaadused 57 µg/l. 

 

Pestitsiide määrati 49 kaevu veest. Kahest 

kaevust leiti fungitsiidse (seente tõrjevahend) 

toimega propikonasooli.  

Juhtum 7. 

Maksimaalne naftasaaduste leid (129 µg/l) tuvastati 

Ida-Virumaa  kontrollala 1999. aastal ehitatud 

rahuldavas seisukorras madalamast (13m) 

puurkaevust, mis kõikide muude vaadeldud 

näitajate suhtes (k.a. fenoolid ja benseen) vastas 

joogivee normidele. Lisalehel on ära märgitud, et 

uuringule eelnevast aastast (2013) alates on veele 

tekkinud õlilaigud ja joomisel tuntav õli maitse. 

Võimalike saasteallikatena on kirjeldatud 350 m 

eemal asuvat maanteed ja 2 km kaugusel olevat 

tööstust (pole täpsustatud). Samast külast kust 

tuvastati suurim NS kontsentratsioon olid antud 

näitaja suhtes positiivsed (üle piirnormi leiud) ka 

ülejäänud kolm samal päeval samast piirkonnast 

võetud proovi.  

Kõikide kaevude lisaandmed ja muud analüüsid olid 

liiga erinevad, et joonistuks selgelt välja ühtselt 

tõlgendatav põhjustaja. 

 

3.1.3 Organoleptilised näitajad 

Hägususe ja värvuse leidudele oli iseloomulik suur varieeruvus, lõhna leiud olid homogeensemad. Üle 

poolte (54,8%) kaevude puhul jäi hägusust iseloomustav näitaja allapoole labori määramispiiri (0,5 

NTU), lõhnal ja värvusel määramispiiri ei ole.  

 

Kui lähtuda numbrilistest normidest ja võtta aluseks SoMm nr 1 toodud põhjavee III kvaliteediklassi 

piirväärtused (tabel 2) siis sellele kriteeriumile vastasid hägususelt 70% ja lõhna omadustelt 79,3% 

kaevu. Kõige levinumaks probleemiks võib pidada vee värvust, kuna alla III kvaliteediklassi (10 Pt/Co 

skaalal) oli vastav näitaja vaid 52,1% uuritud kaevus. Statistiliselt kõige tugevam seos on hägususe ja 

raua sisalduse vahel (r = 0,819; p ˂ 0,01). Põlevkivi piirkonna puurkaevude vesi on keskmiste näitajate 

järgi oluliselt hägusam kui nitraaditundliku ala kaevude oma (vastavalt 11 ja 2 NTU, p ˂ 0,05).  
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Lõhna puhul on olulisimaks seoseks mangaani sisaldus vees (r = 0,250, p < 0,01) ja värvus korreleerub 

enim raua (r =0,378, p < 0,01) ning hägususega (r = 0,139, p < 0,05). Lisaks on täheldatav 

lõhnaprobleemide suurem esinemine põlevkivi piirkonna salvkaevudes kui kontrollalal (keskmised 

vastavalt 4 ja 2 Pt/Co, p ˂ 0,05). Võrreldes puurkaevudega on värvuse probleemid omasemad 

salvkaevude veele (r = 0,217, p ˂ 0,01). Kaevuvee proovide värvus sõltus ka proovivõtupiirkonnast, 

oluliselt suuremad väärtused olid põlevkivipiirkonna kaevuveel võrreldes nitraaditundliku alaga 

(keskmised vastavalt 41,62 ja 5,81 Pt/Co skaala, p < 0,05). 

 

 

3.2 Kaevude lisaandmed (lisaprotokoll) 
Informatsiooni kaevude ja lähiümbruse võimalike reostusallikate kohta koguti lisaprotokolli lehele 

veeproovi võtmise päeval (Lisa 1). Kõik lisaandmed koguti joogivee proovivõtja ja kaevuomaniku 

koostööna. Kaevude vanus ja sügavus on kirja pandud omanike ütluste alusel ja oli tihti mainitud 

ligikaudse numbrina. Kaevude vanust ei olnud märgitud 17. lisalehel. Kõige vanema kaevu 

ehitusaastaks on nimetatud 1850 ja üks värskeim uuritud kaev oli aastast 2014. Pooled kaevud (50,2%) 

on ehitatud enne 1980. aastaid. Sellel sajandil ehitatud kaevusid oli 48 (22%). Andmed kaevu sügavuse 

kohta puudusid 16. lisaprotokollis. Kõige madalam kaev (salvkaev) oli vaid 0,5 meetri ja kõige sügavam 

kaev (puurkaev) 120 meetri sügavune. Üle 100 meetri sügavusi kaevusid oli märgitud vaid kolmel 

korral. Üle 70% kaevudest polnud sügavamad kui 20 meetrit. Kõikidele kaevudele ja nende ümbrusele 

antud hinnanguid on kirjeldatud Tabelis 4. 

