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Järelevalve joogivee kvaliteedi üle 2006. aastal 
 
 
Aune Annus 
© Tervisekaitseinspektsioon 
Planeerimise ja monitooringu osakonna peaspetsialist 
 

Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete.  
 
Eesti elanikkond on joogiveega hästi varustatud. Kõigis Eesti linnades ja paljudes väikeasulates 
on joogivee varustussüsteemid. Tervisekaitseinspektsiooni 2006.aasta andmetel kasutab ligikaudu 
86% elanikest ühisveevärgi vett, ülejäänud osa saab vee puur- ja salvkaevudest. Samas on elanike 
hõlmatus ühisveevärgiga paikkonniti erinev. Suuremates linnades kasutab enamus ühisveevärgi 
vett, maa-asulates aga on ühisveevärgi vett tarbivate elanike hulk tunduvalt väiksem. 
 
Peamiseks joogiveeallikas Eestis on põhjavesi, v.a Tallinnas, kus suuremosa veest saadakse 
Ülemiste järvest ja Narvas, kus kasutatakse ainult pinnavett.  
 
Joogivee kvaliteedi tagamine on käitleja kohustus, kuid võimalike eksituste ja ebatäpsustuste 
vältimiseks uurib ka Tervisekaitseinspektsioon täiendavalt joogivee kvaliteeti vastavalt veevärgi 
riskikategooriale. 
 
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. 
 
 
2006.a oli Eestis 1237 veevärki: 168 kõrge riskiga, 899 keskmise riskiga ja 170 madala 
riskiga veevärki. 
Eestile on iseloomulik väikese tootlikkusega ühisveevärkide rohkus (98%). Väikestel 
veekäitlejatel on aga sageli raske korraldada nõutud sagedusega süva- ja tavakontrolli ning välja 
töötada abinõude plaane veekvaliteedi parandamiseks.  

• Veevärkide arv tootlikkusega vähem kui 100m³/ööpäevas on 1095 (88,5% veevärkidest), 
neist 433 (35% veevärkidest) toodab vett vähem kui 10 m3 ööpäevas (varustades 2% 
elanikkonnast) . Kokku teenindavad 1095 veevärki 194 274 inimest ehk varustavad 
joogiveega vaid 14% elanikkonnast. 

• Veevärke tootlikkusega 100 – 1000 m3 oli 118 ehk 9,5% kõigist veevärkidest, 
teenindades 12% elanikkonnast 

• Veevärke tootlikkusega üle 1000 m3 ööpäevas on vaid 24 ehk kõigest 2% kõigist 
veevärkidest, samas varustades 61% elanikkonnast.  
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Joonis 2. Teenindatavate tarbijate hulk, keda varustavad erineva                                  

tootlikkusega veevärgid 2006. aastal 
 

Veevärkide arv on pidevas muutumises - kui kuni 2006.aastani veevärkide arv pidevalt suurenes, 
siis viimastel aastatel on see jälle tasapisi vähenema hakanud. Veevärkide juurdekasv või 
vähenemine on eelkõige seotud väikeste veevärkidega. Sageli on uuteks veevärkideks sellised 
uued ettevõtted, mis töötavad oma puurkaevude baasil ning mille toodetava vee maht on alla 
10m3 ööpäevas ja vee kasutajate arv vähem kui 50 inimest. Veevärkidena võetakse arvele vaid 
need viimati nimetatud ettevõtted, mille majandustegevusega kaasneb lisaks ka joogiveega 
varustamine või mille teenust ei saa osutada ilma kvaliteetse joogiveeta. 
 
Sellisteks asutusteks on: 

• haridus- ja teadusasutused, kui seal asub tunnustatud käitlemisettevõte; 
• hooldusasutused; 
• tervishoiuasutused; 
• apteegid; 
• toiduainetööstused; 
• toitlustusasutused; 
 
• eraldi asetsevad koolivõimlad ja kooliujulad; 
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• karistusasutused (vanglad, kolooniad). 
 
Need objektid peavad olema võetud arvele ning nendele laienevad kõik joogivee määruse nõuded 
kontrollikava koostamise osas ning tava- ja süvakontrolli teostamise osas. Otsuse objekti arvele 
võtmise kohta langetab tervisekaitsetalituse inspektor. 
 
Väikestel veekäitlejatel on tihti raske teostada nõutud sagedusega nii süva- kui ka tavakontrolli 
ning välja töötada abinõude plaane veekvaliteedi parandamiseks. Seetõttu on mitmed väikesed 
veevärgid ühinenud omavahel või mõne suurema veevärgiga või plaanivad seda teha. Ka on 
mitmeid selliseid veevärke, mis on lõpetanud oma majandustegevuse ning ei ole enam 
järelevalveobjektina arvel. 
 
