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Järelevalve joogivee kvaliteedi üle 2007. aastal 
 
Küllike Birk 
© Tervisekaitseinspektsioon 
Planeerimise ja monitooringu osakonna peaspetsialist 
 

Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete.  
 
Tervisekaitseinspektsioon koostöös talitustega pööras joogivee järelevalve käigus tähelepanu 
eeskätt joogivee keemiliste näitajate vastavusele Sotsiaalministri  31.juuli 2001 määruse nr 82 
nõuetele üle 2000 tarbijaga veevärkide ja ka väiksemate veevärkide joogivees ning samuti 
indikaatornäitajate piirsisaldustele nii suuremate kui ka väiksemate veevärkide joogivees. 
Koostati ja esitati Sotsiaalministeeriumile mittekvaliteetset joogivett müüvate veevärkide 
pingerida arvestades tarbijate arvu, keemiliste ja indikaatornäitajate piirsisalduste ületamisi. 
 
Eesti elanikkond on joogiveega hästi varustatud. Kõigis Eesti linnades ja paljudes väikeasulates 
on joogivee varustussüsteemid. Tervisekaitseinspektsiooni 2007. aasta andmetel kasutab 
ligikaudu 84% elanikest ühisveevärgi vett, ülejäänud osa saab joogivee 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 suurem osa veest saadakse 
Ülemiste järvest ja Narvas, kus kasutatakse ainult Narva jõe 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. 
 
 
2007. a oli Eestis 1235 veevärki: 176 kõrge riskiga, 895 keskmise riskiga ja 164 madala 
riskiga veevärki. 
Eestile on iseloomulik väikese tootlikkusega ühisveevärkide rohkus (98,2%). Väikestel 
veekäitlejatel on aga sageli raske korraldada nõutud sagedusega süva- ja tavakontrolli ning välja 
töötada ning realiseerida abinõude plaane vee kvaliteedi parandamiseks.  

• Veevärkide arv tootlikkusega vähem kui 100m³/ööpäevas oli 1106 (89,6% veevärkidest), 
neist 448 (36,3% veevärkidest) toodab vett vähem kui 10 m3 ööpäevas (varustades 13 860 
tarbijat ehk 1,03% elanikkonnast) . Kokku teenindavad 1106 veevärki 156 482 inimest 
ehk varustavad joogiveega vaid 11,7% elanikkonnast. 

• Veevärke tootlikkusega 100 – 1000 m3 oli 107 ehk 8,7% kõigist veevärkidest, 
teenindades 154 167 tarbijat, kes moodustavad 11,5% elanikkonnast. 

• Veevärke tootlikkusega üle 1000 m3 ööpäevas on vaid 22 ehk kõigest 1,8% kõigist 
veevärkidest, samas varustades 818 558 tarbijat ehk 61% elanikkonnast.  
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                         Joonis1. Erineva tootlikkusega veevärgid  2007. aastal  
  

 

Teenindatavate tarbijate arv

15%

12%

61%

12%

ilma ühisveevärgita

Tootlikkusega vähem kui

100 m3/ööpäevas

Tootlikkusega 100-1000

m3/ööpäevas

Tootlikkusega rohkem

kui 1000 m3/ööpäevas

 
Joonis 2. Teenindatavate tarbijate hulk, keda varustavad erineva                                  
tootlikkusega veevärgid 2007. aastal 
 

Veevärkide arv on pidevas muutumises - kui kuni 2007.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; 
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• toitlustusasutused; 
• eraldi asetsevad koolivõimlad ja kooliujulad; 
• 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 ja veel vähem realiseerida 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 - 2007 

AASTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 
2007 
 

ÜHISVEEVÄRKIDE ARV 795 1210 1268 1274 1239 1237 
 
1235 
 

 

 

 

 

 

 

                                  Joonis 3. Ühisveevärkide arv aastatel 2001 - 2007 
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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 fluoriidide, raua ja mangaani ärastuseks ning vee organoleptiliste 
omaduste parandamiseks. 
 