 

Tabel 4. Kaevude ja kaevümbruse seisukord. 

Näitaja Kaevu seisukord Kaevu ümbrus 

N % N % 

Hea 120 55,3 155 71,4 

Rahuldav 85 39,2 55 25,3 

Halb 12 5,5 7 3,2 

Kokku 217 100 217 100 

 

 

Vastavalt joogivee tarbimiskoha kirjeldusele võeti proove kaevust 57, köögikraanist 137  ja muust 

kraanist 23 korral. Otse kaevust võetud proovide korral on kirjelduse kohaselt palju ka puurkaeve ja 
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kuna lisaks on kirjeldatud tihti ka torustiku materjal, siis võib oletada, et kaevust võetud proovide 

osakaal on tegelikult väiksem. 

 

Jooniselt 6 on näha kõikide uuritud kaevude puhul kasutatavate torustike materjalide jaotus. Enim on 

kasutuses plastiktorud, mida nimetati küsimustikus 120 korral (55,3%). Erinevaid metalle oli kokku 

märgitud 39 korral (16,6%).  

 

 

Joonis 6. Torustiku materjal protsentides. 

 

Betooni on nimetatud 8,76% puhul, mis võiks viidata pigem kaevu ehitusmaterjalile. Andmeid  ei olnud 

või kirjeldused puudusid kokku 13 kaevu lisalehel. Ebaselged torustiku kirjeldused olid omased nii salv- 

kui ka puurkaevude iseloomustamisel. Selline olukord on tavaline subjektiivse hinnangu varieeruvusest 

tingitud usaldusväärsusele. Need asjaolud on üheks peamiseks põhjuseks, miks torustiku materjali 

andmeid ei kasutatud edasisel statistilisel analüüsil. 

 

Kõikidest vastanud kaevuomanikest 93 on märkinud, et nende kaevu veekvaliteet sõltub aastaajast. 

Peamise probleemina on nimetatud kevadel lumesulamisest tingitud veekvaliteedi halvenemist. 

Kaevuvee piisavust aastaringselt hindas heaks 167 kaevuomanikku 212. vastanust. Pinnavee 

juurdepääsu võimalikkusest kaevuveele on neljandik vastanutest (53) seisukohal, et nende vesi pole 

selle eest piisavalt kaitstud, ja vaid neljal korral on see küsimus jäänud vastuseta. Teiste võimalike 
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reostusallikate kirjeldus peegeldas lisaks realistlikule hinnangule inimeste endi arusaama ja 

piirkondlikult väljakujunenud uskumusi suurimate saastajate (tööstus, põllumajandus jt) osas. 

 

Ligemale veerand kaevuomanikest (56) märkisid, et tunnevad oma veel rauamaitset. Lisaks rauale 

mainiti veel fenoolide, lume sulamisvee, väetiste, õli ja muda maitsete esinemist. Kaevuomanikke, kes 

oma veekvaliteedi parandamiseks vett mingil viisil töötlevad oli vaid viiendik (20,3%). Filtri kasutajaid 

on vett töötlevatest kaevuomanikest kaks korda rohkem (39,9%). Võib oletada, et need numbrid on 

osaliselt kattuvad ja filtrikasutajatest pooled märkisid selle ka veetöötlemisena.  

 

Juhtum 8. 

Ainuke kaev, millest leiti tervisele ohtlikus koguses 1-aluselisi fenoole (1,21 µg/l) asus Lääne-Virumaa kontrollalal 

ja samast veest leiti lisaks ka naftasaaduseid (57 µg/). Kirjelduste kohaselt on tegemist heas korras 1925. aastal 

ehitatud, 28 meetri sügavuse ja käsipumbaga salvkaevuga. Mingeid reostusallikaid läheduses polnud nimetatud. 

Kõikide muude näitajate poolest oli kaevuvesi täiesti korras.  

Pumba määrdeõli toime? 
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4. Arutelu  

4.1 Kaevude joogivee kvaliteet 

Mikrobioloogiliselt puhtaid kaevusid oli mõlema uuritud näitaja osas (enterokokid ja E. coli) kokku 119 

(54,8%), lisaks NS normi rakendades langes puhaste kaevude number 89 peale (41%). Kaevutüüpide 

võrdluses tuli selgelt esile, et mikrobioloogiline saaste esineb rohkem salvkaevudes, kuna 119-st 

mikrobioloogiliselt puhtast kaevust ligemale 80% olid puurkaevud.  

 

Suurimaks probleemiks indikaatornäitajate osas oli puurkaevudele omasem raua liig, mis uuritud 

kaevudest ainult pooltes (54,4%) vastas joogivee normile. Ülenormatiivsete raualeidude osas paistsid 

silma Ida-Virumaa piirkonna puurkaevud. Lääne-Virumaal sarnast tendentsi ei olnud.  

