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Joogivee kvaliteet  2015. aastal 

 

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

õigus veele võimaldab realiseerida inimese õigust elule, tervise kaitsele ja inimväärikusele. 

 

Joogiveevaldkonnas on Eestis pädev asutus Terviseamet. Terviseamet korraldab seiret ning teeb 

riiklikku järelevalvet joogivee üle. 

 

2015. aastal pööras Terviseamet joogivee järelevalve käigus tähelepanu vee kvaliteedile nii 

suurtes veevärkides kui ka väikeste veekäitlejate veevõrkudes, võttes järelevalve alla isegi vähem 

kui 10 m³ ööpäevas tootvate või alla 50 tarbijaga veevärgid tingimusel, et joogiveega varustamine 

on osa ettevõtja majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest. Enim pöörati 2015. aastal 

tähelepanu majutusettevõtetele, kes varustasid tarbijaid oma puurkaevust ning seeläbi 

klassifitseerusid joogiveekäitlejateks. Samuti pöörati suurt tähelepanu fluoriidide ning boori 

piirsisaldust ületanud veevärkidele, kuna taoline vesi võib pikaaegsel tarbimisel olla 

potentsiaalselt ohtlik tarbijatele. Järelevalve käigus kontrolliti joogivee mikrobioloogiliste, 

keemiliste ja indikaator-näitajate vastavust sotsiaalministri 31. juuli 2001 määruse nr 82 nõuetele.  

 

Eesti elanikkond on joogiveega hästi varustatud. Kõigis Eesti linnades ja paljudes väikeasulates 

on joogiveega varustamiseks ühisveevärgid. Riikliku järelevalve all oli 2015. aastal 1246 

veevärki. Ühisveevärkide arvu muutus oli seotud mitmete majutusettevõtete joogiveekäitlejatena 

järelevalve alla võtmisega. Terviseameti andmetel oli 2015. aastal Eestis ühisveevärgi vee 

püsitarbijaid 1 130 115. Kokku saab 2015. aasta lõpu seisuga ühisveevärgist vett 86,15% 

elanikest, mis on 1,5% rohkem kui 2014. aastal. Kõikidest ühisveevärkide omanikest on kohalike 

omavalitsuste poolt määratud vee-ettevõtjaks 736 veevärgi omanikud (kokku 169 juriidilist 

isikut), taolised veevärgid annavad vett 1 114 536 tarbijale (98,62% kõikidest ühisveevärgi 

püsitarbijatest). Ülejäänud 510 veevärgi omanikud (kokku 462 juriidilist isikut) ei ole kohalike 

omavalitsuste poolt määratud vee-ettevõtjaks, suurem osa neist varustab veega peamiselt 

juhutarbijaid või on väga väikese tootmismahuga. 13,85% tarbijatest saavad oma vee 

eraveevärkidest, mille üle Terviseamet et teosta riiklikku järelevalvet, taoliste veevärkide 

kasutajad vastutavad oma veekvaliteedi eest ise ning võiksid oma vett regulaarselt kontrollida. 

 

Eesti ühisveevärgid kasutavad joogiveeallikana peamiselt põhjavett (60,52% tarbijatest), 

pinnaveest pärinev joogivesi varustab 39,48% tarbijatest. Pinnavett töödeldakse joogiveeks kahes 

piirkonnas: Tallinnas saadakse suurem osa veest Ülemiste järvest, samuti saavad seda vett mitmed 
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Tallinna lähiasulad (kokku 385 000 tarbijat) ja  Narva jõe vett kasutatakse Narva linnas (61 175 

tarbijat) ning Eesti Energia Elektrijaamad AS kasutab Narva jõe vett töötajate varustamiseks.  

 

Joogivee kvaliteedi tagamine on veekäitleja kohustus ning selleks tuleb tal kooskõlastada 

Terviseametiga joogivee kontrollikava ning selle alusel oma vett analüüsida, kuid enesekontrolli 

võimalike eksituste ja ebatäpsuste vältimiseks kontrollis Terviseamet täiendavalt joogivee 

kvaliteeti vastavalt veevärgi riskikategooriale. Riskikategooria määramisel arvestatakse veevärgi 

tootmismahtu ning veekvaliteeti eelnevatel aastatel. 

 

Järelevalve uuringute sagedus sõltub veevärkide riskikategooriast: 

* kõrge riskiga veevärke inspekteeritakse koos joogivee proovide võtmisega 2 korda aastas, 

* keskmise riskiga veevärke 1 kord aastas, 

* madala riskiga veevärke 1 kord kahe aasta jooksul. 