 
 

Tabel 1. Veevärkide arv aastatel 2001 - 2006 

AASTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ÜHISVEEVÄRKIDE ARV 795 1210 1268 1274 1239 1237 
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                                  Joonis 3. Ühisveevärkide arv aastatel 2001 - 2006 
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Joogivee kvaliteedinõuded 

Vee kvaliteet sõltub suuresti veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu  vee 
koostis on kihiti ja piirkonniti erinev. Viimastel aastakümnetel on Eest veemajanduses toimunud 
olulisi muutusi. Elanikkonna paremaks varustamiseks kvaliteetse joogiveega on kasutusele võetud 
järjest sügavamaid põhjaveekihte, mis on aga rikkamad mitmesuguste mikro-komponentide 
poolest. Rajatud on uusi ja laiendatud olemasolevaid veevärke, ehitatud kaasaegseid 
veepuhastusjaamu, esmajoones rauaärastuseks ja vee organoleptiliste omaduste parandamiseks. 
 
Vee kvaliteeti võivad halvendada amortiseerunud torustikud ja mahutid, sagedased 
veekatkestused, reostused jpm. 
 
Joogivee kvaliteedinõuded on jagatud kolme rühma: 
• mikrobioloogilised, 
• keemilised, 
• indikaatorid. 

 
Mikrobioloogilised ja keemilised nõuded iseloomustavad otsest ohtu tervisele. Indikaatornäitajad 
mõjutavad vee organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist reostust. Indikaatornäitajate 
ületamisel halvenevad vee kasutamise tingimused ning elukvaliteet, kuid otsest ohtu tervisele ei 
ole. 
 
 

Tabel 2. Mittevastava kvaliteediga 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 

 

 

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. 
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Mikrobioloogilised näitajad 

Veevõrgu kaudu levivaid haigestumisi ei ole Eestis registreeritud juba 15 aastat, kuid varasematel 
aastatel on esinenud päris ulatuslikke puhanguid. Suuremad neist on olnud düsenteeriapuhang 
Ahtmes 1963. aastal, kui haigestus 1254 inimest, ja A-viirushepatiidi puhang Sõmerus 1993. 
aastal, kui haigestus 614 inimest. 
 
Alates 1945. aastast on Eestis olnud üle 150 joogiveega seotud soolenakkushaiguste puhangu: 
84 düsenteeria, 31 hepatiiti A, ülejäänud kõhutüüfuse ja paratüüfus B puhangud. Alates 1991. 
aastast on registreeritud 12 puhangut, kus haigestus 841 inimest. Enamuse veepuhangute 
põhjustajaks on olnud põhjaveeallikate reostunud vesi. 
 
2006.a ei olnud veevärke, kus mikrobioloogilised näitajad pidevalt ei vastanud nõuetele, v.a Ida-
virumaal Kalev Vesi OÜ, kes villib vett pudelitesse. Mikrobioloogiliste näitajate mittevastavuse 
avastamisel ettevõte suleti kuni vee puhastusseadme rekonstrueerimiseni. 
 
Ajutisi kõrvalekaldeid nõutavatest mikrobioloogilistest parameetritest täheldati 5% 
järelevalvealustes veevärkides, peamiselt veevarustuse lõpulülis esinenud tehniliste põhjuste tõttu. 
Kõrvalekalde põhjusteks on  joogiveetorustike amortiseerumine.  
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Joonis 4. Mikrobioloogiliste näitajate osas mittevastava kvaliteediga joogivett 
                          kasutavate elanike arv (%-des) aastate lõikes 

 
 
 

Keemilised näitajad 
 
Tervisele ohtlike keemiliste näitajate osas ei vastanud 2006. aastal nõuetele 100 veevärki  (8% 
veevärkidest). 99 veevärgis on probleemiks kohati esinev liigne (üle 1,5 mg/l) fluori sisaldus ning 
ühes veevärgis (Narva linna veevärgis) liigne trihalometaanidide sisaldus. 
 

Fluor 
Fluor (F) on üks levinum ja omapärasem mikroelement. Kui muid elemente saab 
inimorganism veest vähe - keskmiselt 5%  kogu vajadusest ning enamus toidust, siis fluori 
puhul on 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, seda eriti väikelaste puhul, kuna hambapastad ja muud 
hambahooldustooted sisaldavad suures koguses fluori. 
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Joogivee fluori sisaldus oleneb peamiselt kasutatavast veeallikast ning võib varieeruda 
suurtes piirides. 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 üle 7 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, enne suhu lõikumist (alla 8 aastastel lastel). Peale hammaste 
lõikumist ei saa fluoroosi tekkida. 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, laste vaimse arengu pidurdumine jpt.  