 

Teine levinum probleem oli mangaan, mille 

puhul ei vastanud normile 18% kaevudest. 

Võttes aluseks Soome erakaevudele lubatud 

piirsisalduse erisus nii raua (400 µg/l) kui ka 

mangaani (100 µg/l) osas, vastaksid sellele 

normile antud uuringu valimist vastavalt 67,3% 

ja 91,7 % kaevudest. Mõlema näitajaga koos on 

tulemus nii Eesti kui ka Soome norme 

kasutades sama, mis saavutatav ka ainult raua 

näitusid arvestades – vastavalt 54,4% ja 67,3%, 

mis kinnitab nende kahe aine võrdluses raua 

prioriteetsemat rolli joogivees.  

 

 

 

Juhtum 9. 

Kõige ekstreemsem raua leid ühest Lääne-Virumaa 

kontrollala 2009. aastal ehitatud 30m sügavusest 

kaevust oli 12 919 µg/l. Lisaks rauale oli vee 

hägususe näitaja üks kolmest halvimast kogu 

uuringu arvestuses (63 NTU) ja mõõdukalt leidus ka 

üle Eestis kehtivatest joogiveepiirnormidest 

mangaani (80,7 µg/l). Lisaandmetest selgub, et filtrit 

vee parandamiseks ei kasutata ja põhiprobleemiks 

on õlijas kiht, mis tekib veepinnale. Raua maitse 

kohta ei ole midagi kommenteeritud. Eelnevalt 

tehtud analüüsid olid väidetavalt korras. 

Põhjuseks ilmselgelt põhjaveele looduslikult omane 

suur raua sisaldus. 
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Naftasaaduste puhul ei vastanud teatud põhjaveekogumite puhul lubatud piirväärtusele 22,7% 

kaevudest, mida on rohkem kui mangaani sarnast näitajat. Ligi 50-st üle piirväärtusega kaevust vaid 6 

asusid põlevkivimõju piirkonnas ja mingit sarnasust peale selle, et nad kõik olid puurkaevud välja ei 

joonistunud.  Nitraaditundlikult alalt leiti kaks korda rohkem saastunud kaevusid (11) ja sarnaselt 

põlevkivi piirkonnale oli ainuke sarnasus kaevutüübis (kõik puurkaevud). Kõige rohkem leiti 

naftasaaduseid kontrollaladelt (31) ja pooled (16) leiud pärinesid alla 10-meetri sügavustest 

salvkaevudest. Regioonide vahel olulist erinevust ei olnud. 

 

Naftasaaduste eri fraktsioonide (fenoolid ja benseen) osas tuli välja üks ülenormatiivne (joogiveele 

pole norme seatud) leid 1-aluseliste fenoolide osas. Sama kaevu naftasaaduste leid oli samuti üle 

normi.  

 

Antud uuringu raames ei täheldatud sulfaatide probleemi joogivees.  

 

Organoleptiliste näitajate kirjeldamiseks kasutatud SoMm nr 1 I kvaliteediklassile vastavaid kaevusid 

kõigi kolme näitaja osas oli kokku vaid 56. Rakendades neile näitajatele sama määruse III 

kvaliteediklassi nõudeid, mille normid lubavad I kvaliteediklassiga võrreldes kaks korda suuremat 

väärtust, oleks organoleptiliselt „korras“ 83 kaevu. Selline olukord lubab oletada, et vaid ligemale 40% 

kaevudest on nende näitajate osas rahuldava kvaliteediga.  

 

 

4.2 Joogivee kvaliteedi kriteeriumid 

Terviseriski esialgne hindamine viidi läbi individuaalselt iga kaevu puhul ja vastuste andmisel 

kaevuomanikele lähtuti erinevaid eksperthinnanguid koondavast abimaterjalist. Mikrobioloogilist 

kvaliteeti oli kõige lihtsam hinnata, kuna iga üle normi leid viitas joogivee halvale kvaliteedile. Otseselt 

tervisele kahjulikeks peetavata ainete puhul oli algselt probleeme vaid naftasaaduste leiu 

tõlgendamisega. Kindlaid kriteeriume, millest lähtuda antud uuringus määratud indikaatornäitajate 

puhul pole Eestis otseselt välja töötatud. Kõige paremini sobis kasutamiseks SoMm nr 1 

joogiveeallikana kasutada kavatsetava põhjavee jaotus kolme kvaliteediklassi.  
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Aruande koostamise käigus töötati välja üldised soovituslikud kriteeriumid kaevudest saadava joogivee 

kvaliteedi hindamiseks, mis on integreeritud Eesti ja Soome seadustest ja soovitustest.  

