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1. Sissejuhatus 
 
2018. aastal sai oma joogivee ühisveevärkidest 134 601 püsitarbijat Ida-Virumaal ning 44 245 inimest 
Lääne-Virumaal. Seega sai elanikkonnast  97,4% Ida-Virumaal ja 74% Lääne-Virumaal oma joogivee 
ühisveevärgist. 2019 aastal oli  Ida-Virumaa veevärgivee tarbijate hulk kasvanud 134 765 inimeseni 
(98,9% elanikkonnast) ning Lääne-Virumaal kahanenud 44 222 inimeseni (tõusnud 74,5%-ni 
elanikkonnast). 2019. aastal tarbis nõuetele vastavat vett Ida-Virumaal 133 947 inimest (99,4% 
tarbijatest) ning Lääne-Virumaal 39 283 inimest (88,8% tarbijatest). Käesolevas uuringus on tehtud 
valim veevärkidest kasutades 2018. aasta andmeid, kuid võrreldavuse hõlbustamiseks on analüüsis 
kasutatud 2019. aasta andmeid, sest proovid on võetud 2019. aastal. 
 
Rahvatervise seisukohast on ohutu joogivee tagamine kõikidele elanikele eluliselt oluline. Paraku, see 
sama vesi, mis on mõeldud meile elu tagamiseks, võib endas sisaldada ka ohtlikke saastajaid bakterite, 
viiruste ja parasiitide kujul. Siia alla kuuluvad teiste seas bakterid nagu Salmonella spp. ja 
Campylobacter, viirustest Noroviirus ja A-Hepatiit ning parasiitidest Giardia Lamblia ja 
Cryptosporidium Parvum. Nakkuse ja haiguste riski ning rahvatervise koormuse määravad 
haigustekitajate põhjustatud haiguste raskusaste, kokkupuute ulatus, nende nakkavus ning 
kokkupuutunud elanikkonna füüsiline seisund ja vastuvõtlikkus. Teisest küljes võib joogivesi sisaldada 
keemilisi komponente, mille mõju tervisele võib olla pikaajalisem ning tervisemõju on kalkuleeritud 
tüüpiliselt kasutades põhimõtet, et iga inimene tarbib kaks liitrit päevas ning seda terve oma elu1. 
 
Uuring pakuti välja 2014-2015 aastal Terviseameti ja Tartu Ülikooli poolt läbi viidud  Ida- ja Lääne- 
Virumaa põlevkivisektori tervisemõjude uuringu poolt, mille eesmärk oli välja selgitada põlevkivi 
kaevandamise ja kasutamisega kaasnevad mõjud elanikkonna tervisele. Projekti käigus märgiti, et 
vastavalt Keskkonnaagentuuri andmetele on põhjavee keemiline seisund Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumis, Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumis ning Kvaternaari 
Vasavere põhjaveekogumis halb. Lisaks toodi esile, et kõigi kolme veekogumi puhul peetakse 
tõenäoliseks, et saastumist põhjustab põlevkivitööstus, kuna põhjavees on leitud reostusained, mis 
võivad olla põlevkivitööstusega seotud: naftasaaduseid, PAH´e ning fenoole, lisakoormus võib tulla ka 
pärandreostusobjektidelt või muudest põlevkivitööstusega mitteseotud allikatest. 
 
Sellest tulenevalt pakuti välja antud uuringu eesmärk analüüsida põlevkivipiirkonnas Ordoviitsiumi ja 
Kvaternaari põhjaveekogumitest vett ammutavate ühisveevärkide joogivee keemilist kvaliteeti ning 
selgitada välja, kas põlevkivitööstusest tulenev reostus mõjutab joogivee kvaliteeti ning on seega 
võimalik ohuallikas tarbijate tervisele. 
 

Joogivee sh põhjavee seadusandlik regulatsioon 
Joogivee valdkonnas on peamisteks reguleerivateks õigusaktideks Veeseadus, sotsiaalministri 
24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ ja 
keskkonnaministri 03.09.2019 määrus nr 50 „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise 
nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise 
kord“. 

Lisaks on käesoleva uuringu jaoks olulised valdkonda kujundavad õigusaktid keskkonnaministri 
01.10.2019 määrus nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja 
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nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate 
kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, 
põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja 
kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“, sotsiaalministri 
01.07.2003 määrus nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded“(kuni 30.09.2019) ja keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 
„Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“.   
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2. Uuringu metoodika 
 
Uuringu esimeses etapis analüüsiti ja kirjeldati olemasolevaid joogivee kvaliteedi andmeid Virumaa 
Ordoviitsiumi ja Kvaternaari põhjaveekogumitest vett ammutavates ühisveevärkides, kasutades 
Terviseameti järelevalve tulemusi. Teostatud analüüsi põhjal koostati sobiv valim ühisveevärkidest 
(~100), mida asuti põhjalikumalt uurima ning koostati uuritavate ainete nimekiri. Koostati ühisveevärki 
iseloomustav ankeet, mida pidi täitma proovivõtja proovi võtmisele lisaks. Ankeedi eesmärk oli anda 
ülevaade ühisveevärgi olukorrast. 

