EesƟ salv- ja puurkaevud
EesƟ Keskkonnaregistri andmetel on EesƟs 28 794
puurkaevu. Ida-Virumaal on registreeritud 2844 ja
Lääne-Virumaal 2802 puurkaevu - 19,5% registreeritud kaevudest. Salvkaevude kohta registrit ei ole.
Salvkaev on rajatud maapinnalähedastesse veekihƟdesse, kus veevool kaevu toimub liivast-kruusast.
Lähikonnas paikneva reostusallika poolt reostatud vesi
võib liikuda ka salvkaevu. Reostunud vee liikumist otse
puurkaevu takistab manteltoru, mis on paigaldatud
sügavamale ning reostunud vesi ei jõua tänu veƩpidavatele kihƟdele veeallikana kasutusel oleva veekihini.
Reostuse levikut sügavamasse, lubjakivi veekihƟ takistab veƩ halvasƟ juhƟv moreen (veepide).

“Musta veƩ puhtaks pesta ei saa”
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JOOGIVESI

Joogivesi EesƟs

Joogivee kvaliteet

Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete. Igaühe õigus veele
võimaldab realiseerida inimese õigust elule, tervise
kaitsele ja inimväärikusele.

Vee kvaliteet sõltub suuresƟ veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest Ɵngimustest, mistõƩu vee koosƟs on
erinevates põhjaveekihƟdes ja piirkondades erinev.
Salvkaevude põhiprobleemideks on katmata ning katkised kaevurakked, kust pääsevad kaevu elusorganismid ja sadevetega ka erinevad keemilised elemendid.

EesƟ elanikkond on joogiveega häsƟ varustatud. Kõigis
EesƟ linnades ja paljudes väikeasulates on joogiveega
varustamiseks ühisveevärgid.
TerviseameƟ 2013. aasta andmetel kasutab ligikaudu 86% EesƟ elanikest ühisveevärgi veƩ, ülejäänud
saavad veƩ individuaalsetest, madalamatest puur- ja
salvkaevudest.
Terviseamet teostab järelvalvet veekäitlejate üle, kuid
joogivee käitlejaks ei loeta individuaalsest veevõtukohast vee võtjat, kes võtab veƩ keskmiselt vähem
kui 10 m³ ööpäevas või vähem kui 50 inimese tarbeks.
Sellega seoses ei ole erapuurkaevud ning salvkaevud
TerviseameƟ järelvalve all, ning nende vee kvaliteedi
kohta puuduvad ametlikud andmed.

Keskkonnatervise uuringute keskuse
joogivee uuring
Keskkonnatervise uuringute keskusel (KTUK) on
koostöös TerviseameƟga plaanis uuring, mis annaks
ülevaate riikliku järelvalve alla miƩekuuluvate,
individuaalsete veevõtukohtade joogivee kvaliteedist
(individuaalsed salv- ja puurkaevud). Esimene uuring
viiakse läbi Ida- ja Lääne-Virumaal.

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

Uuringu eesmärk on kirjeldada joogivee kvaliteeƟ
salv- ja puurkaevudes võƩes aluseks järgmised
kvaliteedi- ja indikaatornäitajad:

Joogivee kvaliteedi näitajad jagunevad kolme rühma:
• Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad
• Keemilised kvaliteedinäitajad
• Indikaatornäitajad.

• mikrobioloogilised näitajad (E.coli ja
enterokokid);
• keemilised näitajad (nitrit, nitraat, pesƟtsiidid,
naŌasaadused, fenoolid ja benseen)
• indikaatornäitajad (mangaan, raud, ammoonium
ja organolepƟlised omadused).

Mikrobioloogilised- ja keemilised kvaliteedinäitajad
iseloomustavad otsest ohtu tervisele.
Indikaatornäitajad mõjutavad vee organolepƟlisi
(värvus, lõhn ja maitse) omadusi ja näitavad vee üldist
reostust. Indikaatornäitajate piirsisalduste ületamisel
halvenevad tarbijate vee kasutamise Ɵngimused ning
elukvaliteet, kuid otsest ohtu tervisele ei ole.
Vee hägususe ning ebameeldiva lõhna ja maitse põhjustajateks võivad olla raud, sulfaat, mangaan, kloriid
või muud orgaanilised ained.

Tuua välja võimalikud erinevused nitraaditundlike
alade, põlevkivitööstuse piirkonna ja kontrollalade
joogivee kvaliteedi osas.
Nitraaditundlike- ja kontrollalade veeproovidest
määratakse järgmiste kvaliteedinäitajate kogused:
keemilise – ja üldreostuse indikaatorid (mangaan,
raud, nitrit, nitraat, ammoonium, naŌasaadused)
ning mikrobioloogilised indikaatorid. Põlevkivitööstuse piirkonna kaevudest teostatakse eelnevalt
kirjeldatud proovidele lisaks ka fenoolide ja benseeni
sisalduse analüüsid.
Uuringu lõpparuanne avalikustatakse TerviseameƟ
kodulehel.