 

Tabelis 5 on loetletud kaevuvee kvaliteedi hindamisel kasutatud kriteeriume iga näitaja suhtes ja 

kirjeldatud on ka negatiivne või mittesoovitud mõju tervisele või veekvaliteedile, mida iga üksik 

ülenormatiivne näitaja võib põhjustada.  

 

Tabel 5. Kaevude joogivee kvaliteedi hinnangu kriteeriumid*. 

Näitaja Ühik Hea Rahuldav Halb Mõju 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 ˃ 0 Tervisele 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 ˃ 0 Tervisele 

Naftasaadused μg/l 0 ≤ 20 ˃ 20 Tervisele 

Benseen μg/l ˂ 1 ≤ 1 ˃ 1 Tervisele 

Nitraat mg/l ˂ 50 ≤ 50 ˃ 50 Tervisele 

Nitrit  mg/l ˂ 0,5 ≤ 0,5 ≥ 1 Tervisele 

Fenoolsed 
ühendid kokku 

mg/l 0 ≤ 0,001 ˃ 0,001 Tervisele 

Pestitsiidid μg/l ˂ 0,1 ≤0,1 ˃ 0,1 Tervisele 

Pestitsiidide 
summa 

μg/l ˂ 0,5 ≤ 0,5 ˃ 0,5 Tervisele 

Mangaan μg/l ˂ 50 50 – 100 ˃ 100 Värvus, hägusus 

Ammoonium  mg/l ˂ 0,5 ≤ 0,5 ˃ 0,5 Maitse, lõhn 

Raud μg/l ˂ 200 200 - 400 ˃ 400 Värvus, maitse, hägusus 

Sulfaat  mg/l ˂ 250 ≤ 250 ˃ 250 Korrosioon 

Hägusus NTU ≤ 1,5 2 – 3 ˃ 3 Hägusus 

Lõhn Lahjendus ≤ 2 2 – 3 ˃ 3 Tuntav lõhn 

Värvus (Pt/Co 
skaala) 

≤ 5 5 -  0 ˃ 10 Nähtav värvus 

pH pH 6,5 - 9,5 ≥ 6,5 ≤ 9,5 ˂ 6,5 
või ˃ 9,5 

Korrosioon (˂ 6,5) 
Lubja sadestumine(˃ 9,5) 

* Kompileeritud järgmistest allikatest: SoMm nr 1; SoMm nr 82; KeMm nr 75; Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista; Kaivoveden analyysitulkki. 

 

 

Kõikide aruande analüüsi kaastatud kaevude (217) üldine joogivee kvaliteedi hinnang eri jaotustena 

(Tabel 6) on saadud arvestades Tabelis 5 toodud väärtusi. 
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Tabel 6. Kaevude jaotus vastavalt loodud joogivee kvaliteedi kriteeriumitele. 

 Kokku Hea Rahuldav Halb 

N %  N % N % 

Kõik kaevud 217 18 8,29 38 17,52 161 74,19 

Lääne-Virumaa 96 13 13,54 24 25 59 61,46 

Ida-Virumaa 121 5 4,13 14 11,57 102 84,30 

Nitraaditundlik 
ala 

47 10 21,28 12 25,53 25 53,19 

Põlevkivimõju 
piirkond 

39 3 7,69 5 12,82 31 79,49 

Kontrollala 131 5 3,82 21 16.03 105 80,15 

Puurkaevud 147 17 11,56 35 23,81 95 64,63 

Salvkaevud 70 1 1,43 3 4,29 66 94,29 

 

 

Ainult SoMm nr 82 seatud joogivee piirsisalduste kohaselt oleks kõikide määratud proovide tulemusi 

arvestades joogivee kvaliteedinõuetele vastanud 54 (24,9%) kaevu 217-st. Seega antud uuringus 

osalenud kaevudest vaid veerand tagavad tarbijate tervisele ohutu ja joogikõlbuliku vee. Kui sellele 

tulemusele kohandada veel vastavalt loodud kriteeriumitele ka naftasaaduste norm ja organoleptiliste 

näitajate numbrilised väärtused, mida ühisveevärkide joogivees rutiinselt ei uurita, siis saaks heaks 

lugeda vaid 18 ja rahuldavaks 38 kaevu vett.  

 

Juhtum 10. 