Teises etapis võeti laboratoorseks analüüsiks joogivee veeproovid veevärkidest, kus määrati 
põlevkivitööstusega seostuvad kemikaalid (naftasaadused, fenoolid jne) ja kaudselt seotud 
mikrobioloogilised indikaatorid. Kui ühisveevärkides uuritakse riikliku järelevalve käigus näitajaid, mis 
on toodud Sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" (uuringu läbiviimise ajal hakkas kehtima sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 
„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“), siis antud uuringu käigus uuriti 
selliseid keemilisi näitajaid, mida ei määrata rutiinse joogivee seire käigus, kuid mis võivad 
potentsiaalselt ohustada Virumaa elanike tervist. Valmis esialgne tulemuste analüüs, mille alusel viidi 
läbi edaspidine riskide hindamine.  

Uuringu kolmandas etapis koostati eelnevate etappide tulemuste alusel vastava piirkonna joogivee 
riskihinnang. Joogivee riskihinnang koostati vastavalt üldtunnustatud riskihindamise põhimõtetele 
(WHO, EPA), mida kohandati vastavaks käesoleva uuringu jaoks.  

Projekti neljandas etapis valmis lõpparuanne, mis avalikustatakse Terviseameti kodulehel ning 
digitaalselt viiakse läbi antud projekti ja selle tulemusi tutvustav teabepäev. Lisaks anti uuringu 
viimases etapis vastavalt koondtulemustele ja väljatöötatud järeldustele soovitused edaspidiseks 
joogivee kvaliteedi parandamiseks probleemsetes veevärkides. 

Valimi koostamine 
Ida- ja Lääne-Virumaal on kasutusel üksteist põhjaveekogumit, millest seitse on huvipakkuvana 
kaasatud antud uuringusse. Valim hõlmas endas 24 921 tarbijat Ida-Virumaal ning 21 052 tarbijat 
Lääne-Virumaal jaotatuna 100 veevärgi vahel. Valimi koostamisel oli peamiseks kriteeriumiks 
põlevkivitööstuse poolt kõige tõenäolisemalt mõjutatumad Kvaternaari ja Ordoviitsiumi 
põhjaveekogumid, lähedased põhjaveekogumid ning suure tarbijaskonnaga veevärgid.  Valimisse 
kuuluvad põhjaveekogumid on valitud  tulenevalt Tartu Ülikooli ja Tervisameti poolt 2015. aastal läbi 
viidud uuringu tulemustele, kus on välja toodud ettepanekuna, et ettevaatusprintsiibist lähtudes tuleks 
läbi viia sihtuuring ning Ordoviitsiumi ja Kvaternaari põhjaveekihtidest vett ammutavate 
ühisveevärkide joogivett täiendavalt uurida võimalike põlevkivitööstusest tulenevate kemikaalide 
(naftasaadused, fenoolid jne) osas. 

 

Põhjaveekogumid, mis on kaasatud antud uuringusse  on vastavalt  keskkonnaministri 29.12.2009 
määrusele nr 75 „Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille 
seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad 
kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete 
nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees, 



7 
 

taustataseme määramise metoodika ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord“ järgi 
järgmised: 

 

• Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane nr 4) 

• Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (O-Cm_Ida nr 5) 

• Ordoviitsiumi Ida-Viru (O_viru nr 6) 

• Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_I nr 13) 

• Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereL nr 
14)  

• Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (S-O_PandivereI nr 15) 

• Kvaternaari Vasavere ( Q_Vasav nr 27) 

 

Kuna projekti lähteülesanne ja valim on koostatud enne nimekirjas välja toodud kogumi nr 5 
„Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas“ muutmist keskkonnaministri    
01.10.2019 määrusega nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja 
nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate 
kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, 
põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja 
kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“, siis pole kogumeid 5a 
Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas ja 5b Ordoviitsiumi-
Kambriumi Tartu põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas pole käesolevas uuringus eraldi vaadatud. 

Kokku on valimis 4 ühisveevärki Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumist, 14 ühisveevärki Siluri-
Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumist Ida-Eesti vesikonnas, 7 ühisveevärki Siluri-Ordoviitsiumi 
Pandivere põhjaveekogumist Lääne-Eesti vesikonnas, 9 ühisveevärki Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogumist Ida-Eestis, 14 ühisveevärki Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumist, 50 
ühisveevärki Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumist Ida-Eesti vesikonnas ja 2 ühisveevärki 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumist Lääne-Eesti vesikonnas. 

Ülevaade analüüsitud parameetritest 
Lõhn - Organoleptiline näitaja. Selle näitaja puhul on tähtis, et vesi on tarbijale vastuvõetav ning 
ebatavaliste muutusteta. Sellist näitajat võib mõjutada vee keemiline koostis (nt. raud ja mangaan) ja 
orgaanilised lisandid. 