Vee kvaliteeti võivad halvendada amortiseerunud torustikud ja mahutid, vee vähene liikumine 
torudes, 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 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 

 

 

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 

2007. a ei olnud ühtegi üle 2000 tarbijaga veevärki, kus mikrobioloogilised näitajad pidevalt ei 
vastanud nõuetele. Probleeme oli teisel poolaastal Kohtla-Järve linna Järve linnaosa 
veevarustusega. Mikrobioloogiliste näitajate mittevastavuste põhjuseks olid puudused ühe 
puurkaevu tehnilises seisundis, puurkaev remonditi. Kuni vee kvaliteedi stabiliseerumiseni 
rakendati kloreerimist, teavitati elanikke ja anti ajakirjanduse kaudu soovitusi tarbijatele. 
 
Ajutisi kõrvalekaldeid nõutavatest mikrobioloogilistest parameetritest täheldati  kuues (0,5%) 
järelevalvealuses veevärgis, 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 2007. aastal nõuetele 104 veevärki  (8,4% 
veevärkidest). 100 veevärgis on probleemiks kohati esinev liigne (üle 1,5 mg/l) fluori sisaldus (13 
veevärgis samaaegselt boori liigsusega), kolmes ainult boori ning ühes veevärgis (Narva linna 
veevärgis) liigne trihalometaanide summa sisaldus. 
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Joonis 5. Keemiliste näitajate järgi mittevastava kvaliteediga joogivett kasutavate elanike 
arv (%-des) aastate lõikes  
 
 
Trihalometaanide (THM) summa 
 
Omal ajal hästi toiminud veepuhastusjaamas on aasta aastalt suurenenud raskused  kvaliteetse 
joogivee tagamiseks. Joogiveeks kasutatav toorvesi küll koaguleeritakse, filtreeritakse ja 
desinfitseeritakse, kuid aasta-aastalt suurenev looduslike orgaaniliste ainete sisaldus Mustajõe 
veehaardes eeldaks laiendatud füüsikalist ja keemilist veetöötlust ning desinfitseerimist, mida 
praegu kasutusel olnud tehnoloogia ei võimaldanud.  
 
Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt läbiviidud pikaajalise seire andmed kinnitavad, et jõgede 
vees looduslik humiin- ja fulvohapete sisaldus näitab tõusutendentsi. Ka Narva veepuhastusjaama 
veehaardes on tegemist just loodusliku päritoluga orgaaniliste ainetega. Tõsiseks probleemiks on 
kujunenud just veepuhastusjaama töötlemisele saabuva jõevee oksüdeeritavus, kuna niisugusest 
veest joogivee tootmine nõuab vee töötlemisel puhastamiseks ja desinfitseerimiseks suuri 
koguseid koagulante ja desinfitseerimisvahendeid. Nimelt tekivad kõrge orgaanilise aine 
sisaldusega vee kloreerimise käigus nii veepuhastusjaamas kui ka veevõrgus jääk-kloorist 
soovimatud kõrvalproduktid – trihalometaanid (THM). Ebapiisava kloreerimise puhul oleks risk 
nakkushaiguste levimisele vee kaudu. 
 
THM sisaldus joogivees näitab tõusutendentsi ja sõltuvalt aastaajast kõigub üsna hetkel lubatud 
normi piiril (150µg/l). Vastavalt  Eurodirektiivi nõuetele karmistuvad joogivee kvaliteedinõuded 
1. jaanuarist 2009., mis tähendab, et ka meie joogivee kvaliteedi nõudeid tuleb muuta ja THM 
summa puhastatud joogivees ei tohi olla kõrgem kui 100µg/l. Seoses AS Narva Vesi esitatud 
joogivee müümisloa taotlusega uuriti 2007. aastal 75 korda joogivett THM suhtes, millest 21 
proovi  (28%) ületas praegu kehtivat piirnormi, kuigi alates detsembrist 2007 on vastanud praegu 
kehtivatele normidele.  
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Fluor 
 
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). 
 
