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Tööjuhis gümnaasiumiõpilastele: “Veevärgi loomine Tartus 
koolerapuhangute taustal”

Puhas  vesi  ja 
sanitaaria

RÜHMATÖÖ
Jagunege rühmadesse nii, et igas rühmas oleks 5-6 liiget. Igal rühmal on tabel ning viieks 
osaks jagatud tekst. Igal õpilasel on lugemiseks eri tekst. 

Teksti läbi lugemiseks on 5 minutit aega. Seejärel teeb igaüks 2 minuti vältel teistele 
ülevaate oma teksti sisust. Järgmisena täidetakse ühiselt tabel. Lõpus võrdlevad rühmad 
oma tabelitesse kirjutatud vastuseid, teevad vajadusel korrektiive ning arutavad selle üle, 
kuidas jõuti arusaamisele, et nakkushaiguste levik, inimeste hügieeniharjumused ja 
veevärgi ehitus on omavahel seotud. 

Kui kaua aega võttis selle teadmiseni jõudmine? 

Mida saab igaüks ise teha, et hoiduda nakkushaigustest? 

Milline on tänapäeval kohaliku omavalitsuse roll puhta vee tagamisel ja 
reovee käitlemisel?

Puhas  vesi  ja 
sanitaaria

Puhas  vesi  ja 
sanitaaria



Arutage rühmaga ja kirjutage küsimuste vastused tabelisse. 

Mis haigust nimetas rahvas kole-härra tõveks? 
Mis sajandil oli Euroopas viis selle haiguse 
puhangut? Mitu selle haiguse puhangut oli 
Tartus?

Pange ajaliselt õigesse järjekorda järgmiste 
teadlaste/arstide töö koolera uurimisel: 
Louis Pasteur
Robert Koch
Carl Schmidt
William Farr
Rudolf Virchow
Friedrich Robert Faehlmann
John Snow 
Kes neist tegutsesid Eestis?  

Kes on tõdemuse „iga kaevu vee keemilises 
koostises peegeldub selle kaevu lähedal 
asuva köögi menüü või lauda/talli elanik-
kond“ autor ning kuidas olid tema tööd 
seotud puhta joogivee saamisega linnas?

Mitu aastat tehti 19. sajandil koolera näitel 
teaduslikke uuringuid ja loodi teooriaid 
nakkushaiguste leviku kohta enne kui jõuti 
bakteriaalse teooriani?

Loetlege kolm tegurit, mille tõttu vaata-
mata kanalisatsiooni olemasolule, oli Tartu 
kaevuvesi 19. sajandil tihti mikrobioloo-
giliselt ja keemiliselt saastunud. 

Miks ei sobinud koolera levikut selgitama 
kaks kuni 19. sajandi teise pooleni levinud 
nakkushaiguste leviku kujutlust  – miasmide 
õpetus ja kontaagionide teooria?

Mida tähendas professor Carl Schmidti 
poolt kasutusele võetud termin 
Stadtlauge (linnaleotis)?

Arutlege ja kirjutage põhjus, miks oli 
Emajõe vesi linnas ja sellest allavoolu kõige 
saastunum kevadiste üleujutuste ajal?

