
KESKKONNATERVIS 
FOOKUSES

ERAKAEVUVESI

Kaevuvee kontroll
Mikrobioloogilisi näitajaid võiks uurida igal aastal, 
keemilisi näitajad kord kolme aasta jooksul.

Soovituslikud uuritavad näitajad:
• joogivee tavakontroll (kord aastas):
• Escherichia coli 
• Coli-laadsed bakterid 
• lämmasti kühendid nagu ammoonium, nitrit ja 
 nitraat

Vajalike täiendavate analüüside kohta küsige nõu 
terviseameti  maakondlikust talitusest. 
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Infovoldiku koostaja: Keskkonnatervise uuringute keskus (KTUK).

Joogiveekvaliteedi kontrollimiseks võite 
tellida proovivõtja Terviseameti  laborist:  
• Lõuna-Eesti s telefonil 744 7428 või 
 tartulabor@terviseamet.ee
• Ida-Eesti s tel 337 5225 või kjlabor@terviseamet.ee
• Põhja- ja Lääne-Eesti s tel 6943600 või 
 tellimus@terviseamet.ee 

Analüüside hinnakiri ja lisainfo Terviseameti  
veebilehelt www.terviseamet.ee



Joogivesi Eesti s
Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogi-
veega on üks ühiskonna prioriteete. Igaühe õigus puh-
tale joogiveele võimaldab realiseerida inimese õigust 
elule, tervise kaitsele ja inimväärikusele. 

Ühisveevärgist vett  saavate ligi 85% Eesti  elanike vesi 
on hästi  kontrollitud.  15% elanikest  saavad vett  indi-
viduaalsetest, madalamatest puur- ja salvkaevudest 
ning nende vee kvaliteedi kohta ametlikke andmeid 
ei ole. 

Erakaevu omanikud võiksid oma kaevuvett  kontrollida 
vähemalt kord  aastas. 

Joogivee kvaliteet
Joogivett  loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei 
sisalda mikroorganisme, parasiite ega mis tahes aineid 
koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu inimeste 
tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised 
kvaliteedinäitajad ei ületa seadusega kehtestatud 
piirsisaldusi.

Võimalikud saasteallikad
Vett  kaevus võivad ohustada erinevad saasteallikad 
mis tehnilise rikke või ebasoodsate ilmasti kumõjude 
korral võivad reostada teie kaevu. 

Eesti s levinumad võimalikud saasteallikad: 
• välikäimlad/sett emahuti d 
• väetatavad põllumaad ning laudad
• kütuste ja kemikaalide mahuti d

Samuti  soodustab vee reostumist kaevu mitt erahuldav 
tehniline seisund ning avatus välistele teguritele. 

Saastunud vee tuvastamine
Vee saastumist on võimalik avastada välisel vaatlusel,  
kus saastumisele võivad viidata vee muutunud lõhn,  
värvus või läbipaistvus. 

Isegi kui teie kaevuvesi on läbipaistev ja lõhnatu 
võib see siiski olla mikrobioloogiliselt või keemiliselt 
saastunud. Sellest võivad märku anda erinevad 
tervisehädad, mis joogivee tarbimisega on kaasnenud 
või kodumasinate rikked. 

Tüüpilisemad probleemid eraveevärkides 
• mikrobioloogiline reostus (e.Coli ning enterokokid) 
• raua ning mangaani kõrge sisaldus 
• fl uoriidide kõrge sisaldus Kesk- ning Lääne-Eesti s

Põllumajanduspiirkondade vesi võib olla saastunud 
ammooniumi, nitraati de ning nitriti  osas
kaevudes, mille ümbruses hoitakse sõidukeid või 
kütuseid, võib olla probleeme naft asaadustega.

Saastunud vee puhastamine
Kui kahtlus vee saastumisele on laboratoorselt 
kinnitust leidnud tuleks veekvaliteeti  parandada. 
Mikrobioloogilise reostuse korral tuleks esmalt üle 
kontrollida kaevu tehniline seisukord, et tuvastada 
saasteallikas ning seejärel kaev desinfi tseerida. 

Kaevud peavad kindlalt kaetud olema, et välti da 
kaevu saastumist kaevusuu kaudu. 

Juhul kui analüüsid näitavad, et kaev on väliste 
tegurite poolt keemiliselt reostunud tuleks selgitada 
välja reostusallikas/allikad ning need võimalusel 
likvideerida, samuti  tuleks kontrollida üle kaevu 
tehniline seisund, sest kehv seisund soodustab 
kaevuvee saastumist. 

Kui tegemist on looduslikku päritolu keemiliste 
elementi dega on soovituslik paigaldada kaevu 
pump ning vesi juhti da läbi keemiliste elementi de 
eemaldamiseks mõeldud fi ltrite.  