Tervisekaitsetalituste andmetel ületas vee fluorisisaldus lubatud piirsisalduse 100 ühisveevärgi 
vees, mida kasutas 31 471 inimest, ehk 2% elanikest. 
Siiani kõigub fluoriidide sisaldus kahes üle 2000 tarbijaga veevärgis : Türil 0,3-1,7  mg/l  ja 
Märjamaa keskasulas 1,5-1,8 mg/l . Fluoriidide sisaldus üle 4 mg/l oli 11 veevärgis vees, sellist 
vett kasutab 1533  inimest. Need veevärgid asuvad Pärnumaal (5), Läänemaal (5) ja Hiiumaal (1). 

  
                        

Boor 

2007. aastal ületas boor normi (1 mg/l) 16 veevärgi vees. Ületamised kõikusid 1,1 ja 3,2 mg/l 
vahel. Nendest 13 veevärgis ei vastanud nõuetele ka fluor (ületades piirsisaldust 1,8 – 3,9 mg/l). 
 
Boor on vees tavaliselt loodusliku päritoluga, kuid ta kuulub ka mõnede detergentide koostisesse 
ja teda kasutatakse tootmisprotsessides, kust ta võib reoveega edasi levida joogivette. 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, mida saadakse 
enamasti toiduga. Boraatides ja boorhappes olev boor imendub kiiresti ja peaaegu täielikult 
seedetraktist, eritumine toimub neerude kaudu. 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. 

 
 

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 2007. aasta andmetest selgub, et indikaatornäitajad ületavad lubatud 
piirsisalduse 587 ühisveevärgi vees (47,5%), mida kasutab 294 412 inimest ehk 26% 
elanikkonnast. 
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Joonis 6.  Indikaatorite osas mittevastava kvaliteediga joogivett kasutavate  
                              elanike arv (%-des) aastate lõikes 
Indikaatorite osas mittevastava joogivee tootmine, varustamine, töötlemine ja üleandmine toimub 
ainult kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümislubade alusel. 
Kuna 31.12.2007 lõppes võimalus väljastada üle 2000 tarbijaga veevärkidele kvaliteedinõuetele 
mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümislubasid teatud näitajate kõrvalekallete  puhul, 
siis väljastati 2007. a vaid  47 sellist müümisluba. Enamikule sellistele veevärkidele on koostatud 
veekvaliteedi parandamiseks abinõude plaanid. 
 
Raud  - Raua piirsisaldus  (200 µg/l)oli ületatud 587 veevärgis (47,4%).  
 
Mangaan - Mangaani (piirsisaldus 50 µg/l)  oli ületatud 18 veevärgis ainsa kõrvalekaldena ja162 
veevärgis samaaegselt rauaga.  

 
Ammoonium  -Ammooniumi (piirsisaldus 0,50 mg/l) oli ületatud 31 veevärgis (2,5%).  

 
Kloriid - Kloriidid (piirsisaldus 250 mg/l) olid üle normi 30 veevärgis (2,4%).  
 
Naatrium ja sulfaadid-  Naatrium (piirsisaldus 200 mg/l) ja sulfaadid (piirsisaldus 250 mg/l) 
olid kumbki ületatud ainult ühes veevärgis. 
 
