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1. Ulesande piistitus

Eestis joogiveena tarvitatava vee kvaliteedinduded on kehtestatud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a.

maiiruiega nr 82 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollin6uded ning analtiiisimeetodid". Nimetatud

miiiirus on kehtestatud ,,Veeseaduse" paragrahvi 13 l6ike 2 alusel ning tagab Eestis kehtivate
joogivee kvaliteedinOuete vastavuse Euroopa Liidu Direktiivi 98/83 n6uetele.

M?iiiruse nr 82 paragrahv 6 ,,Indikaatorid" s?itestab radioloogilise n6itajana efektiivdoosi viiiirtuse

0,10 mSv/aastas (millisiivertit aastas). M6eldud on tihe inimese poolt joogivee tarbimisest saadud

efektiivdoosi.

Paragrahvi 3 ,,Joogivee kvaliteet" l6ige 2: ,,Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedintiitajad,

keemilised kvaliteediniiitajad ning organoleptilisi omadusi mdjutavad, iildist reostust

iseloomustavad nEitajad ja radioloogilised niiitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi iiletada
paragrahvides 4, 5 ja 6 esitatud piirsisaldusi, vlilja arvatud paragrahvi 3 lOikes 4 esitatud

tingimustel." @sile toodud on kiiesoleva hinnangu seisukohalt oluline teksti osa.)

Paragrahvi 3 l6ige 4: ,,Joogiveele esitatud piirsisalduste iiletamisel korraldab Terviseamet

koost<ltis ekspertidega teniseriski hindamise ja inimese tervise kaitsmise vajaduse korral abindude

programmi vagatOtitamise, mille kulud katab joogiveekiiitleja. Kui lubatust k6rgemate niiitajate
puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, v6ib seda vett kasutada joogivee otstarbeks."

KEiesolev tdd on osa nimetatud terviseriski hinnangust. Eesmtirgiks on Kunda Koidu puurkaew

w2776joogivee radioloogilise analiitisi tulemuste alusel hinnata inimeste hulka, kellel antud vee

joogiveena iarbimine voib pdhjustada vtihki haigestumist (sealhulgas nii sunnaga lOppevat kui ka

r*if" alluvat) v6i jdreltulijatel kaasasundinud v6lirarenguid. Teiste sdnadega, t66 eesmdrgiks on

hinnata ohu ulatust.

Kiiesolevas t<iris ei kiisitleta antud olukorra sflilitamise v6i selle muutrnise vajaduse iile otsustamise

j aoks olulisi sotsiaalmaj anduslikke j a sotsiaalpsiihholoo gi lisi aspekte.

2. LSihteandmed

AS Kunda Vesi on edastanud Terviseametile ja Keskkonnaameti kiirgusosakonnale andmed Kunda

Koidu puurkaevu nr 2776 vee radioloogiliste parameetrite m66tetulemuste kohta.

Tabel l. Kunda Koidu puurkaevu nr 2776 vee radioloogiliste uuringute tulemused.
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Ra-228
Bq/1

efektiivdoos
mSv/aastas

1 Kunda Koidu puurkaev nr 2776 2012 KA 0,570± 0,074 0,618± 0,043 0,428±0,026

Mtrkus:
l) KA- Keskkonnaameti kiirgusosakonna labor.
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3. Joogivee tarbimisest saadavad kiirgusdoosid elanike eri vanuseriihmadele

Rahvusvaheline Kiirguskaitsekomisjon (ICRP) on tdd,tanud viilja erinevate radionukliidide

sissevotust saadavate kiirgusdooside doosikoefitsiendid eri vanuseriihmadele. Eesti seadusandluses

on doosikoefitsiendid iira toodud keskkonnaministri 2005. a. miiiiruses nr 45 ,,Kiirgust6,6taja ja
elaniku efektiivdooside seire ja hindamise kord ning radionukliidide sissev6tust pdhjustatud dooside

doosikoefi tsientide ning kiirgus - j a koefaktori viiiirtused".

Tabel 2. Raadiumi isotoopide Ra-226 jaRa-228 sissevStust p6hjustatud dooside doosikoefitsiendid
(keskkonnaministri mEliirus nr 45) ning eri vanusegruppide poolt <idpiievas joodava vee kogused

(Joogivee radioaktiivsusest p6hjustatud terviseriski hinnang. Kiirguskeskus. Tallinn 2005).