 

2015. a Eestis järelevalve all olnud 1246 veevärki: 116 kõrge riskiga, 792 keskmise riskiga ja 

338 madala riskiga veevärki.  

 

Eestile on iseloomulik väikese tootlikkusega ühisveevärkide rohkus: 

 

• Veevärgid tootlikkusega vähem kui 10 m³/ööpäevas moodustasid 45,10% järelevalve all 

olnud veevärkidest  ja varustasid  1,42% ühisveevärgi tarbijatest; 

• Veevärgid tootlikkusega 10–99 m³/ööpäevas  moodustasid 44,54% veevärkidest ja 

varustasid 11,52% tarbijatest; 

• Veevärke tootlikkusega 100–999 m³/ööpäevas oli 8,75% kõigist veevärkidest, teenindades 

16,42% tarbijatest; 

• Veevärke tootlikkusega üle 1000 m³ ööpäevas oli kõigest 1,61% kõigist veevärkidest, kuid 

varustasid joogiveega 70,64% tarbijatest.  

                    

Veevärkide arv on pidevas muutumises - kui kuni 2004. aastani järelevalve all olevate veevärkide 

arv pidevalt suurenes, seejärel langes kuni 2014. aastani ning on nüüd seoses majutusettevõtete 

tõhusama järelevalvega jälle kasvanud (tabel 1).  
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Tabel 1 

Veevärkide arv aastatel 2001–2015 

AASTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÜHISVEEVÄRKI

DE ARV 
795 1210 1268 1274 1239 1237 1235 1203 1165 1154 1136 1105 1097 1085 1246 

 

 

Igal aastal võetakse arvele mõni uus veevärk seoses uuselamurajoonide tekkimisega 

maapiirkondades, nendes veevärkides pole tihti selgeid omandisuhteid seoses veevärgiga ning see 

muudab kvaliteedi tagamise keerukamaks. Osa väikeseid veevärke ühineb vee kvaliteedi 

parandamiseks ja  selleks tehtavate kulude kokkuhoiuks suurematega. Sageli on uuteks 

veevärkideks sellised uued ettevõtted, mis toodavad oma puurkaevude baasil, kuigi toodetava vee 

maht on alla 10m3 ööpäevas ja vee kasutajate arv vähem kui 50 inimest. Niisugused ettevõtted 

võetakse veevärkidena arvele juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest.  

 

Sellisteks asutusteks on näiteks: 

• haridus- ja teadusasutused, noortelaagrid;  

• sotsiaalhoolekande asutused; 

• tervishoiuasutused; 

• apteegid; 

• toiduainetööstused, kui seal asub tunnustatud käitlemisettevõte; 

• toidukäitlemisettevõtted; 

• eraldi asetsevad koolivõimlad ja kooliujulad; 

• kinnipidamisasutused (vanglad, arestimajad); 

• majutusasustused. 

 

 

Joogivee kvaliteedinõuded 

Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu vee 

koostis on erinevates põhjaveekihtides ja piirkondades erinev. Viimastel aastakümnetel on Eesti 

veemajanduses toimunud olulisi muutusi. Elanikkonna paremaks varustamiseks kvaliteetse 

joogiveega on kasutusele võetud järjest sügavamaid põhjaveekihte, mis on pindmise reostuse eest 

paremini kaitstud, kuid  on sageli aga rikkamad mitmesuguste mikrokomponentide poolest. 
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Veevarustuse edendamiseks on rajatud uusi ja laiendatud olemasolevaid veevärke, ehitatud 

kaasaegseid veepuhastusjaamu, esmajoones fluoriidide, raua ja mangaani ärastuseks ning vee 

organoleptiliste omaduste parandamiseks. Tänu pöördosmoosi seadmete rakendamisele on 

saavutatud edu fluoriidi ja boori liigse sisaldusega vee parendamisel. 

 

Vee kvaliteeti võivad halvendada amortiseerunud torustikud ja mahutid, vee vähenenud 

tarbimisest tingitud aeglasem liikumine torudes, sagedased veekatkestused, avariid, reostused 

jpm. 

 

Joogivee kvaliteedi vastavust nõuetele kontrollitakse järgmistes kohtades: 

• ühisveevärgis  – kohas, kus joogivesi saab tarbijale kättesaadavaks,  

• mahutite ja tsisternide kasutamisel – mahutist või tsisternist väljumise kohas,  

• pudelitesse, kanistritesse või muudesse õhukindlatesse anumatesse villimisel – enne 

pudelitesse villimist (villimiskohas), 

• toiduaineid käitlevas ettevõttes – toidu käitlemise kohas, 

• teenuse pakkumisel – teenuse osutamise kohas. 