Alates 1. jaanuarist 2008 peavad kõik veevärgid, mille vett tarvitab üle 2000 elaniku vastama 
nõuetele indikaator näitajate: raua, mangaani, vesinikioonide kontsentratsiooni, värvuse, lõhna, 
hägususe, elektrijuhtivuse, kloriidi ja sulfaadi osas. Veevärke, mille vett tarbis rohkem kui 2000 
inimest, oli 2007. a kokku 46, neist 15 ei vastanud joogivee nõuetele. 
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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  46 15 162084 

 
 2007. aastal suutsid nõuetele vastavuse saavutada vaid kaks rohkem kui 2000 tarbijaga veevärki 
(Tartu ja Kiviõli veevärk). Joogivee nõuetele vastavust 2007. aasta lõpuks  ei suutnud saavutada 
15 veevärki, mis asuvad Harjumaal -7 (Tabasalu, Maardus Kallavere lõunavõrk ja Kallavere 
Põhjavõrk, Paldiski, Mähe-1 ja Mähe-2, Viimsi lääneranniku ja Viimsi keskasula veevärgid),  
Ida-Virumaal – 5 (Jõhvi, Kohtla-Järve Järve linnaosa, Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe 
veevärgid), Raplamaal (Märjamaa keskasula), Järvamaal (Türi ) ja Läänemaal (Haapsalu). Neist 
kolmes veevärgis ületavad normi keemilised näitajad - Narva linna veevärgis trihalometaanid ja 
fluor Järvamaal (Türil) ja Raplamaal (Märjamaa keskasula) veevärgis, ülejäänud veevärkide vees 
esinesid indikaatornäitajate (raua, mangaani, kloriidide, ammooniumi) erinevad kombinatsioonid. 
 
 
 
       Tabel 4. Rohkem kui 2000 tarbijaga veevärkide arv,  mis ei vastanud nõuetele       
                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joogiveega kokkupuutuvate materjalide mõju joogiveele 
 
26.11.2007 – 30.11.2007 viidi teist korda läbi uuring joogiveega kokkupuutuvate materjalide 
mõju hindamiseks joogiveele. Uuring viidi läbi viies maakonnas: Harjumaal, Ida-Virumaal, 
Jõgevamaal, Tartumaal ja Pärnumaal. Proovivõtu kohti oli 7. Igast kohast võeti 5 plaanilist proovi 
hommikuti viiel järjestikusel päeval. Seega kokku võeti 35 proovi. Igas proovis uuriti kolme 
metalli: niklit, vaske ja pliid.  
 
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 Põltsamaal Pikk 37 proovivõtu 
kohast võetud proovides (26,7 – 30,5 µg/l).  

Maakond Veevärkide arv Tarbijate arv 

Harjumaa 7 31 433 

Ida-Virumaa 5 109 801 

Raplamaa 1 3000  

Järvamaa 1 4 850 

Läänemaa 1 13 000 
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Vask 
Vase lubatud piirsisaldus joogivees on 2 mg/l. Kõigis uuritud proovides vastas vask nõuetele, 
jäädes vahemikku <0,01 –1,8 mg/l. Kõrgeim vase sisaldus oli Tallinnas Kärberi 28-171 võetud 
proovis (0,36 mg/l), madalaim Põltsamaal Pikk tn 37 (<0,01).  
 
Plii 
Plii lubatud piirsisaldus joogivees on 10 µg/l. Plii ei vastanud nõuetele 5 proovis Pärnus  (10,7 - 
14 µg/l).  
 
Uuringust selgus, et joogivee torustik võib oluliselt mõjutada joogivees olevate metallide hulka, 
eriti hommikuti kraani esmakordsel avamisel. Soovitav on hommikul kraani avades esimest vett 
mitte juua, vaid lasta seisnud vesi välja voolata ning kasutada, näiteks, lillede kastmiseks. 
Täpsemate järelduste tegemiseks on vajalik kindlasti jätkata selliste uuringute läbiviimist. 
 
 
 
Joogivee järelevalve korraldamine 
 
Järelevalve paremaks korraldamiseks, värske informatsiooni täpsemaks edastamiseks ja 
kogemuste vahetamiseks korraldati juhtivspetsialistide ümarlaua nõupidamisi, nõupidamise koos 
Virumaa TKT ja AS Narva Vesi, Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi 
spetsialistidega, Kiirguskeskuse ja Eesti Vee-Ettevõtete Liiduga. 
 
 
 
 
 
 