Sulfaat- Sulfaat joogivees võib põhjustada iseloomulikku maitset ja seda oluliselt väiksema 
kontsentratsiooni juures, kui tekivad tervisemõjud. Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)  
andmetel põhjustab sulfaadi sisaldus joogivees kõhulahtisust kontsentratsiooni juures 1000 mg/l. 1 

Eestis on kehtestatud sulfaatide läviväärtused mõnedes põhjaveekogumites vahemikus 50 μg/l - 250 
μg/l (Keskkonnaministri määrus nr. 48). 

Baarium - Baariumi sisaldus vees tuleneb peamiselt looduslikest allikatest. Toit on peamine baariumi 
allikas inimestele, kes pole töö kaudu kokkupuutes baariumiga. Suurenenud baariumisisaldusega vesi 
võib märkimisväärselt suurendada päevast annust. Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
andmetele on tervisele ohutu juua vett, milles on baariumi kuni 1,3 mg/l. 1 Teiste riikide praktika juures 
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võib veel välja tuua soovituslikud sisaldused Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri 
(edaspidi EPA) poolt (2 mg/l) ja  Kanada Terviseagentuuri poolt (2 mg/l).5,6 

Benseen - Benseen võib sattuda põhjavette läbi tööstusliku heitvee või õhusaaste. Benseen omab 
vähkitekitavat mõju ning Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on välja pakkunud piirsisalduse 10 
µg/l, mis põhineb sissehingatava benseeni mõju epidemioloogilistel uuringutel. Kuulub Rahvusvahelise 
Vähiuuringute Agentuuri (IARC) andmetele kindlalt vähki tekitavate ainete sekka (Grupp I). 1 Eestis on 
kehtestatud benseeni läviväärtus teatud põhjavee kogumitele 1 μg/l (Keskkonnaministri määrus nr. 
48). 

Etüülbenseen - Etüülbenseeni peamine allikas keskkonnas on naftatööstus. Oma füüsikalis-keemiliste 
omaduste tõttu võib eeldada, et keskkonnast üle 96% etüülbenseenist leidub õhus. Etüülbenseeni 
leidub vähesel määral pinnavees, põhjavees, joogivees ja ka toidus. Pikaajalise toksilisuse ja 
kantserogeensuse kohta andmed puuduvad, aga akuutse suukaudse mürgistuse tõenäosus on madal. 
Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetele on tervisemõjudel põhinev piirsisaldus 
300 µg/l. 1 

Ksüleenide summa – Ksüleeni puhul on võimalik märgata spetsiifilist lõhna, seega võib nende ühendite 
sisaldus joogivees hakata häirima juba väiksemate kontsentratsioonide juures, mis on madalamad 
tervisemõju omavast sisaldusest. Nende ainete tarbimisel joogiveega on vähene toksiline mõju. 
Ksüleeni klassifitseeritakse, kui inimesele mitte-kantserogeenset ühendit, sest ei ole leitud, et ta 
põhjustaks inimesele terviseprobleeme. Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetele 
on tervisemõjudel põhinev piirsisaldus 500 µg/l. 1 

Tolueen - Tolueen omab magusat, teravat ja benseeni-laadset maitset.  Seega võib ühendi sisaldus 
joogivees hakata häirima juba väiksemate kontsentratsioonide juures, mis on madalamad tervisemõju 
omavast sisaldusest. Tolueen on seedimises kergesti imenduv ning metaboliseerub kiiresti. Vastavalt 
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetele on tervisemõjudel põhinev piirsisaldus 700 µg/l. 1 

Naftasaadused - Naftasaadused on üldine nimetaja komplekssele naftast saadud kemikaalide segule, 
mis koosneb enamuses süsivesikute gruppi kuuluvatest ühenditest (100-1000 nimetust). 
Naftasaaduste sisaldumine vees näitab, et veeallikas, kus proov on võetud, on naftaproduktidega 
(diiselkütus, petrooleum, vms.) reostunud ja seda isegi võib-olla aastaid tagasi. Maailma 
Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole naftasaadustele piirväärtust välja töötanud põhjendades seda 
asjaoluga, et enamus olukordades on naftasaaduste lõhna- ja maitselävi madalam tervisele ohtlikust 
kontsentratsioonist ja seda eriti lühiajalise kokkupuute korral.1 Eestis on kehtestatud naftasaaduste 
läviväärtus teatud põhjavee kogumitele 20 μg/l (Keskkonnaministri määrus nr. 48). 