 

 

Joogivee kvaliteedinõuded on jagatud kolme rühma: 

• mikrobioloogilised, 

• keemilised, 

• indikaatorid.  

 

Mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate piirsisalduse ületamine ohustab otseselt inimese tervist. 

Indikaatornäitajad mõjutavad vee organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist kvaliteeti. 

Indikaatornäitajate piirsisalduste ületamisel halvenevad tarbijate vee kasutamise tingimused ning 

elukvaliteet, kuid otsest ohtu tervisele ei ole. Ühisveevärkide joogivee kvaliteedi mittevastavused 

on toodud näitajate rühmade kaupa tabelis 2. 
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  Tabel 2. Mittevastava kvaliteediga ühisveevärgi joogivett kasutavate elanike arv (%) 

Aasta 

Mittevastavus 

mikrobioloogiliste 

näitajate osas (%) 

Mittevastavus 

keemiliste 

näitajate osas 

(%) 

Mittevastavus 

indikaatorite osas 

(%) 

2002 0,02 1,3 35,3 

2003 0,006 2,3 28 

2004 0,004 2,5 29,6 

2005 0,01 2,0 29,0 

2006 0,01 7,0 27,0 

2007 0,01 8,9 26,0 

2008 0,1 8,6 21,6 

2009 0,05 6,25 20,3 

2010 0,08 3,6 12,5 

2011 0,01 0,99 14,0 

2012 0 0,66 11,70 

2013 0 0,54 8,29 

2014 0 0,31 2,35 

2015 0 0,2 1,83 

 

Kõikidest ühisveevärgi tarbijatest (ühisveevärgi tarbijaid – 1 130 115) 98% kasutas 

mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatornäitajate järgi (välja arvatud radioloogilised näitajad) 

kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. 1 

2000 või rohkema tarbijaga veevärkidest vastasid nõuetele mikrobioloogiliste ja keemiliste 

näitajate järgi kõik 56 veevärki, kuid nendest üks ei vastanud indikaatornäitajatele kehtestatud 

nõuetele, Sillamäe linna ühisveevärgis (14 143 tarbijat) esines probleeme kolooniate arvu 22°C 

juures kõikumisega. 

 

 

 

 

                                                
1 Radioloogiliseid näitajaid ei ole seni arvestatud mittevastavavuse põhjuste hulka kuna lähtudes senini 
teostatud riskihindamistest on Eesti tarbijate tervise  juhusliku iseloomuga kahjustumise tõenäosus väike,    
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Mikrobioloogilised näitajad 

Veevõrgu kaudu levivaid haigestumiste puhanguid ei ole Eestis registreeritud juba 1996.  aastast, 

kuid varasematel aastatel on esinenud ulatuslikke haiguspuhanguid. 

 

Alates 1945. aastast on Eestis olnud üle 150 joogiveega seotud soolenakkushaiguste puhangu: 

84 düsenteeria, 31 hepatiiti A, ülejäänud olid kõhutüüfuse ja paratüüfus B puhangud. Suuremad 

neist olid düsenteeriapuhang Ahtmes 1963. aastal, kui haigestus 1254 inimest, ja A-viirushepatiidi 

puhang Sõmerus 1993. aastal, kui haigestus 614 inimest. Enamuse veepuhangute põhjustajaks on 

olnud põhjaveeallikate reostunud vesi.  

 

2015. a vastasid nõuetele kõik ühisveevärgid mikrobioloogiliste näitajate osas. Esines 

üksikjuhtumeid, kuid pärast kohest meetmete rakendamist võetud kordusproovid näitasid, et 

veekvaliteet vastas kehtestatud nõuetele.  

 

 

Keemilised näitajad 

 

Tervisele potentsiaalselt ohtlike keemiliste näitajate osas ei vastanud 2015. aastal nõuetele 12 

veevärki. Kümnel juhul oli tegemist fluoriidide piirsisalduse ületamisega, viiel juhul boori 

piirsisalduse ületamisega (nendest kolmel esines nii boori kui ka fluoriidide piirsisalduse 

ületamine). Lisaks ei olnud 138 veevärgis vett keemilistele näitajatele piisava sagedusega uuritud 

(põhiliselt majutusasutused). 

Üldiselt on veevärkide olukord seoses keemiliste näitajatega Eestis stabiilselt paranenud, tänu kas 

veetöötlusseadmete paigaldamisele, uute puurkaevude puurimisele või probleemsete veevärkide 

ühendamisele kvaliteetse veega veevärkidega. Täiendavalt 2015. aasta teises pooles võeti 

järelevalve alla suur hulk majutusettevõtteid joogiveekäitlejatena ning suurem osa neist ei ole 

jõudnud kõiki analüüse veel teostada. 