 

Tervisekaitsetalituste andmetel ületab vee fluorisisaldus lubatud piirsisalduse 100 ühisveevärgi 
vees, mida kasutab 27 158 inimest, ehk 2% elanikest. 
14 veevärgis ületab fluoriidide sisaldus 4 mg/l, sellist vett kasutab 1868  inimest. Need veevärgid 
asuvad Pärnumaal (7), Jõgevamaal (1), Läänemaal (4), Raplamaal (2) ja Saaremaal (1). 
 
Vaata ka: 

• 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) 
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Joonis 5. Keemiliste näitajate osas mittevastava kvaliteediga joogivett kasutavate 
                       elanike arv (%-des) aastate lõikes 



 7  

Boor 

2006. aastal ületas boor normi (1 mg/l) 10 veevärgi vees. Ületamised ei olnud suured, jäädes 1,1 
ja 1,5 mg/l vahele. Nendes kõigis veevärkides ei vastanud nõuetele ka fluor (ületades 2 – 5,1 
mg/l). 
 

Boor on vees tavaliselt loodusliku päritoluga, kuid ta kuulub ka mõnede detergentide 
koostisesse ja teda kasutatakse tootmisprotsessides, kust ta võib reovetega vette sattuda. 
Looduses esineb boor boorhappena (H3BO3) ja boorhappe sooladena, viimastest on enim 
tuntud booraks (Na2B4O7·10H2O), mis on valget värvi pulber või kristallid. Boor ei 
akumuleeru kalades ega teistes vees elavates organismides. Tavaline  boori  päevaannus 
on 1-5 mg. Boraatides ja boorhappes olev boor imendub kiiresti ja peaaegu täielikult 
seedetraktist. Pikaajaline ekspositsioon joogivee booriühenditele (boori sisaldus alates 4-5 
mg/l) võib põhjustada mao ja sooletrakti häireid: langeb maomahla sekretsioon ja 
happesus, areneb alahappeline gastriit, häirub toidu seedimine jne. Joogivee veelgi 
madalama boori sisalduse korral (alates 3-4 mg/l) on 
saadud meestel sugufunktsiooni häireid. Boraadid ja boorhape pole osutunud 
mutageenseks ega kantserogeenseks. 

 
 

 

Indikaator näitajad 
 

Indikaatornäitajad mõjutavad vee organoleptilisi omadusi ja näitavad vee üldist reostust, kuid 
otsest ohtu tervisele ei avalda. 
 
Joogivee mittevastavus indikaatornäitajate osas on enamasti seotud ülemäärase raua-, mangaani-, 
ammooniumi- ja kloriidisisaldusega, mis on loodusliku päritoluga või sageli tingitud torustike 
kehvast seisundist. Raua ja mangaani liigsus põhjustab tihti ka hägususe mittevastavust. 
Tervisekaitsetalituste 2006. aasta andmetest selgub, et indikaatornäitajad ületavad lubatud 
piirsisalduse 596 ühisveevärgi vees (48%), mida kasutab 332 193 inimest ehk 27% elanikkonnast. 
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Joonis 6.  Indikaatorite osas mittevastava kvaliteediga joogivett kasutavate  
                              elanike arv (%-des) aastate lõikes 
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Indikaatorite osas mittevastava joogivee tootmine, varustamine, töötlemine ja üleandmine toimub 
ainult kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümislubade alusel. 
2006.a. väljastati 183 sellist müümisluba. Enamus veevärkidele on koostatud veekvaliteedi 
parandamiseks abinõude plaanid. 
 

Raud 
Raud on joogivees häirivaks komponendiks, mille sisaldus on kohati väga suur (üle 5 
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 ohtlik juua vett, mille raua sisaldus on 
rohkem kui 6 mg/l. Kõrge raua sisaldusega joogivesi võib põhjustada positiivset 
rauabilanssi ja oksüdatiivset stressi, mida peetakse mitmete haiguste, nagu põletikud, 
südame-veresoonkonna haigused, suhkrutõbi, kasvajad jm põhjustajaks. 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 sisaldus 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 raua kasutamise häireid 
organismis. Mangaani liigsuse sümptomiteks on nõrkus, ärrituvus, impotentsus. Mangaani 
suurenenud sisaldus vees on põhjuseks ka mustja sette tekkimisel, määrib pesu, valamuid 
jne. 
 
Ammoonium  
Ammoonium on sageli põhjavees toimuvate erinevate protsesside vaheprodukt. 
Ammooniumi kõrgenenud sisaldus Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi 
põhjaveekogumite vees on vee looduslik omadus (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 alates, kui seda manustatakse rohkem kui 200 mg kehakaalu kilogrammi 
kohta.  
 
