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• Piiriüleste põhjaveekihtide ühise seireprogrammi 

koostamine ja sellekohase andmevahetuse 

korraldamine on olnud viimastel aastatel Eesti-

Vene piiriveekogude kaitse ja kasutuse 

ühiskomisjoni seire, hinnangu ja 

rakendusuuringute töörühma oluline tegevus.

• Piiriüleste põhjavete ratsionaalne kasutamine 

ning kaitse reostuse ja liiga suure veevõtu eest 

omavad suurt tähtsust mõlema riigi piirialade 

sotsiaal-majandusliku arengu seisukohalt. 



Eesti – Vene piiriülese mõjuga põhjavee ala 

geoloogiline kaart



Eesti – Vene piiriülese mõjuga põhjavee ala 

hüdrogeoloogiline kaart



• Piiriüleste põhjaveekihtide põhjavesi on 

mõjutatud reast tehnogeensetest 

faktoritest, millest tähtsamad on:

• veevõtt joogivee, olmevee ja tehnilise vee 

tarbeks;

• põlevkivikaevanduste veekõrvaldus;

• suurte reostusallikate (põlevkivi 

aherainemägede ja Narva elektrijaamade 

tuhamägede) esinemine.



Veevõtuga üle 10m3/d veehaarete skemaatiline kaart



• Venemaa ja Eesti piiriäärsete territooriumide 

piiriülesel põhjaveel on suur tähtsus mõlema 

riigi piiriäärsete piirkondade 

sotsiaalmajandusliku arengu jaoks. 

• Piiriülese põhjaveevaru ratsionaalne 

kasutamine, selle kaitsmine saastamise ja 

ammendumise vastu on võimalik üksnes 

mõlema poole kooskõlastatud eesmärgipäraste 

meetmete võtmisega. 

• Meetmed tagavad elanikkonna joogiveega 

varustamise põhjaveeallikate säilimise.



• Ühine hüdrodünaamiline mõju põhjaveele  

ilmneb kõige selgemalt /Voronka 

põhjaveekihis, mis ulatub regionaalselt 

katkestusteta Peterburist Tallinnani.

• Praegusel hetkel on see mõju lubatud 

piirides, kuid iga järsk muutus veevõtus 

sellest põhjaveekihist, mis toimub ükskõik 

kumma poole initsiatiivil, võib viia põhjavee 

varu märgatava ammendumiseni ja/või 

nende kvaliteedi halvenemiseni mõlema 

riigi piiriäärsetel territooriumidel.



Piiriülese põhjavee levikuala skemaatiline 

hüdrogeoloogiline läbilõige liinil 

Sillamäe- Ivangorod- Kingissepp



Eesti – Vene piiriülese põhjavee kavandatud 

geoloogilise ja hüdrogeoloogilise ühismudeli ala





Põhja - lõunasuunaline 

geoloogilis – hüdrogeoloogiline läbilõige





• Piiriüleste maapõuesiseste veeobjektide 

seire eesmärk on saada usaldusväärset 

teavet Venemaa ja Eesti piiriäärsete 

territooriumide põhjavee olukorrast, 

tagamaks selle haldamist ja ratsionaalset 

kasutamist elanikkonna ja 

majandusobjektide veega varustamiseks, 

ning põhjavee kaitset ammendumise ja 

saastumise eest.



Piiriülese põhjaveeseire ülesanded:

• piiriülese põhjavee seisundi kohta käivate 

andmete saamine, kogumine, töötlemine ja 

analüüs;

• piiriülese põhjavee seisundi hindamine ja selle 

muutuste prognoosimine;

• piiriülese põhjavee seisundit mõjutavate 

looduslike ja tehnogeensete protsesside arengu 

õigeaegne väljaselgitamine ja prognoosimine;

• põhjavee varu ja selle muutumise arvestamine;

• riigivõimuorganite, organisatsioonide, 

maapõuevarade kasutajate teavitamine piiriülese 

põhjavee seisundi muutustest.



• Piiriülesed veekihid Venemaa-Eesti 

piiriäärsel territooriumil, mille osas on vaja 

teostada ühine põhjaveeseisundi seire on:

- Lomonossovi-/Voronka põhjaveekiht;

- Ordoviitsiumi - Kambriumi põhjaveekiht;

- Ordoviitsiumi põhjaveekompleks.

Seireprogramm  näeb ette riiklike 

keskkonnakaitseorganite vastastikust 

informeerimist piiriüleste põhjaveekihtide 

seisundis aset leidnud muutustest



Vaatlusvõrk

Venemaa piiriäärsel territooriumil tegutseb 22 

vaatlusvõrgu punkti Lomonossovi-/Voronka  

Kambriumi-Ordoviitsiumi ja Ordoviitsiumi 

põhjaveekihtides, neist 5 seirekaevu on 

varustatud automaatse teabekogumise ja 

säilitamise süsteemiga põhjavee taseme kohta.

Eesti piiriäärsel territooriumil tegutseb 27 

vaatlusvõrgu punkti Lomonossovi-Voronka 

Kambriumi-Ordoviitsiumi ja Ordoviitsiumi 

põhjaveekihtides, neist 23 seirekaevu on 

varustatud automaatse teabekogumise ja 

säilitamise süsteemiga põhjavee taseme ja 

temperatuuri kohta.



Ida – Virumaa põhjavee seirekaevude 

skemaatiline kaart



Eesti Elektrijaama ja Balti Elektrijaama põhjavee 

vaatluskaevude asendiplaan



Piiriülese põhjaveeseire vaatluskaevude 

asukohaskeem



Põhjaveeseire vaatluskaevude nimistu



Veevõtuga üle 10m3/d veehaarete nimistu



Kinnitatud põhjaveevaruga veehaarete paiknemine



Põlevkivikarjäärid ja põhjavee reostusallikad





Narva – Jõesuu veevõtt aastatel 1964 - 2013



Voronka veekihi survepinna muutused 

Narva - Jõesuus



Voronka veekihi survepinna muutused Sillamäel



Vee ärajuhtimine Narva põlevkivikarjäärist aastatel 

1971 - 2013



Põhjaveetaseme muutused Lasnamäe – Kunda 

veekihis suletud Ahtme kaevanduse ja Kurtna 

järvede vahel



Põhjaveetaseme muutused Keila – Kukruse 

veekihis Kurtna maastikukaitsealal 

Valgejärve lähedal



Ordoviitsiumi veekompleksi hüdroisohüpside kaart



Ordoviitsiumi – Kambriumi veekihi 

hüdroisopieeside kaart



Voronka/ Lomonossovi veekihi 

hüdroisopieeside kaart



Tänan