 

Fluoriid 

 

Fluor (F) on üks maakoores laialt levinud ja omapärane mikroelement. Kui muid elemente saab 

inimorganism veest vähe - keskmiselt 5%  kogu vajadusest ja enamuse toidust, siis fluori puhul 

on olukord vastupidi – enamus fluori saadakse veest (75–90%) ning vaid väike kogus toiduga. 

Kuid arvestada tuleks ka teisi fluori allikaid peale joogivee, nt fluoriga hambapastade kasutamine, 
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seda eriti väikelaste puhul, kuna hambapastad ja muud hambahooldustooted sisaldavad suures 

koguses fluori. 

Joogivee fluori sisaldus oleneb peamiselt kasutatavast veeallikast ning võib varieeruda suurtes 

vahemikes. Pinnavees leidub fluori vähe (u. 0,002 mg/l). Põhjavees on fluori tunduvalt rohkem, 

tavaliselt  0,02–1,5 mg/l, kuid olenevalt horisondist, võib see ulatuda isegi kuni 6,0 mg/l. Kõrged 

fluorisisaldused on esmajoones seotud Siluri-Ordoviitsiumi veekihiga. Loodusliku vee fluori 

sisaldus on suhteliselt püsiv (peaaegu muutumatu aastate jooksul). 

 

Fluor on väikestes kogustes organismile vajalik element, mis mõjutab oluliselt hammaste tervist. 

Fluor tugevdab hambaid ja aitab ära hoida hambakaariese teket, seepärast lisatakse fluori 

hambapastadesse ja suuloputusvedelikesse, mõnedes riikides ka joogiveele. Optimaalseks 

joogivee fluori sisalduseks peetakse 0,7–1,2 mg/l. Kõrgema kui üle 1,5 mg/l sisalduse korral 

hakkab avalduma fluoriühendite toksiline toime. Hammaste arengu perioodil pidurdub emaili 

struktuuri normaalne mineraliseerumine, tekib hambaemaili fluoroos.  Tegemist on hambaemaili 

püsiva kahjustumisega, mis  tekib hammaste arenemisel lõualuus, juba enne suhu lõikumist (alla 

8. aastastel lastel). Kõige kergema hambaemaili fluoroosi puhul on hammastel peaaegu 

märkamatud valged täpid. Keskmise vormi puhul on hammastel suured valged laigud ja mõned 

väiksed pruunid täpid. Tõsisemate juhtumite korral on hambad auklikud ning haprad, mõnikord 

võivad isegi murduda. Pika aja jooksul suurtes kogustes fluoriidide tarbimine joogi, söögi või 

õhuga võib anda, aga ka mitmeid teisi tõsiseid tervisehäireid, nagu skeletiluude fluoroos (luude 

struktuuri muutused, mis viivad luu hõrenemisele), raseduspatoloogia, pahaloomulised kasvajad, 

kilpnäärme talituse häired, närvisüsteemi kahjustumine kuni laste vaimse arengu pidurdumiseni 

jpt.  

 

Vaata ka: 

• Ene Indermitte Exposure to fluorides in drinking water and dental fluorosis risk among 

the population of Estonia. Tartu University Press. 2010 

• Fluoriidid joogivees 2006 

• Raamat „ Joogivee fluorisisaldus Eestis, selle tähtsus hambakaariese ja fluoroosi 

levimuses ning ennetuses” E.Indermitte, A.Saava, M.Saag, S.Russak (Tartu Ülikooli 

Kirjastus 2005) 

• Lepingulise töö lõpparuanne „Joogivee liigsest fluoriidisisaldusest tulenev  

hambafluoroosi risk Eesti elanikel ja soovitused riski vähendamiseks” (2008) 
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Joogivee fluoriidide sisaldus paranes 2015. aastal jätkuvalt tänu mitmete pöördosmoosi seadmete 

paigaldamisele ja nende õnnestunud häälestamisele või väikeste veevärkide suurematega 

ühinemisele. Üle 2000 tarbijaga veevärkides fluoriidide sisaldus vastas igal pool nõuetele. 

Terviseameti andmetel ületas väiksemate veevärkide fluorisisaldus lubatud piirsisalduse 2015. 

aasta lõpuks siiski veel 10 ühisveevärgi vees, mida kasutas kokku 761 püsitarbijat.  

Terviseamet on alustanud menetluse kõigi veekäitlejate suhtes kelle veevärkides on ületatud 

fluoriidide piirsisaldus.     