Pestitsiidide positiivne leid (seenetõrjevahendina kasutatav propikonasool) tuvastati kahest Lääne-Virumaa 

nitraaditundliku ala kaevust. Heas korras salv- ja puurkaevu leiud olid vastavalt 0,17 µg/l ja 0,62 µg/l. Puurkaevust 

(ehitusaastaks 1992) tuvastati ka uuringu kõige suurem mikrobioloogiline saaste (E. coli 240 PMÜ/100ml ja 

enterokokke 128 PMÜ/100ml) ja üks kõrgeimatest ammooniumi kontsentratsioonidest (2,27 mg/l). Salvkaevus, 

mida on kirjelduste kohaselt puhastatud ja korrastatud 2013. aastal, oli samuti täheldatav tugev 

mikrobioloogiline reostus (E. coli 39 PMÜ/100ml ja enterokokid 43 PMÜ/100ml). Kaevud asuvad naaberkruntidel 

ja seetõttu on lisaandmetes mõlemal kirjeldatud reostusallikad sarnaselt: põld 100m, laut 50m ja karjamaa 250m. 

Lisaks on kirjeldatud, et nõukogude ajal hoiti ühe talu küünis mineraalväetisi ja 300m kaugusel asus väetiste ja 

põllumürkide ladu ja sõnnikuhoidla, mis reostas vett.  

Jääkreostuse või kirjeldatud lähikonnas asuvate saasteallikate toime? 
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5. Soovitused  

Erakaevud, nagu nimigi ütleb, on eraomand ja sellest tulenevalt peaksid soovitused kaevude 

korrashoiuks ning joogivee muutustega toimetulekuks olema suunatud eelkõige kaevuomanikele. 

Reeglina on eesti keeles kättesaadavad nõuded ja soovitused, mis käsitlevad kaevu ehitamisel olulisi 

aspekte vee võimaliku reostuse vältimiseks. Käesoleva aruande peamiseks väljundiks kaevuomanikele 

on anda nõu, mida teha olukorras kui kaevu veekvaliteedi muutuste põhjused on ebaselged. 

 

Teisalt olukorras, kus riigil ja ennekõike kohalikel omavalitsustel on kohustus tagada igale elanikule 

kvaliteetne joogivesi, pole vähem oluline ka selle osapoole kaasamine üldisemate probleemide 

lahendamisel. Ligemale veerand Eesti maapiirkondade elanikest tarbivad igapäevaselt joogiks 

määramata kvaliteediga kaevuvett. Antud uuringu tulemused viitavad olukorrale, et neile elanikele 

pole kvaliteetne joogivesi erinevatel põhjustel veel tagatud. Seega võiks lähituleviku üheks 

rahvatervise prioriteediks olla just kaevuvee kvaliteedi parandamine läbi erinevate meetmete nii 

riiklikul kui ka omavalitsuste tasandil. 

 

 

5.1 Kaevuomanikele 

Keskkonnaministri määrus nr 37 reguleerib puurkaevudega seotud toiminguid, salvkaevudega 

seonduvat on nimetatud erinevates määrustes. Lähtudes hea tava põhimõttest, tuleks olenemata 

kaevu tüübist toimida ühtsete soovituste kohaselt. 

 

Peamised soovitused kaevu paiknemise osas: kaevu asukoht peab olema võimalike reostusallikate 

(kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad 

jne.) suhtes põhjaveevoolu suunas (järgib üldjoontes maapinna kallakut) ülesvoolu ja neist krundi 

piires võimalikult kaugemal (hooldusala võiks olla vähemalt 10 m raadiusega). Kaevu ja selle ümbruse 

sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu-  või maaomanik.  

 

Lihtsama ehitusega kaevu võib rajada maapinna lähedasse lubjakividega seotud veekihti, kui antud 

piirkonnas on vesi puhas ja reostust pole ka tulevikus ette näha. Kui naabruses on teada probleeme 

vee kvaliteediga, tuleb kaevu konstruktsioon hoolikalt läbi mõelda. Sügavama puurkaevu puurimisel 
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on sageli vajalik põhjaveest raua eraldamine, kuna Eestis on looduslikku päritolu raua liig kaevuvees 

laialt levinud probleem.  

 

Tähtsaim nõue kaevudele on, et selle konstruktsioon ja ümbritsev ala peavad tagama kasutatava 

veekihi kaitstuse reostuse eest. Selleks on olemas nõuded (uued puurkaevud) - salvkaevude puhul 

soovitused – kaevude konstruktsiooni ja sanitaarkaitseala osas.  

 

Tagamaks salvkaevu pikema eluea ning kestva kvaliteediga joogivee, peaks järgima soovituslike 

nõudeid: 

 Kaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 1 m kõrgusele maapinnast; 

 kaev peab olema väljastpoolt tihendatud tsemendi- või betoniitlahusega kuni kaevu pealmise 

osani; 

 kaevu ümber tuleks rajada veelukk, kaevates salvkaevu ümber 2 m sügavune ja 0,7-1 m laiune 

auk ning täites selle saviga ning tampides tugevalt kinni; 

 kaev peab olema pealt kaetud; 

 maapind kaevu ümber peab olema kõrgem, et vältida pinnavee kogunemist kaevu ümber; 

 pump tuleks võimalusel paigaldada hoonesse (elumajja või pumbamajja), mitte kaevu. 