Kaltsium ja magneesium – Kaltsium ja magneesium on inimorganismile olulised keemilised elemendid. 
Joogivees on kaltsiumi- ja  magneesiumisoolad peamised komponendid veekaredusest, seega on 
nende elementide vähendamine tavaliselt seotud tehniliste seadmete eluea pikendamisega või vee 
tarbimiseks vastuvõetavaks muutmisega. Kuna kaltsiumi ja magneesiumi allikaid mõjutab lai valik 
erinevaid tegureid, siis puudub Maailma Terviseorganisatsioonil(WHO) soovituslik piirsisaldus nende 
sisaldusele joogivees. 1  

Fenoolid - Fenoolid on keemilised ühendid, mida võib leida mõnede tööstusprotsesside heitvees. 
Mõningatele fenoolidele on iseloomulik tugev lõhn. Lihtsama struktuuriga fenoolid lahustuvad 
vähesel määral vees. Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmetel avaldub fenoolide mõju tervisele 
joogivees väga suurtes kontsentratsioonides.1 Eestis on kehtestatud ühealuseliste fenoolide 
läviväärtus teatud põhjavee kogumitele 1 μg/l (Keskkonnaministri määrus nr. 48). 
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Stüreen – Stüreeni kasutatakse tööstuses plastikute ja vaikude tootmisel. Seda võib leiduda 
üliväikestes kogustes pinnavees, joogivees ja toidus. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 
andmetele tervisemõjudel põhinev piirsisaldus 20 µg/l, kusjuures tasub tähele panna, et sisaldus, mille 
juures on tajutav aine lõhn vees, on madalam. 1 

Clostridium Perfringens – Indikaatororganismi, mida kasutatakse desinfitseerimise tõhususe ning 
filtreerimisprotsessi tõhususe hindamiseks. Lisaks võib C. Perfringens oma tugeva vastupanuvõimega 
desinfitseerimisprotsessidele ja ebasoodsatele tingimustele sobida möödunud fekaalse reostuse 
näitajaks ning näidata ohtu vee vahelduvaks reostumiseks.1 Antud projektis analüüsitud, et saaks 
hinnata reostuse võimaliku päritolu väljastpoolt veevärki ehk seega mitte põhjaveest.  

Pseudomonas Aeruginosa – Põhjustab harva tõsiseid haiguseid tervetes inimestes. Peamiselt 
põhjustab probleeme kahjustatud kohtade puhul: põletus- ja kirurgilised haavad, kaasuvate haigustega 
inimeste hingamisteed ning silmavigastused. Nende kaudu võib P. Aeruginosa tungida kehasse ning 
tekitada kudede kahjustuskoldeid, sepsist ja meningiiti.1 Antud projektis analüüsitud, et saaks hinnata 
reostuse võimaliku päritolu väljastpoolt veevärki ehk seega mitte põhjaveest. 
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3. Tulemuste analüüs 
Lõhn ühisveevärkides langes vahemikku 1. kuni 3. lahjendusaste(tulemused nähtavad Lisas 1). Võttes 
arvesse, et selle parameetri puhul on kriteeriumiks vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määrusele nr 
61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ „tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta“  ning tarbijale vastuvõetavus on subjektiivne, tuleb lähtuda vee kvaliteedi 
kõrvalekalletest enesekontrollides. Hinnates seost lõhna kõrgema  lahjendusastme ning teiste selle 
proovivõtu aasta enesekontrollide leidude vahel on ainsaks seoseks  muudatus kolooniate arvus 22ºC 
juures, mis oli leitud Mäetaguse küla veevärgis samaaegselt lõhna lahjendusastmega 2, samas ei saa 
selle ühe seose puhul kindlalt väita, et need kaks leidu on omavahel seotud. 

Sulfaat ei ületanud üheski veevärgis sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ piirsisaldust 250 mg/l. Võttes arvesse, et sulfaadi tervisemõju 
hinnatakse kõrgemaks määruses toodud piirsisaldusest võib käesoleva projekti raames sulfaadi 
sisaldust pidada tervisele ohutuks. 

Baariumi puhul tuleb arvestada et Baariumi tervisemõjude uuringud inimeste osas on piiratud vähese 
usaldusväärsuse tõttu. Esialgne uuring, mille põhjal WHO hindas baariumi mõju tervisele omas näiteks 
probleeme kõrge vererõhu tekke alternatiivsete võimaluste hindamise osas ning hilisem uuring, kus 
saadi tervisemõju sisalduseks 10 mg/l, sai hinnangu, et valim oli ebapiisav põhjalike järelduste 
tegemiseks. WHO soovitatud sisaldus 1,3 mg/l põhineb loomkatsetel ning seega ei oma 
epidemioloogilist komponenti1,4. Samas EPA5 ning Kanada Terviseagentuuri hinnangul on inimestele 
ohutuks piiriks 2 mg/l6. Tulenevalt allikate vahelisest soovituste  erinevusest ning sellest, et kõige uuem 
allikas, Kanada Terviseagentuur, soovitas 2 mg/l tehes oma järelduse samal uuringul nagu WHO vanem 
uuring, siis on antud uuringus lähtutud piirist 2 mg/l. Kuna läbiviidud uuringus kõikus baariumi sisaldus 
joogivees vahemikus määramispiirist <0,004 mg/l kuni 2 mg/l, siis pole hetkel alust leide ohtlikuks 
lugeda. Samas võttes arvesse, et baariumi leidude mediaan on 0,125 mg/l, siis oleks mõistlik uurida, 
kust pärineb kõrgenenud baariumisisaldus nendes veevärkides, kus baariumi sisaldus ületab  1 mg/l. 

Tabel 1. Baariumi leiud üle 1 mg/l. 