 

Boor 

 

2015. aastal ületas boor normi (1,0 mg/l) 5 veevärgis. Ületamised kõikusid 1,3 ja 1,5 mg/l vahel. 

Kokku tarbisid liigse booriga vett 921 tarbijat. 

 

Boor on vees tavaliselt looduslikku päritolu. Pikaajaline ekspositsioon joogivee booriühenditele 

(boori sisaldus alates 4-5 mg/l) võib põhjustada mao ja sooletrakti häireid jne. Boraadid ja 

boorhape pole osutunud mutageenseks ega kantserogeenseks. 

 

Euroopa Liiduga liitumisel muutusid joogivees kõikide potentsiaalselt tervisele ohtlike näitajate 

piirnormid kohustuslikuks, piirnormide ületamiste korral on ettenähtud erandid, et vesi 

probleemide ilmnemise korral 3 aasta jooksul nõuetega vastavusse viia.  Eesti teavitas 2012. 

oktoobris Euroopa Komisjoni vajadusest erandiks, et veevärgid jõuaksid joogivee viia vastavusse 

uute normidega boori osas. Kehtestatud erand kehtis 2015. oktoobrini.     

 

 

Indikaatornäitajad 

 

Indikaatornäitajad mõjutavad vee organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist reostust, kuid ei 

avalda otsest ohtu tervisele. Joogivee mittevastavus indikaatornäitajate osas on enamasti seotud 

ülemäärase raua-, mangaani-, ammooniumi- ja kloriidisisaldusega, mis on looduslikku päritolu. 

Raua kõrgenenud sisaldus joogivees on sageli tingitud torustike kehvast seisundist. Raua ja 

mangaani liigsus põhjustab tihti ka hägususe mittevastavust. 

 

Terviseameti talituste 2015. aasta andmetest selgub, et joogivee indikaatornäitajad ei vasta 

nõuetele 90-s (7,2 %) ühisveevärgis (kokku 20 155 tarbijat), millest 49 on vähema kui 100 

tarbijaga veevärgid. Lisaks ei olnud 99-s veevärgis analüüsitud vett kõigi indikaatornäitajate 
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suhtes piisava sagedusega, taolistest veevärkidest saavad vett 472 tarbijat ning põhiliselt on 

tegemist erinevate majutusasutustega. 

 

Üle 2000 tarbijaga veevärke oli 2015. aastal 56, neist 55 veevärgi vesi vastab indikaatornäitajatele 

kehtestatud nõuetele, kuid ühel veevärgil esines piirsisalduste ületamisi (Sillamäe linna 

ühisveevärk). Mittekvaliteetse vee tarbijate arv kahaneb igal aastal (tabel 4). 

 

Tabel 4 

Üle 2000 tarbijaga veevärgid ja nende iseloomustus 

 

  
>2000 tarbijaga 

veevärkide arv  

neist nõuetele 

mittevastavaid  

Tarbijate arv, kes kasutab 

nõuetele mittevastavat 

vett üle 2000 tarbijaga 

veevärgis 

1. juuli  2006 44 18 320 000 

31. detsember 2006 46 15 187 925 

2007  46 15 162 084 

2008 53 12 156 448 

2009 50 8 
139 668 

 

2010 52 7 
132 840 

 

2011  52 6 119 355 

2012 52 4 89 596 

2013 54 2 78 981 

2014 55 1 15 495 

2015 56 1 14 143 
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Kõikidest veevärkidest, mittevastava veega indikaatornäitajate järgi, moodustasid väga väikesed 

veevärgid (tootmismahuga kuni 100 m³/ööpäevas) - 97,77 %. 

 

2013. aasta oli viimane Euroopa Liiduga liitumislepingust tulenev ülemineku aasta mil 

indikaatornäitajatele mittevastavatel veevärkidel oli võimalik taotleda müügiluba. Alates 2014. 

aastast on tegemist rikkumisega ning ületamise korral alustati järelevalvemenetlus. 

 

Raud   

 

Raua piirsisaldus  (200 µg/l) ületas 5,62%  kõikidest veevärkidest (70 veevärki),  kõigis neis 

veevärkides on alla 1500 tarbija. Raud on joogivees häirivaks komponendiks, mille sisaldus on 

kohati väga suur, eriti väiksemates veevärkides (kuni 4 mg/l). Kõrgenenud rauasisaldus joogivees 

ei kujuta tervisele ohtu, kuid halvendab vee organoleptilisi omadusi, eelkõige võib kaasneda 

ebameeldiv maitse ja hägusus, vee kollakas värvus ning pruun sete. Tervisele on potentsiaalselt 

ohtlik juua vett, mille raua sisaldus on suurem kui 6 mg/l. Kõrge rauasisaldusega joogivesi võib 

põhjustada positiivset rauabilanssi ja oksüdatiivset stressi, mida peetakse mitmete haiguste, nagu 

põletikud, südame-veresoonkonna haigused, suhkrutõbi, kasvajad jm kujunemise soodustajaks. 