Toodud andmete alusel on arvutatud Kunda Koidu puurkaevu nr 2776 joogivee joomisest

p6hjustatud aastased efektiivdoosid eri vanusertihmadesse kuuluvatele inimestele'

Radionukliidi poolt joogivees pohjustatav efektiivdoos on arvutatud jdrgmise valemiga:

Ep.u-zze= CRu-zzo * h(g)ou-rru x q x 1000,

ER,-zzs: CRu-z2g x h(g)ru-zzt x q x 1000

Ex^-zze.zzs- vastava radionukliidi poolt aastas p6trjustatav oodatav efektiivdoos, mSv/a

Cx^-zza - Ra-226 akti ivsuskontsentrats io o n vee s, B q/l

Cnu-zzr - Ra-228 akti i vsuskonts entrats ioon vees, B q/l

h(g)*"-rru,rr, - elanike eri vanusertihmade g efektiivdoosi koefitsiendid h(g) raadiumi nukliidide

sisses6<jmisel, Sv/Bq
q- aastas tarbitava vee hulk, I

Aastase oodatava efektiivdoosi koguviiiirtus on arvutatud valemiga:

Ekoe, : ERu-zzu * ERu-zzs, mSv/a

Tulemused on toodud tabelis 3.

vanusegrupp (aastad) Ra-226 SvlBq Ra-228 Sv/Bq joodava vee kogus
iiiipiievas (l)

vanus<1 4,7 .10-6 3,0.10-5 0,5

1<vanus<2 9,6.10'7 5,7.70-6 0,75

2<vanus<7 6,2.10-1 3,4.10-6 0,75

7<vanusく12 8,0.10r 3,9.10-6 I

12くwanusく 17 1,5' 10-6 5,3-10-5 1,5

vanuPlT 2,8. i 0-7 6,9, l0.?
う
４
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Tabel 3. Kunda Koidu puurkaevu nr 2776 joogivee tarbimisest saadud aastased efektiivdoosid eri

vanusegruppide esindaj atele.

vanusegruppi kuuluva inimese efektiivdoos mSv/aastas

く1 1‐2 2‐7 7‐ 12 12‐17 >17

Kunda Koidu puurkaev nr 2776 3,872 1,114 0,672 1,046 2,261 0,428

4. Joogivee tarbijate arv yanusegruppide lOikes

Et hinnata joogivee radioaktiivsuse m6ju ulatust joogivee tarbijate eri vanusegruppidele, on vaja

teada nende vanusegruppide suurust. AS Kunda Vesi on esitanud Kunda Koidu puurkaevu nr 2776
joogivee tarbijate vanuselise koosseisu kohta tabelis 4 toodud andmed.

Tabel4. Kunda Koidu puurkaevu nr 2776joogivee tarbijate arv vanusegruppide lSikes

5. Kunda Koidu puurkaevu nr 2776 joogivee radionukliidide sisaldusest tingitud stohhastiliste
tervisekahjustuste riski hinnang

Stohhastiliste tervisekahjustuste s.o. v?ihi ja piirilikkuse defektide tekkimise riski hindamiseks

kasutatakse Rahvusvahelise Kiirguskaitsekomisjoni poolt vflljatOdtatud nominaalseid

t6en6osuskoefitsiente (ICRP. l99l Publication 60.), mida viiljendatakse eluaja jooksul raske

tervisekahjustuse tekkimise tOeniiosusega efektiivdoosi iihiku kohta (Tabel 5).

Tabel 5. Stohhastili ste efektide tSeniiosuskordaj ad.

T5enttosuskordtta(X10‐
5 mSV‐ 1)

sunnaga lOppev viihk mittesurmav vtihk rasked piirilikud defektid kokku

5,0 1,0 1,3 7,3

Altpool on kasutatud summaarset t6eniiosuskordaj at P 7 :'7,3' I 0-5/mSv.

Stohhastilise tervisekahjustuse tekkimise risk R(g) inimesele on eeltoodud tdeniiosuskordaja ja isiku

poolt saadud efektiivdoosi kom-rtis.