Veevärgi nimetus Baarium (mg/l) 

Kiviõli linna veevärk 2 
Külalistemaja Katariina veevärk 1,433 
Kuremäe ridaelamu veevärk 1,025 

 

Baariumi sisaldus ületas kümne kordset mediaani väärtust (1 mg/l) kolme ühisveevärgi joogivees. 
Esimene leid asus püsitarbijateta veevärgis, kus oli sisaldus 1,433 mg/l. Teine leid oli suuremas 
ühisveevärgis, kus oli sisaldus 2 mg/l ning lisaks oli kolmas leid 1,025 mg/l väiksemas veevärgis (Tabel 
1). 

Etüülbenseeni leidus analüüsides peamiselt määramispiiri (<0,1µg/l) lähedal (Tabel 2).  
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Tabel 2. Etüülbenseeni leiud. 

Etüülbenseen (µg/l) 

Leid Juhtude arv 

<0,1 83 
0,1 13 
0,2 4 

 

Kõige suurem etüülbenseeni tase oli 0,2 µg/l, mis on 150 korda väiksem, kui Maailma 
Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt välja pakutud piirnorm 300 µg/l, sellest tulenevalt saab hinnata, 
et oht tervisele puudub. 

Naftasaaduseid leidus üle määramispiiri (<15 µg/l) 33 veevärgis, millest omakorda 26 ületasid 
keskkonnaministri  01.10.2019 määruses nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, 
seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks 
kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate 
tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused 
põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise 
põhimõtted“  toodud läviväärtusi. Põhjaveekogumis nr 4, milles puudub määruses 48 läviväärtus 
naftasaadustele ei ületatud piiri 20 µg/l. Kõige kõrgem tase oli kõikide analüüside peale 170 µg/l. 

 

Joonis 1. Naftasaaduste leiud üle määramispiiri põhjaveekogumite kohta ühisveevärkides. 
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Tabel 3. Leidude jaotus põhjaveekogumite kaupa ühisveevärkides. 

Põhjaveekogumi nimetus 
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Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas nr 4 2 1 0 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas nr 5 50 19 16 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum nr 6 14 4 3 
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas  nr 13 9 1 1 
Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas  nr 14 7 4 3 
Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti nr 15 14 2 2 
Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum nr 27 4 2 1 

 

Vaadeldes naftasaaduste leidude jaotumist põhjaveekogumite kaupa Joonisel 1. saab teha järeldusi 
põhjaveekogumite põhiselt. Arvestades leidude jaotumist ning valimisse valitud põhjaveekogumite 
jaotust on leiud jaotatud erinevate kihtide peale ligikaudu ühtlaselt (Tabel 3). Kuigi 19 leidu on 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 5), siis ei ole see 
tähelepanuväärne, kuna valimis on sellest põhjaveekogumist vett ammutavaid ühisveevärke 50% ning 
100 analüüsi korral ei saa öelda, et leiud oleks otseselt seotud konkreetse põhjaveekogumiga. 

Tulemuste puhul on oluline tähele panna, et WHO andmetel on tüüpiliselt enne naftasaaduste 
tervisemõjude teket märgata lõhna või konsistentsi muutust. Kuna kõikidel naftasaaduste leiuga 
proovidel oli lõhn kadunud I lahjendusastmel, siis on ebatõenäoline, et märkimisväärset tervisemõju 
oleks. Samas tuleb arvesse võtta, et proovide võtmisel ning transportimisel lõhn võib hajuda ning 
naftasaaduste analüüs sisaldab endas gruppi aineid suurusjärgus ~1000 ainet, mille mõjud võivad olla 
äärmiselt erinevad. WHO andmetele võib reostus pärineda tihtipeale jaotusvõrgust või 
puhastusjaamast1. Kuna projekti raames viidi läbi analüüs igas veevärgis ühe korra, ei ole võimalik 
tuvastada kas see on püsiv reostus või  lühiajaline nähtus. Esmane meede olukorra uurimiseks oleks 
korduva analüüsi läbi viimine, et vaadelda leidude muutust mitme proovi puhul. 

Benseeni, ksüleenide summa, tolueeni ja kahealuseliste fenoolide puhul ei leitud saja analüüsiga 
nende ainete sisaldust üle määramispiiri (<0,1 µg/l, <0,3 µg/l, <0,2 µg/l ja <0,5 µg/l vastavalt) saja 
veevärgi vees. Võttes arvesse nende ainete kohta uuringutes leiduvat informatsiooni ning taset 
võrreldes piirsisaldusega võib öelda, et nende ainete puhul oht tervisele puudub. 

Ühealuseliste fenoolide puhul oli üle määramispiiri (<0,5 µg/l)  sisaldust avastatud kahes veevärgis 
sajast (Tabel 4).  
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Tabel 4. Ühealuseliste fenoolide leiud veevärkides. 