Ööpäevas kaotab inimorganism normaalselt umbes 1 mg rauda. Toidus olevast rauast imendub 

umbes 10%, seega peab ööpäevane rauakogus toidus jääma vahemikku 10-15 mg.  

 

 

Mangaan  

 

Mangaani piirsisaldus (50 µg/l)  ületas 2,17% veevärkidest (27 veevärki), sageli samaaegselt raua 

liigsusega. Mangaani esinemine looduslikus vees ei kujuta ohtu tervisele ja tema sisaldust 

reglementeeritakse organoleptiliste omaduste tagamiseks. Mangaani ööpäevaseks vajaduseks 

loetakse 2,5-5,0 mg. Mangaani liigsus põhjustab organismis raua kasutamise häireid. Mangaani 

suurenenud sisaldus rikub valmistatavate jookide maitset, tekitab  vees mustjat sadet, määrib 

pesu, valamuid jne. 

 

Ammoonium   

 

Ammooniumi piirsisaldus (0,50 mg/l) ületas 0,64% veevärkidest (8 veevärki). Ammoonium on 

sageli põhjavees toimuvate erinevate protsesside vaheprodukt. Ammooniumi kõrgenenud sisaldus 

Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi põhjaveekogumite vees on vee looduslik omadus 
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(taandav veekeskkond), mistõttu pole võimalik eristada inimmõju osa. Samas pinnalähedases 

põhjavees annab ammooniumi sisaldus tunnistust nn värskest (hiljutisest) reostusest. Tervisele on 

joogivees sisalduva ammooniumi mõju väga väike, sest vee kaudu saadav hulk on reeglina 

tuhandeid kordi väiksem võrreldes igapäevasest toidust saadava kogusega. Ammooniumi 

toksikoloogiline mõju avaldub alles siis, kui seda manustatakse rohkem kui 200 mg kehakaalu 

kilogrammi kohta.  

 

Kloriid 

 

Kloriidid (piirsisaldus 250 mg/l) ületasid piirnormi 0,64% veevärkidest (8 veevärki). Kloriidid 

soodustavad kloori ja metallide ühisreaktsiooni tagajärjel korrosiooni. Kloriide (Cl-) esineb alati 

looduslikus vees, enamasti koos Na (piirsisaldus on ületatud neljas veevärgis) või Ca, sest kloori 

soolad on väga hästi lahustuvad. Kloriidid võivad näidata ka üldist reostust (põllumajanduse, 

tööstuste, lumetõrje, kanalisatsiooni lekkeid). Sügaval lasuvates veekihtides või rannikualadel on 

kõrgenenud kloriidide sisaldused looduslikku päritolu, ka suureneb kloriidide hulk vees vee 

kloreerimisega. Kloriid näitab vee soolasust. Joogivee kaudu saadav kloriidide hulk on reeglina 

tuhandeid kordi väiksem võrreldes igapäevasest toidust saadava kogusega. Üldiseks piisavaks 

päevaannuseks lastele on 45 mg, täiskasvanutele 750 mg. Joogivee kloriidide sisaldus üle 250 

mg/l põhjustab vee maitse halvenemist, vesi muutub soolakaks, ka võib liigne kloriidide sisaldus 

aktiviseerida torustikes korrosiooni protsessi, põhjustades metallide hulga suurenemist vees. 

 

Järelevalve 

 

Järelevalve alla kuulunud objektide kontrollimise andmed 

 

Viimase üheksa aasta jooksul järelevalve alla kuulunud objektide kontrollimise andmed on 

toodud tabelis 5. 2015. aastal objektide arv suurenes. Tehti 18 ettekirjutust. Kaebuseid esitati 29, 

nende põhjendatust kontrolliti 26-l korral ja põhjendatuteks osutus 14 kaebust. 
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Tabel 5 

2015. a järelevalveplaani täitmine 

 

 

Ühisveevärgid 

   

