
BASSEINIVESI

Rohkem infot? 
Võid pöörduda ujula või veekeskuse poole või külastada nende 
kodulehekülge.
Võid pöörduda piirkondliku Terviseameti  talituse poole, kelle 
kontaktandmed leiad Terviseameti  kodulehelt: 
htt p://www.terviseamet.ee/info/kontaktandmed.html 
Terviseameti  kodulehelt leiad ka info  basseinivee nõuete 
ja veekvaliteedi kohta: htt p://www.terviseamet.ee/
keskkonnatervis/vesi/ujulad.html
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KESKKONNATERVIS 
FOOKUSES

“Hea veekvaliteet on 
koostöö tulemus” 

Nõuded basseiniveele on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
15. märtsi 2007. aasta määrusega nr 80 „Tervisekaitsenõuded 
ujulatele, basseinidele ja veekeskustele”.

SINU PANUS ON OLULINE!SINU PANUS ON OLULINE!

Mida väiksem on basseini Mida väiksem on basseini 
reostuskoormus, seda väiksem reostuskoormus, seda väiksem 
on lisatavate kemikaalide hulk on lisatavate kemikaalide hulk 
ja seda puhtam on basseinivesi ja seda puhtam on basseinivesi 

ning õhk basseini kohal.ning õhk basseini kohal.

SINA SAAD AIDATA 
HOIDA BASSEINIVETT 
PUHTANA! 

 Pese ennast enne basseini minekut hoolikalt 
 pesuvahendiga ja  ilma ujumisriieteta, eemalda 
 näolt ka jumestus. 

 Saunast basseini minnes käi kõigepealt dušši all. 
 Ka peale tualeti s käimist käi dušši alt läbi. 

 Ära külasta ujulat ega veekeskust kui oled haige – 
 sul on külmetus, nohu, köha või põed mõnda 
 muud nakkushaigust. 

 Ära mine basseini kui sul on kõht lahti  või  isegi 
 siis kui sul on olnud kõht lahti  kuni kaks nädalat 
 tagasi. 

 Enne ujumist käi läbi tualeti st. 

 Vii laps ka veekeskuses viibimise ajal piisavalt 
 sageli tualetti  .   

 Beebidel kasuta vees spetsiaalseid ujumiseks 
 mõeldud mähkmeid. Jälgi, et mähkmed oleksid 
 korralikult paigaldatud. Vaheta mähkmeid  
 piisavalt sagedasti  tualett ruumis või mujal selleks 
 ett enähtud ruumis, mitt e basseini ääres. 

Infovoldiku koostaja: Keskkonnatervise uuringute keskus (KTUK).



Ujumine basseinis või mõnulemine spaas 
on tervislik, lõõgastav ja lõbus.

Ujula omanik 
 On kohustatud tagama hea basseinivee kvaliteedi, 

 vee ja basseini puhastamise ja desinfi tseerimise 
 ning ruumide korrasolu. 

 Võtab vähemalt kord kuus basseiniveest proovid 
 laboris analüüsimiseks. 

 Määrab mitu korda päevas basseinivee kloori 
 sisaldust, hägusust, pH-taset ja temperatuuri. 

Terviseamet
 Kontrollib järelevalve käigus  ujula vastavust 

 nõuetele, sh võtab 1-2 korda aastas või vastavalt 
 vajadusele veeproove laboris analüüsimiseks. 

 Avalikustab oma kodulehel basseinivee analüüside 
 tulemused. 

Ujula külastaja  
 Järgib ujulas viibides ohutusnõudeid ja hügieeni-

 tavasid. 

Miks on vaja kasutada kloori? 
Ujujatelt ja keskkonnast satub vett e pidevalt 
mikroorganisme ning töötlemata basseinivesi 
oleks neile ideaalseks kasvukohaks. Kuigi enamus 
mikroorganisme on inimesele kahjutud, võib 
nende hulgas olla ka haigusi tekitavaid liike või 
vorme. Selliseid haigustekitajaid mikroorganisme 
nimetatakse patogeenideks. Seetõtt u vajab vesi 
pidevalt puhastamist ja desinfi tseerimist. 

Tegelikult  kulub palju tööd  ja ressursse  selleks, et 
basseinivesi oleks selge ja puhas nii ohtlikest bakteri-
test kui mustusest ja muudest saasteainetest. 
Basseinivesi saastub pidevalt mikroorganismide, 
orgaaniliste ja anorgaaniliste ainetega.  Töötlemata 
basseinivesi on ideaalseks kasvukohaks mikroorga-
nismidele, nagu bakterid, seened ja veti kad. Seetõtt u 
vajab see pidevalt puhastamist ja desinfi tseerimist. 
Basseinivee töötlus tähendab, et tagatud on  vee üht-
lane voolamine, puhta vee lisamine, vee desinfi tseeri-
mine, seti tamine ja fi ltreerimine,  oksüdeerimine ja pH 
väärtuse reguleerimine. 

Kõige levinum ning tõhus ja odav viis basseinivee 
puhastamiseks ja desinfi tseerimiseks on vee 
kloreerimine.

Puhas bassein ja basseinivesi tunduvad 
meile iseenesest mõistetavad. 

PUHAS BASSEINIVESI:               
SEE ON KOOSTÖÖ!

PEA MEELES! 
Kloor ja muud desinfi tseerivad ained ei hävita 
pisikuid otsekohe - mõned mikroorganismid 
hävivad mõne minuti ga, teiste puhul võib kuluda 
mitu päeva.

Kloor on väga akti ivne ning peale mikroorganismide 
hävitamise reageerib see ka näiteks uriini, higi, kos-
meeti kajääkidega jm.

Selleks, et kloor saaks teha oma tööd ehk hävitada 
haigustekitajaid tuleb hoida vesi puhtana!  
Selles osas on ka Sinul väga tähti s ja suur roll: 
järgi hügieenitavasid ja mine puhtana 
basseini!

IGAÜHEL ON KOHUSTUS 
PIDADA KINNI UJULA 
EESKIRJADEST NING HOIDA 
VESI PUHAS JA TURVALINE.