Veevärgi nimetus Ühealuselised fenoolid (µg/l) Põhjaveekogumi nr 

Rannapungerja noortelaagri veevärk 0,83 6 

Laekvere aleviku veevärk 0,5 13 
 

Kõige kõrgem kontsentratsioon, mis leiti antud töö raames oli 0,83 μg/l, kuid analüüsitavatest ainetest 
kõige madalama sisalduse juures tervisemõju omavate ainete gruppi hinnates leiti, et pikaajaliselt võib 
tarbida joogivett, kus on  ühealuseliste fenoolide sisaldus ligikaudu 1 mg/l. Hinnangu on antud võttes 
aluseks ECHA portaalis toodud toksikoloogilised väärtused.7 

Kaltsium varieerub võetud analüüsides määramispiirist (<5 mg/l) kuni 126 mg/l. Kuna kaltsiumi  
omandamist joogivee kaudu mõjutavad mitmeid erinevaid tegureid, siis tervisemõjudel põhinevaid 
soovitus WHO ei paku1. Samas Tšehhi seab kaltsiumi jaoks alumise piiri sisaldusele (>40 mg/l), et 
suurendada inimeste päevast kaltsiumi tarbimist joogivee kaudu, sest selle aine vaegus võib omada 
sama suurt terviseriski nagu mõnede toksiliste ainete ületused.3  

Tabel 5. Kaltsiumi tasemed veevärkide arvestuses vastavalt Tšehhi Rahvatervise Instituudi 
soovituslikele tasemetele3. 

Sisaldusvahemik 
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Sisaldus alla määramispiiri (<5,0 mg/l), veevärkide arv 4 

Sisaldus alla desalineeritud vee soovituse(<30 mg/l), kuid üle 
määramispiiri, veevärkide arv 28 

Sisaldus alla soovitusliku piiri(<40 mg/l), kuid üle desalineeritud vee 
soovituse, veevärkide arv 17 

Sisaldus üle soovitusliku piiri (>40 mg/l), veevärkide arv 51 

 

Kaltsiumi ja magneesiumi puhul on oluline märkida, et neli veevärki, kus on sisaldus alla määramispiiri 
on mõlemas tabelis samad veevärgid. Tõenäoliselt on siin tegemist liigse veetöötlusega ning vesi 
sarnaneb destilleeritud veele. Allapoole desalineeritud vee soovitusliku sisaldusega vett leiti 28% 
veevärkidest ning siin soovitame uurida, kas veetöötlus on sobiv konkreetsele veele. Üle soovitusliku 
alampiiri tarbijatele tervise seisukohast on joogivesi 51% veevärkidest (Tabel 5), mis vastab 37 087 
tarbijale. Kuigi veevärke, kus kaltsiumi tase on alla soovitusliku piiri on 49% on sealne tarbijate arv 
8956.  Võttes arvesse, et WHO andmetel ülemine piir kaltsiumi sisaldusele joogivees põhineb tehnika 
kaitsel ning joogivee vastuvõetavusel tarbijale, siis pole Tšehhi soovitust kaltsiumi sisalduse ülempiirile 
vaadeldud, sest käesolev töö hindab joogivett tervise aspektist1.  
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Magneesium varieerub võetud analüüsides määramispiirist (<2 mg/l) kuni 49,9 mg/l. Sarnaselt 
kaltsiumile mõjutavad magneesiumi omandamist mitmed tegurid, mistõttu WHO pole andnud välja 
soovitusi taseme magneesiumi taseme reguleerimiseks joogivees. Siiski Tšehhi on seadnud joogiveele 
alumise piiri magneesiumi sisaldusele (>20 mg/l), et vähendada ebapiisava tarbimise mõju rahvastiku 
tervisele3. 

Tabel 6. Magneesiumi tasemed veevärkide arvestuses vastavalt Tšehhi Rahvatervise Instituudile3. 

Sisaldusvahemik 
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Sisaldus alla määramispiiri (<2,0 mg/l), veevärkide arv 4 

Sisaldus alla desalineeritud vee soovituse(≤10 mg/l), kuid üle 
määramispiiri, veevärkide arv 7 

Sisaldus alla soovitusliku piiri(<20 mg/l), kuid üle desalineeritud vee 
soovituse, veevärkide arv 34 

Sisaldus üle soovitusliku piiri (>20 mg/l), veevärkide arv 55 

 

Magneesiumi puhul on soovitusele vastava vee tarbijate hulk 8738 tarbijat  samas magneesiumi 
soovituslik piir on saavutatud 55% veevärkidest. Soovitatust madalama magneesiumisisaldusega 
joogivett saab 37 235 tarbijat.  Neli veevärki, kus sisaldus oli alla määramispiiri kattuvad nende nelja 
veevärgiga, kus kaltsium oli alla määramispiiri (Tabel 6). Sarnaselt kaltsiumile on WHO andmetel 
ülemine piir magneesiumi sisaldusele joogivees põhinev tehnika kaitsel ning joogivee vastuvõetavusel 
tarbijale, seega pole Tšehhi soovitust magneesiumi sisalduse ülempiirile vaadeldud, sest käesolev töö 
hindab joogivett tervise aspektist1. 

Stüreeni leidus analüüsides peamiselt määramispiiri (<0,1µg/l) lähedal (Tabel 7).  