Aasta Objektide arv Kontrollitud 

objektide arv 

Kontrollimiste 

üldarv 

Kordsus 

2007 1235 1212 1588 1,3 

2008 1203 1442 2296 1,59 

2009 1165 1400 2188 1,88 

2010 1154 1140 1497 1,3 

2011 1136 1052 1298 1,1 

2012 1105 1083 1454 1,32 

2013 1097 1089 1471 1,35 

2014 1085 1051 1603 1,53 

2015 1246 1059 1844 1,74 

 

2015. aastal viidi läbi majutusettevõtete analüüs mille käigus uuriti, kuidas on tagatud 

joogiveekvaliteet majutusettevõtetes. Uuringu tulemusel selgus, et Eestis on vähemalt 509 

majutusettevõtet kus vesi pärineb isiklikust puurkaevust ning üksnes 32% oli oma vett 

analüüsinud täies mahus nagu seda Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr. 82 ette näeb. 

Terviseamet saatis kõikidele neile majutusettevõtetele märgukirjad, et viia oma veevärgid 

vastavusse seaduses nõutuga.  

2015. aasta lõpul koostati tuginedes varasemate aastate uurimistulemustele ohuprognoos, mille 

alusel toimub järelevalve 2016. aastal. Kõige suurema tähelepanu all on ettevõtted, kus on 

esinenud varasemalt probleeme joogiveekvaliteediga või kus on suur hulk tarbijaid.     

 

Looduslik mineraalvesi 

 

2015. oli Eestis neli tunnustatud looduslikku mineraalvett: müüginimetustega „Värska Originaal“ 

ja  „Värska“, „Häädemeeste Goodmens“, „B´Est“  ning üks allikavee tootmisettevõte. 

Terviseamet teostas 2015. aastal kõigi nende veetootjate üle järelevalvet ning 2015. aasta lõpu 

seisuga vastasid kõik tunnustatud mineraalvee tootjat nõuetele. 
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Sihtuuringud 

 

Sihtuuring „Looduslikud mineraalveed Eesti turul“ 

 

Vastavalt Terviseameti 2015. aasta tööplaanile, viis TA Lääne talitus 30.09.2015–17.12.2015. 

oma territooriumil läbi sihtuuringu „Looduslikud mineraalveed Eesti turul“. Uuringu eesmärgiks 

oli kontrollida pealinnast kaugemal asuvates jaekaubandusettevõtetes looduslikule mineraalveele 

kehtestatud nõuete täitmist ning võtta laboratoorseteks uuringuteks 4 mineraalvee proovi. 

 

Sihtuuringu raames külastati kokku 19 suuremat ja väiksemat kauplust, millest 3 asusid 

Pärnumaal, 3 Läänemaal, 4 Saaremaal ja 9 Hiiumaal. Kontrolliti märgistuse vastavust 

sotsiaalministri 22.06.2004. a määrusega nr 83 „Tervisekaitsenõuded mineraalveele“ (edaspidi 

määrus nr 83) kehtestatud nõuetele kokku 20 loodusliku mineraalvee pudelil. Laboratoorseteks 

uuringuteks saadeti Terviseameti Kesklaborisse 4 loodusliku mineraalvee proovi.  

 

Kokku kontrolliti 20 loodusliku mineraalvee märgistust : Borjomi; Värska originaal; Vytautas; 

Värska; S.Pellegrino; Evian; Perrier; Vittel; Römerquelle; Magnesia; Devin; Häädemeeste; 

Akvile; B´Est; Selters; Everest; Sorgente Tesorino; Essentuky (tegemist ei ole loodusliku 

mineraalveega, vaid lauaveega); Venden; Narzan. Kõik uuritud mineraalveed vastasid pakendi 

märgistuse osas sotsiaalministri 22.06.2004 määruse nr 83 „Tervisekaitsenõuded mineraalveele“ 

nõuetele. Laboratoorselt uuriti 4 looduslikku mineraalvett: Selters; Magnesia; Borjomi’; Värska 

originaal, mis kõik vastasid kehtestatud nõuetele. 

 

Sihtuuring „Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes 

veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa)“ 

 

Perioodil 21.07.2015–30.09.2015 võeti 60st eraveevärgist (59 puurkaevu ning üks salvkaev) 

joogiveeproovid, millest määrati: coli-laadsed; enterokokid; e.coli; ammoonium; hägusus; lõhn; 

mangaan; nitraat; nitrit; pH; raud; värvus; naftasaadused. 

Tulemused:  

60st veevärgist 56 vesi vastas kehtestatud mikrobioloogilistele nõuetele, 4s kaevus leiti coli-

laadsed (2-80 PMÜ/100ml) ning ühel juhul neist leiti veest ka e.Coli baktereid (24 PMÜ/100ml).  