R(g): Pr x E(g)

Pr - stotrhastiliste tervisekahjustuste tekkimise summaame tden?iosuskordaja,

E(g) - inimrtihma g esindaja poolt saadud efektiivdoos, mSv

tarbijate
koguarv

tarbijate arv vanusegrupis

く1 1‐2 2‐7 7… 12 12‐17 >17

KundaI(oldu
puurkaev nr 2776

3424 26 29 165 180 159 2865
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Tabel 6. Stohhastilise tervisekahjustuse tekkimise individuaalne risk Kunda Koidu puurkaevu
nr 2776 joogivee tarbimisest vanusegruppide l6ikes:

Inimeste ary inimrtihmas N(g), kellel on eluaja jooksul oodatav stohhastilise iseloomuga
tervisekahjustuse tekkimine antud aastase kiirgusdoosi toimel, on arvutatud jiirgmise valemiga:

N(e): R(e) " n(e)

n(g) - efektiivdoosi E(g) saanud inimeste arv (tarbijate ary vanusegrupis g, tabel 4).

Tulemused on toodud tabelis 7.

Tabel 7. Kunda Koidu puurkaevu rv 2776 joogivee looduslike radioaktiivsete lisandite tdttu
stohhastilise iseloomuga tervisekatrjustusi saavate inimeste t6eniiolise arvu hinnang vanusegruppide
kaupa.

Tabelis 7 toodud tulemustest on ndha, et Kunda Koidu puurkaevu nr 2776joogivee tarbijate hulk on
liialt viiike, et oleks t6eniioline antud piirkonna mistahes vanusegruppi kuuluva elaniku vdhki
haigestumine eluaja jooksul vdi raskete viiilrarengute avaldumine jiirglastel joogiveest saadud
kiirgusdoosi tagajfiel. Summaarselt iile vanusegfllppide tuleb stohhastilise iseloomuga
tervisekahjusfu si saavate inimeste arvuks 0,1 47,

Juhime siinkohal tiihelepanu asjaolule, et kollektiivsete mdjude arvtrtamisel tuleb arvutustulemust
tdlgendada kui t6entiosusjaotuse maksimumi asukohta. Reaalsuses ei saa haigestuda 0,147 inimest.
Tulemus peab olema t6isarv. Kunda Koidu puurkaevu m 2776joogivee radioloogilise m6ju t6ttu
haigestuvate inimeste arv on suurima t6eniiosusega 0.

Stohhastilise tervisekahjustuse risk sOltuvalt vanusest

く1 1‐2 2‐7 7-12 12-17 >17

Kunda Koldu puurkaev

nr 2776

0,000283 0,0000813 0,0000491 0,0000764 0,0001651 0,0000312

tarblate
koguarv

tarbijate arv, kellel oodatavalt tekib stohhastiline tervisekahjustus

vanus doosi saamisel

<1 1‐2 2‐7 7‐ 12 12‐ 17 >17

KundaKoidu
puurkaev nr2776

3424 0,0073 0,0024 0,0081 0,0137 0,0262 0,089
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6。 Viited
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Kiirguskeskus,2005,"JoOgivee radioaktiivsusest p6可 uStatud tervise五 ski himango Aruame

Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. mii2irusnr 82,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollin6uded ning
analiitisimeetodid" (hup,//***.iinit"utuju.""lgrt/u"l.ito?id:132564i3).

Euroopa Liidu Direktiiv 98/83 (council Directive gslS3lEC of 3 November lggg on the
quality of water intended for human consumption).

Keskkonnaministri 2005.a. mtiiirus nr 45 ,,Kiirgust6<itaja ja elaniku efektiivdooside seire ja
hindamise kord ning radionukliidide sissevotust ponjusiatud dooside doosikoefitsientide
ning kiirgus- ja koefaktori vtiiirtused" (http://w.ww.riigrteatda.eele 

.

Statistikaamet. Rahvastiku interaktiivne
web.200 I /Database/Rahvaqtik/databasetree.asp).

tёёv6tulepinguga llr 9.3-4/1110 26. oktOobHst 2005 tellitud uurimustё
ё tttmisest.“

andmebaas (http://pub.stat.eelpx-

ICRP. 1991. 1990 Recommendations of the International commission on
Protection. ICRP Publication 60.

the Radiological6.
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