Tabel 7. Stüreeni leiud ühisveevärkides 

 Stüreen (µg/l) 

Leid Juhtude arv 

<0,1 68 
0,1 6 
0,2 8 
0,3 7 
0,4 9 
0,5 2 

 

Kõige suurem stüreeni tase oli 0,5 µg/l, mis on kordades väiksem, kui Maailma Terviseorganisatsiooni 
(WHO) poolt välja pakutud soovituslik sisaldus 20 µg/l, mis on paika pandud võttes arvesse 
tervisemõju. Vee vastuvõetavus võib olla mõjutatud juba väiksemate sisalduste puhul. Tulenevalt 
leitud sisaldustest saab hinnata, et oht tervisele puudub.1 
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Analüüsides mikrobioloogilist saastatust on antud uuringu käigus leitud sajast veevärgist kolmes 
veevärgis Clostridium Perfringens esinemist ning ühes veevärgis Pseudomonas Aeruginosa leidumine.   

Tabel 7. Mikrobioloogiliste parameetrite leiud veevärkides 

Veevärgi nimetus 
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Küti küla veevärk <4 0 0 

Lasila küla veevärk <4 0 0 

Kohtla-Järve Ahtme lo veevärk <4 0 0 

Kohala küla veevärk 0 152 0 

 

Kõigis neis veevärkides oli 2019. aastal olemas kehtiv joogivee kontrollikava ning veekvaliteeti 
kontrolliti enesekontrolli käigus ja mikrobioloogilisi mittevastavusi ei tuvastatud. Kuna need 
organismid võivad pärineda keskkonnast ning hilisem kontroll pole kõigi nelja veevärgi puhul leidu 
näidanud (Tabel 7), siis on keeruline täpselt hinnata, millest leiud tekkisid. Võttes arvesse proovi 
võtmise aega, siis on võimalik, et tegemist oli suvise probleemiga, mis tulenes vee seismisest 
torustikus, kuid täpsemat hinnangut ilma põhjalikuma uuringuta on raske anda. 

  



16 
 

 

4. Ankeetide analüüs 
Projekti raames koostati ühisveevärkide olukorda hindav ankeet Lisa 2. Projekti käigus selgus, et 
veevärgi hindamine on võimalik ajakulu kokku hoidmiseks läbi viia kasutades Vee Terviseohutuse 
Infosüsteemi (edaspidi VTI). VTI andmed, mida analüüsiti olid: tootmismaht m3 /ööpäevas, 
teenindatavate elanike arv (püsitarbijad), juhutarbijate arv, torustiku ehitus, avariisid pikkusega üle 
24h, Terviseametile tulnud teavitus avariidest viimase 12 kuu jooksul ja joogivee mahuti olemasolu. 
Andmestikku viidi need andmed otse ning täiendati analüüsitulemustega. 

Torustiku ehituse tüüpide jaotus on toodud Joonisel 2, 55% torustikest oli ehitatud tupikutena ning 
segasüsteem oli kasutusel 34% veevärkidest. Andmete analüüsil ei leidnud torustiku ehitusel kindlat 
seost veevärkides analüüsitud parameetritega. Joonisel 3. on toodud veevärgis mahuti olemasolu. 
Sarnaselt torustiku ehitusele ei ole selles uuringus uuritud parameetritega võimalik luua kindlat seost. 

 

Joonis 2. Torustiku ehituse jaotus veevärkides. 

 

Joonis 3. Mahuti olemasolu jaotus veevärkides. 
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Järeldused 
Terviseamet uuris põlevkivitööstusega seostatavaid saasteaineid 100 ühisveevärgis Ida- ja Lääne-
Virumaal. Kokku on valimisse sattunud ühisveevärkide poolt varustatavaid tarbijaid 45 793. Valimisse 
kuuluvad kihid on valitud  tulenevalt Tartu Ülikooli ja Tervisameti poolt 2015. aastal läbi viidud uuringu 
tulemustele, kus hinnati Ordoviitsiumi ja Kvaternaari põhjaveekogumite puhul, et seal tuleks viia läbi 
täiendavaid uuringuid.  

2019. aastal tarbis Terviseameti andmete järgi nõuetele vastavat vett Ida-Virumaal 133 947 inimest 
(99,4% tarbijatest) ning Lääne-Virumaal 39 283 inimest (88,8% tarbijatest).  Käesolevas uuringus uuriti 
parameetreid, mis ei kuulu seaduse järgselt enesekontrolli, kuid mis võivad olla potentsiaalselt seotud 
põlevkivitööstusega.  