4 veevärgis oli ületatud ammooniumile kehtestatud piirnorm 0,50mg/l (9 mg/l; 1,4 mg/l; 0,59 

mg/l; 0,51 mg/l). 

8s veevärgis oli ületatud mangaani piirsisaldus 50µg/l, ulatudes ühes veevärgis 170µg/l. 
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3s veevärgis oli ületatud nitraadi piirsisaldus 50mg/l, ulatudes maksimaalselt 74mg/l. 

23s veevärgis oli ületatud raua piirsisaldus 200µg/l, ulatudes maksimaalselt 8054µg/l. 

5s veevärgis avastati naftasaaduseid ning see viitab otseselt inimtekkelisele reostusele. 

 

Kokkuvõte: veevärgid mis ei kuulu riikliku järelevalve alla on märgatavalt halvema kvaliteediga 

kui Terviseameti järelevalve all olevad ühisveevärgid. Üksnes 23 veevärgi vesi 60st vastas 

määratud näitajate osas nõuetele. Eraveevärkidest vett saavad inimesed peaksid rohkem oma vett 

ise analüüsima ning olenevalt saadud analüüsitulemustest võtma kasutusele meetmed, et muuta 

vesi tervisele ohutuks.  

 

 

 

Sihtuuring „Materjalide mõju joogiveele“ 

Terviseameti talitused viisid 2015. aastal läbi sihtuuringu, mille käigus uuriti majasiseste torustike 

võimalikku negatiivset mõju joogiveekvaliteedile neljas Eesti linnas kokku neljas eri korteris. 

Uuringu käigus võeti 5 päeva jooksul ühtedest ja samadest kraanidest veeanalüüsid ilma seda 

eelnevalt läbivoolutamata. Uuringu käigus selgus, et Paides ühes korteris sattus majasisestest 

paigaldistest joogivette pliid ja niklit ning ka Narvas oli pärast nädalavahetust esimene proov  

nikli piirnormi ületav. Kuna nii Paide kui ka Narva ühisveevärgi vesi vastab nõuetele, siis tehtud 

analüüsidest selgus, et veekvaliteedile mõjub negatiivselt majasisestes torustikes/kraanides 

seismine. 

Piirsisaldus 2,0 mg/l 10 µg/l 20 µg/l 

Kuupäev Proovivõtu koht 

Uuringute 

tulemused 

Vask mg/l 

Plii  

µg/l 

Nikkel 

µg/l 

09.11.2015 Paide linna tarbija kraan 0,63 36,9 72,2 

10.11.2015 Paide linna tarbija kraan 0,29 18 18,9 

11.11.2015 Paide linna tarbija kraan 0,42 21,9 25,1 

12.11.2015 Paide linna tarbija kraan 0,25 15 12,9 

13.11.2015 Paide linna tarbija kraan 0,02 1,1 1,9 

11.11.2015 Narva linna tarbija kraan 0,94 10,7 12,6 

12.11.2015 Narva linna tarbija kraan 0,81 8,8 8,1 
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13.11.2015 Narva linna tarbija kraan 0,76 7,3 5,5 

14.11.2015 Narva linna tarbija kraan 0,74 7,4 6,4 

15.11.2015 Narva linna tarbija kraan 0,79 7,8 8,22 

08.11.2015 Viljandi linna tarbija kraan 0,01 <1,0 <1,2 

09.11.2015 Viljandi linna tarbija kraan 0,01 <1,0 <1,2 

10.11.2015 Viljandi linna tarbija kraan 0,01 1 <1,2 

11.11.2015 Viljandi linna tarbija kraan 0,1 2,7 4,6 

12.11.2015 Viljandi linna tarbija kraan 0,13 2,2 3,5 

21.09.2015 Haapsalu linna tarbijakraan 0,04 <1,0 5,5 

22.09.2015 Haapsalu linna tarbijakraan 0,03 <1,0 3,1 

23.09.2015 Haapsalu linna tarbijakraan 0,01 <1,0 3,5 

24.09.2015 Haapsalu linna tarbijakraan 0,01 <1,0 5,9 

25.09.2015 Haapsalu linna tarbijakraan <0,01 <1,0 8,2 

 

Kokkuvõtteks on Terviseameti uuringud näidanud, et osades hoonetes võib kraanidest võetav 

hommikune esimene vesi olla nõuetele mittevastav ning sellest lähtuvalt tuleks taolistes hoonetes 

lasta veel hommikul enne tarbimist voolata ühtlase survega mõne minuti. Samuti tuleks kaaluda 

torustike ning muude paigaldiste materjalide asendamist veekvaliteeti mittemõjutavate 

materjalidega. 