Kloriid 
Kloriidid  moodustuvad kloori ja metallide ühisreaktsioonil. Kloriide (Cl-) esineb alati 
looduslikus vees (enamasti koos Na 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. 

 
 

2007. aasta lõpuks peavad kõik veevärgid, mille vett tarvitab üle 2000 elaniku vastama nõuetele 
indikaator näitajate: raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, hägususe, 
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elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas. Veevärke, mille vett tarbis rohkem kui 2000 inimest, oli 
2006.a. kokku 46, neist 15 ei vastanud joogivee nõuetele. 
 

 

Tabel 3. Rohkem kui 2000 tarbijaga veevärkide ja mittevastavate veevärkide arv.  

  
>2000 tarbijaga 
veevärkide arv  

neist nõuetele 
mittevastavaid  

Tarbijate arv, kes kasutab 
nõuetele mittevastavat 

vett 

1. juuli  2006 44 18 320 000 

31. detsember 2006 46 15 187 925 

31. detsember 2007 
prognoos 

46 13 178 157 

 
        
  
2007.aasta lõpuks suudab nõuetele vastavuse saavutada vaid kaks rohkem kui 2000 tarbijaga 
veevärki (Harjumaal Tabasalu aleviku ja Ida-Virumaal Kiviõli veevärk). Joogivee nõuetele 
vastavust 2007. aasta lõpuks  ei suuda saavutada 13 veevärki, mis asuvad Harjumaal, Ida-
Virumaal, Raplamaal ja Tartumaal. Neist kahes veevärgis ületavad normi peale indikaator 
näitajate ka keemilised näitajad - Narva linna veevärgis trihalometaanid ja Raplamaa Märjamaa 
veevärgis fluor. 
 
 
 
       Tabel 4. Rohkem kui 2000 tarbijaga veevärkide arv,  mis ei saavuta vastavust nõuetele       
                         31.12.2007. a 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joogiveega kokkupuutuvate materjalide mõju joogiveele 
 
18.10.2006 – 10.11.2006 viidi esmakordselt läbi uuring joogiveega kokkupuutuvate materjalide 
mõju hindamiseks joogiveele. Uuring viidi läbi neljas maakonnas: Harjumaal, Ida-Virumaal, 
Tartumaal ja Pärnumaal. Proovivõtu kohti oli 7. Igast kohast võeti 5 plaanilist proovi viiel 
järjestikusel päeval, ühest kohast võeti lisaks veel 5 plaanivälist proovi. Seega kokku võeti 40 
proovi. Igas proovis uuriti kolme metalli: niklit, vaske ja pliid (v.a. plaanivälises proovis, kus 
uuriti vaid pliid). 

Maakond Veevärkide arv Tarbijate arv 

Harjumaa 6 28 433 

Ida-Virumaa 5 121 224  (+ trihalometaanid) 

Raplamaa 1 3000 (+ fluor) 

Tartumaa 1 28 500 
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Nikkel 
Nikli lubatud piirsisaldus joogivees on 20 µg/l. Kõigis uuritud proovides vastas nikkelnõuetele, 
jäädes vahemikku 0,01 – 14,2 µg/l. Nikli sisaldus oli kõrgeim Pärnu vanalinna proovivõtu kohast 
võetud neljas proovis (6,1 – 14,2 µg/l) ning Tallinnas Mustamäe proovivõtu kohast võetud kahes 
proovis (6,9 – 7,2 µg/l) ja Muuga proovivõtukohas ühes proovis (9,1 µg/l).  
 
Vask 
Vase lubatud piirsisaldus joogivees on 2 mg/l. Vase sisalduse hindamiseks joogivees tuli arvutada 
järjestikustel päevadel võetud proovide  keskmine tulemus. Kõigis uuritud proovides vastas vask 
nõuetele, jäädes vahemikku 0,08 – 0,84 mg/l. Kõrgeim vase sisaldus oli Pärnu vanalinnas võetud 
proovivõtu kohas, ülejäänud kohtades jäi vase sisaldus alla 0,2 mg/l.  
 
 
Plii 
Plii lubatud piirsisaldus joogivees on 10 µg/l. Plii ei vastanud nõuetele 5 proovis: Tartus 4 proovis 
(13,4 - 21,3 µg/l)  ja Pärnus 1 proovis (18,1 µg/l). Tartus samast kohast järgmisel nädalal võetud 
uued proovid vastasid nõuetele (<2,6 µg/l). Plii sisaldus jäi vahemikku 1,5 – 21,3 µg/l. 
Uuringust selgus, et vana joogivee torustik võib oluliselt mõjutada joogivees olevate metallide 
hulka, kuid täpsemate järelduste tegemiseks on vajalik kindlasti jätkata selliste uuringute 
läbiviimist. 
 