 

Iga salvkaevu omanik saab vältida potentsiaalsete reostusallikate sattumist salvkaevu vahetusse 

ümbrusesse, jälgida visuaalselt salvkaevu olukorda, et määrata hooldustööde vajalikkus. Kõik uued või 

parandatud kaevud tuleks desinfitseerida, kuna salvkaevu konstruktsiooni töötlemine võib saastada 

kaevu vett. 

 

Kvaliteetse joogivee tagamiseks pole piisav vaid visuaalsest kaevukonstruktsiooni, selle lähiümbruse 

olukorra ja reostusallikate kauguse hinnangust ning oletuslike üldistuste tegemisest. Tihti võib ka 

pealtnäha puhtana tunduv vesi sisaldada tervisele kahjulikke komponente. Ilma laboratoorsete 

uuringuteta on võimatu objektiivselt hinnata vee terviseohutust. 
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Esimene kord vett analüüsides peaks määrama pigem süvakontrollile omaselt rohkem näitajaid, et 

saada terviklikum ülevaade oma veest. Kui on teada antud piirkonnale omasemad probleemid 

(põhjavee seire), võib piirduda ka vähemate näitajatega. Edaspidi oleks soovitav vett analüüsida 

vähemalt kolmeaastase intervalliga ja uurima peaks valikuliselt näitajaid, mida tavauuringute käigus 

regulaarselt määravad ka ametlikud veekäitlejad (SoMm nr 82, pt 3, § 8, lg 3). Samas määruses 

nimetatud süvakontrolli võiks teha iga kuue aasta tagant ja seda samuti vaid teatud näitajate osas, mis 

on iseloomulikumad uuritava kaevu tüübile ja asukohale. Regulaarne kontroll aitab paremini mõista ka 

võimalike veekvaliteedi muutuste põhjuseid. 

 

Soovituslik oleks uurida täiendavalt veekvaliteeti ka järgnevates olukordades: 

 Enne uue kaevu kasutamise algust või peale kaevu suuremaid hooldustöid. 

 Kui on põhjust arvata, et kaevuvesi põhjustab terviserikkeid või kui kaevu vee värvus, maitse 

või lõhn on tavapärasest erinev. Sellisel juhul peaks ajutiselt lõpetama vee tarbimise joogiks 

ja söögiks kuni analüüside tulemusteni. 

 Raseduse planeerimisel ja enne lapse sündi. 

 Kinnisvaratehingute puhul. 

 

Kui on tekkinud vajadus vee uurimiseks, tuleks pöörduda lähima akrediteeritud labori poole täpsemate 

juhiste saamiseks. Kindlasti tuleks vältida suvalisse taarasse võetud ebapuhta veeproovi viimist otse 

laborisse, kuna sellisel juhul ei vastuta labor analüüsitulemuste õigsuse eest ja hilisem hinnang vee 

terviseohutuse aspektist ei peegelda reaalset olukorda.  

 

 

5.2 Virumaa omavalitsustele 

Antud uuringus pole kirjeldatud tulemusi väiksemate omavalitsusüksuste kaupa, kuna kaevude jaotus 

oli juhuslik ja see polnud töö eesmärgiks. Kuid, huvitatud osapooltel on tulevikus võimalik küsida 

olemasolevaid algandmeid ja kasutada neid piirkondlikuks analüüsiks. Millest on tingitud eri 

maakondade kaevude üldiselt halb joogivee kvaliteet, vajaks kindlasti jätku-uuringut, millesse tuleks 

kaasata algselt vaid eriti halbade näitajatega kaevud. 
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Eelnevalt kirjeldatud tegevused aitaksid kaasa ka maakonna arengukavades kirjeldatud, kvaliteetse 

joogiveega seotud toimingute paremaks planeerimiseks tulevikus, mis eelkõige oleks seotud 

majanduslike ressursside arvestamisega pikemas perspektiivis. Lisaks oleks oluline just kohalikul 

initsiatiivil põhinev kohalikele inimestele suunatud teabe ja infopäevade korraldamine, mis koondaks 

kõik huvitatud osapooled ja oma ala eksperdid ning ei vajaks otseselt lisaressursside planeerimist. 

 

 

5.3 Poliitika kujundajatele 

1. Riiklik rahastus kõikide Eesti maakondade lõikes erakaevude joogiveekvaliteedi hindamiseks 

sarnaselt pilootuuringule. 

2. Aktiivsem koostöö Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi ning nende allasutuste 

vahel põhjaveega seotud uuringute läbiviimisel. 

3. Kaevuomanikele suunatud teavituskampaaniad ja reaalne abi kaevude korrastamiseks 

peredele, kus on kasvueas lapsed või hooldatakse erivajadustega pereliikmeid ning 

majapidamisi, kus elavad üksikud eakad elanikud. 