Kuigi ei ole naftasaaduste sisaldus uuritud joogivees antud uuringu põhjal terviseohtlik, väärib see leid 
täiendavat tähelepanu. Naftasaaduste analüüsi tulemus on 67% veevärkides alla määramispiiri. 
Ülejäänud veevärkides kõigub sisaldus vahemikus määramispiirist <15 µg/l kuni 170 µg/l.  Püsitarbijate 
kokkupuude määramispiirist kõrgema naftasaaduste sisaldusega on 5671 tarbijal. Kuigi 19 leidu on 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 5), siis ei saa 
öelda, et see oleks oluline leid antud uuringu raames. See tuleneb sellest, et valimis on sellest 
põhjaveekogumist vett ammutavaid ühisveevärke 50% ning naftasaadusi on leitud proportsionaalselt 
ka teistest põhjaveekogumitest vett ammuvates veevärkidest. Võttes arvesse, et lõhn oli analüüsides 
normaaltasemel ning naftasaaduste sisaldusega vees toimub tarbijatele vastuvõetavuse muudatus 
enne tervisemõju avaldavat sisaldust, siis pole põhjust arvata, et inimeste tervis oleks ohus. 

Baariumi sisaldus analüüsides kõikus vahemikus määramispiirist <0,004 mg/l kuni 2 mg/l. Mediaan 
analüüsidel oli 0,125 mg/l ning veevärke, kus oli baariumi sisaldus üle 1 mg/l oli kokku kolm. Kokku 
saab vett, milles baarium ületab selle uuringu mediaani kümne kordset väärtust  5759 tarbijat.  

Kaltsiumi puhul on soovituslikku piiri ületavaid veevärke küll kõigest 51%, kuid siiski on see 37 087 
tarbijat.  Mediaansisaldus kaltsiumi puhul oli ühisveevärkides 40,4 mg/l. Magneesiumi puhul on 
olukord pigem vastupidine. Kuigi soovituslikku piiri ületavaid veevärke on 55%, siis see on kokku 8738 
tarbijat. Magneesiumi mediaansisaldus oli ühisveevärkides 22,4 mg/l. Esines ka neli veevärki, kus 
mõlemad näitajad olid alla määramispiiri (5 mg/l ja 2 mg/l vastavalt). Kuigi liigne kareduse 
eemaldamine peaks olema suurim mõjur nende ainete sisaldusele, siis tulemused näitavad, et võib 
esineda olukordi, kus on ainult ühe aine puhul sisaldus soovituslikust madalam.  

Mikrobioloogilised analüüsid näitasid, et ühisveevärkidest pole püsivaid leide mikroorganismidest, mis 
viitaksid pinnavee tungimisele ühisveevärki. 

Antud uuringu käigus leitud ainete puhul pole võimalik väita, et põlevkivitööstus oleks avaldanud mõju 
uuritud ühisveevärkide joogiveele. Kuigi naftasaaduseid võib seostada põlevkivitööstusega on antud 
ainete puhul on võimalik, et leiud pärinevad muudest inimtekkelistest allikatest (pärandreostus või 
jaotusvõrk). 

Uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et joogivesi, mida analüüsitud veevärkide tarbijad saavad on 
tarbimiseks ohutu uuritud põlevkivitööstusega seostatavate parameetrite osas. Samas on mõnede 
näitajate puhul oluline arvestada, et kuigi on vastanduvaid arvamusi, tuleks siiski soovituslikult mõne 
veevärgi puhul parandada olukorda parameetrite suhtes, mis võivad potentsiaalselt pikaajalisel 
tarbimisel või sisalduse kõikumisel olla ohtlikud. 
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Soovitused 
Veevärkides, kus on baariumi sisaldus analüüsides olnud üle 1 mg/l, mis on 10 korda suurem 
analüüside mediaansisaldusest, soovitame täiendavaid uuringuid, et leida võimalikud põhjused, miks 
on baariumi sisaldus nendes veevärkides kõrgenenud. Võttes arvesse nendes ühisveevärkides leitud 
baariumi tasemeid, soovitame laiendada sihtuuringu raames baariumi kontrolli üle Eesti. 

Kuna naftasaadused pole loomulikult keskkonnast pärinevad, siis selleks, et välistada mõju inimeste 
tervisele soovitab Terviseamet nendes veevärkides, kus esinesid leiud üle määramispiiri, teha 
täiendavaid naftasaaduste analüüse ning saasteainete allikad tuvastada. Põhjavee kvaliteedi 
seisukohast on Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas (põhjaveekogum nr 5)  
tuvastatud 19 leidu olulised, sest Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumis naftasaadusi ei tohiks 
olla. Vajadusel, kahtluse püsimisel (peale joogivee kordusproovi) tuleks viia läbi täiendavad põhjavee 
uuringud nende puurkaevude juures või uurida puurkaevude konstruktsiooni tehnilist korrasolekut 
(geofüüsikalised meetodid, sh videouuring), kui naftasaaduste sisaldus püsib. 

Kaltsiumi ja magneesiumi osas annab Terviseamet soovituse veevärkidele kontrollida, et veevärgis ei 
toimuks liigset kareduse eemaldamist. Tervisliku joogivee tagamiseks soovitame kontrollida, et vees 
oleks nende ainete sisaldus üle 40 mg/l ja 20 mg/l vastavalt. Eriti suurt tähelepanu soovitame sellele 
pöörata nendel neljal veevärgil, kus sisaldused jäid mõlema aine  osas alla määramispiiri.  
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