4. Seaduslik regulatsioon joogiveele, mida kasutatakse isiklikuks otstarbeks oma veevõtukohast 

(kaevud).  

5. Juhendmaterjalide koostamisel arvestada rahvastiku erisusi (rasedad, lapsed, nõrgenenud 

immuunsüsteemiga elanikud jt). 

6. Kõik veeuuringute andmed koondada TA hallatavasse Veeinfosüsteemi. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva uuringu peamiseks eesmärgiks oli hinnata Virumaa erakasutuses olevate salv- ja 

puurkaevude veekvaliteeti joogiveena ja võimalusel kaardistada seda enim mõjutavad tegurid, nagu 

näiteks kaevu vanus ja seisukord, torustik, inimtegevuse mõju ja piirkonna eripära. 

 

Peamiseks joogivee halva kvaliteedi põhjuseks on antud uuringu tulemusel mikrobioloogiline reostus, 

mis kujutab endast kõige vahetumat terviseohtu. Teatud kaevude leidudest võiks järeldada, et need 

toituvad põhjavee asemel peamiselt pinnaveest, mille põhjuseks on reeglina kaevu ja selle ümbruse 

halb seisukord. Üllatuseks ei olnud fakt, et just salvkaevudes esines sedalaadi saastet rohkem, kuna 

oma avatuma konstruktsiooniga on just see kaevutüüp enam eksponeeritud saastunud pinnaveele. 

Murettekitav on fakt, et ka väga paljude puurkaevude vee seisund on mikrobioloogiliselt väga halb. 

Võib vaid oletada, kui suurt negatiivset mõju avaldab pinnaveele ja mikrobioloogilisele reostusele 

avatud puurkaev teda toitvale põhjaveekihile.  

 

Oodatav oli tulemus, mis teise olulise probleemina näitas rauarikkust kaevude vees, mis oli otseses 

seoses nii mangaani kõrgemate leidude kui ka vee hägususega ning omasem oodatult puurkaevudele. 

Kuna nende ainete liig on ennekõike looduslikku päritolu siis antud probleemiga tuleb igapäevaselt 

tegeleda tehnilisi lahendusi kasutades. Antud uuringu raames tuli selgelt esile, et inimesed teavad 

probleemi olemust kuid erinevatel põhjustel (sealhulgas teadmatus) ei töötle oma vett piisavalt. 

 

Uuringu tegijatele oli ootamatu, et laboratoorselt tuvastati NS 62 kaevu veest, millest 49 juhul oli 

tulemus üle lubatud KeMm nr 75 sätestatud piirväärtuse. Arvestades NS üldnimetuse alla kuuluvate 

ainete rohkust ja pikka nimekirja allikatest, kus neid leidub, tuleks igale leiule läheneda väga 

individuaalselt enne üldistuste tegemist. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab igat NS leidu küll 

päritolu järgi määratleda, kuid põhiprobleemiks on teenuse maksumus ja inimeste ning riigi piiratud 

majanduslik võimekus. Kuna antud näitajat uuritakse Eestis keskkonnaseire raames peamiselt 

tööstusega seotud põhjavee saastatuse hindamiseks oli huvitav tõdeda, et meie uuringu tulemuste 

kohaselt ei joonistunud välja piirkonna-spetsiifilist eripära. Lisaks sellele, et ainuke 1-aluseliste 

fenoolide piirväärtust ületavleid tuvastati Lääne-Virumaa salvkaevust.  

 

Antud uuringust tuli selgelt välja, et reeglina ei seosta enamus kaevuomanikke oma vee halvenenud 

kvaliteeti enda puudliku tegevusega. Teadlikud ollakse saasteallikate osas, mis tulenevad eelkõige 
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kuskilt mujalt (naabri pahatahtlik tegevus, tööstuse mõju, jne). Olulist infot saadi ka kaevuomanikega 

suheldes, mille käigus selgus, et peamiseks probleemiks oli teadmatus kaevu hoolduse ja veeuuringute 

osas. Saadud info dikteerib tekkinud  olukorra parandamiseks tehtavate tegevuste planeerimisel üheks 

oluliseks aspektiks just kaevuomanikele suunatud abistavate meetmete olulisuse, kuna isikliku 

kaevuvee kvaliteedi suurim mõjutaja on inimene ise. 

 

 

Eestis puuduvad hetkel riiklikul tasandil kõige elementaarsemad juhendmaterjalid, mis abistaksid 

erakaevu omanikke oma kaevust võetava joogivee kvaliteedi lihtsustatud viisil hindamiseks. Antud 

uuring oli esimene, mis vaid osaliselt kirjeldas probleemi olemust ja kaardistas sellest tulenevalt 

soovituslikud tegevused olukorra parandamiseks. 

 

Kindlat seost piirkondliku eripära ja kaevuvee kvaliteedi vahel antud uuringust välja ei tulnud. Samuti 

ei joonistunud välja ühest põhjust eraveevärkide saastumisele, sest tegemist võib olla nii lokaalsete, 

kui ka põhjaveereostusest (põlevkivisektori ja pärandreostuse mõju) tulenevate probleemidega.  
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Lisa 1.  Uuringu lisaandmete ankeet 

Proovivõtmise koht (aadress): 

Kaevu koordinaadid: X:               Y:  

Kaevu ehitusaasta: 

Kaevu tüüp: Salvkaev/šahtkaev puurkaev  

Kaevu sügavus:                  meetrit  

Kaevu seisukord: Hea  Rahuldav Halb  

Kaevuümbrus:                Hea        Rahuldav           Halb 

Proovi võtmise koht:  Kaevust    Kraanist (köögist) Muust kraanist  

Torustiku materjal: 

Vee kvaliteeti mõjutab aastaaeg:    Jah        Ei 

Pinnavesi pääseb kaevu:         Jah       Ei   

Kaevuvee töötlemine:                       Jah       Ei 

Filter:                                                       Jah      Ei     

Vee piisavus:                                     Hea         Vahel ei piisa  Pidev veepuudus 

Veel on raua maitse: Ei Jah Millelegi muule, millele: 

Reostusallikad Kaugus kaevust Reovete juurdepääs kaevule 

 meetrites Jah Ei  Võimalik 

Laut     

Sigala     

Välikäimla     

Põld     

Karjamaa     

Järv     

Jõgi     

Soo/raba     

Maantee     

Tööstus     

Settekaev     

Jäätmehoidla (sh põlevkivitööstuse jäätmed, 
millised?)   

    

Muu      

Lisaandmed:  
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Lisa 2.  Analüüsitud pestitsiidide nimekiri  

 

2,4,5-T  

2,4-D  

2,4-DP 

Alfa-Endosulfaan 

Asoksüstrobiin 

Atrasiin 

Beeta-Endosulfaan 

Bentasoon 

Boskaliid 

cis-Heptakloorepoksiid 

Dieldriin 

Dikofool 

Dimetakloor 

Dimetoaat 

Endosulfaansulfaat 

Endriin 

Epoksikonasool 

Etofumesaat 

Fenpropimorf 

Fluroksüpüür 

HCH alfa 

HCH beeta 

HCH delta 

HCH gamma (Lindaan) 

Heksakloorbenseen (HCB) 

Heptakloor 

Imidaklopriid 

Kaptafool 

Klopüraliid 

MCPA 

MCPB 

MCPP 

MCPP-p 

Metalaksüül 

Metasalakoor 

Metribusiin 

Metüül-Metsulfuroon 

Metüül-Tiofeensulfuroon 

o,p-DDD 

o,p-DDE 

o,p-DDT 

Pendimetaliin 

Pentaklorobenseen 

p,p-DDD 

p,p-DDE 

p,p-DDT 

Prokloraas 

Propakuisafop 

Propikonasool 

Protiokonasool 

Spiroksamiin 

Tebukonasool 

Tiaklopriid 

Tolüülfuaniid 

trans-Heptakloorpenoksiid 

Triasulfuroon 

Tsüanasiin 
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Lisa 3.  Lääne-Virumaa kaevude väärtused 

 

Joonis 2 Lääne-Virumaa E. coli leiud 

 

Joonis 3 Lääne-Virumaa ammooniumi leiud 
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Joonis 4 Lääne-Virumaa raua leiud 

 

Joonis 5 Lääne-Virumaa mangaani leiud 



Keskkonnatervise uuringute keskus                                                                                                Tallinn 2015 

48 
 

   

Joonis 6 Lääne-Virumaa nitraadi leiud 

 

Joonis 7 Lääne-Virumaa fenoolide leiud 
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Joonis 8 Lääne-Virumaa hägususe leiud  

 

Joonis 9 Lääne-Virumaa lõhna leiud 
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Joonis 10 Lääne-Virumaa värvuse leiud 
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Lisa 4.  Ida – Virumaa kaevude väärtused 

 

Joonis 11 Ida-Virumaa E. coli leiud 

 

Joonis 12 Ida-Virumaa enterokokkide leiud 
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Joonis 13 Ida-Virumaa mangaani leiud 

 

Joonis 14 Ida-Virumaa nitraadi leiud 
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Joonis 15 Ida-Virumaa fenoolid leiud 

 

Joonis 16 Ida-Virumaa E. hägususe leiud 
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Joonis 17 Ida-Virumaa lõhna leiud 

 

Joonis 18 Ida-Virumaa värvuse leiud 