Miks hakati 19. sajandi lõpus mõtlema 
linnade veevarustuse viimisele puur-
kaevudest pärit veele? 
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Intuitiivselt, instinktiivselt, aga ka empiiriliselt on inimkond aastatuhandeid väärtustanud puhast 
joogivett. Teaduslikud hügieenivõtted kujunesid siiski alles valgustusajal, kui eeskätt statistika- ja 
sotsiaalteaduste (veel mitte mikrobioloogia) arengust lähtuvalt hakkas tekkima teaduslikult põh-
jendatud arusaam keskkonnatingimuste, sh joogivee mõjust nakkushaiguste levikule. Viimane 
omakorda huvitas üha enam arenevat ja tugevnevat kaasaegset riiki, mis oli mõistnud rahvastiku 
tähtsust strateegilise ressursina. Urbanistlikule keskkonnale olulised puhta joogivee ja kanalisat-
siooni küsimused hakkasid üha enam huvitama linnavõime, aga ka ülikooliprofessoreid. Eeltoodu 
kõrval eksisteeris veel üks konkreetne tegur, mis aitas võimudel ja teadlastel joogivee puhtuse 
vastu huvi tõsta. Selleks oli koolera (rahvakeeli ka kole-härra tõbi, koller), täpsemalt Euroopat 19. 
sajandil tabanud viis koolerapuhangut (aastatel 1817–1824, 1827–1835, 1839–1856, 1863–1875, 
1881–1896 ja 1899–1903), mis tekitasid taustsüsteemi, kus nakkushaiguste olemuse ja leviku küsi-
mused äärmise aktuaalsuse saavutasid.

Koolera oli 19. sajandil surmav tõbi. Seda ei teatud Euroopas varem levivat. Koolerat ei suudetud 
paigutada kahe peamise toona nakkushaigusi seletanud teooria raamidesse. Neist esimene, nn 
miasmide õpetus – mille kohaselt nakkushaiguse levikut võinuks ette kujutada teatava atmosfääri-
nähtusena, mis levib küllaltki ühtlaselt teatavatel territooriumitel – ei sobinud koolera hierarhilise 
levikumustriga, s.o olukorraga, kus haigus järgib kaubateid jm inimgeograa�asse puutuvat. Teisalt 
ei kõlvanud ka nn kontaagionide teooria, mille puhul arvati haigust „hüppavat” inimeselt inimese-
le mingite nn nakkusosakeste (mürkide) kujul. Seda seetõttu, et koolerahaigetega kokku puutu-
nud, nt arstid ja hooldajad, sageli ei nakatunud. 19. sajandil, mil arstiteaduses leidis aset laiaulatus-
lik teooriate ümberhindamine, hakkas kahele mainitud vanale kontseptsioonile nakkushaiguste 
seletamisel võistlejaid tekkima. Esialgu läheneti küsimusele siiski veel kaudselt, st oluliseks sai 
statistiline meetod, mille puhul otsiti ja leiti korrelatsioone haiguste leviku ja erinevate geograa�-
liste, olmeliste jm tegurite vahel (pandi nt tähele, et vaeste inimeste elu oli lühem, seda muu 
hulgas haigustesse suremise tõttu). Seda, kas aga seosed ka põhjuslikud on, ei osatud alati veel 
kindlaks teha. Nii püstitas inglane William Farr (1807–1873) 1849. aasta Londoni koolerapuhangut 
uurides nn samakõrgusjoonte teooria, mille kohaselt pidanuks merepinnast kõrgemal asetsevates 
piirkondades seda haigust vähem esinema. Tänapäeval eeldame, et ilmselt oli kaevuvesi kõrgema-
tel aladel puhtam või siis kasutati Thamesile lähemates kvartalites sootuks saastunud jõevett. 
Oluline edasiminek koolera leviku mehhanismide mõistmisel saabus aastal 1854, mil teine britt, 
John Snow (1813–1858) näitas, et tegemist on joogiveega leviva haigusega. Snow suutis 1853. 
aasta koolerapuhangu ajal Londoni Sohos haigestunud inimesed seostada nimelt ühe avaliku 
kaevuga. Linnavõimud sulgesid kaevu ning peatasid haiguspuhangu. Snow otsis kaevuveest ka 
nakkuse tekitajat, kuid edutult. Snow lähenemine osutab, et bakterioloogiline teooria (ingl germ 
theory) hakkas kuju võtma. 
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19. sajandi esimese poole ja keskpaiga nakkushaiguste käsitluses oli tähtis ka tolleaegse 
keemiateaduse panus. Näiteks peeti 19. sajandi keskpaigas käärimist jms mikrobioloogilisi prot-
sesse veel valdavalt keemilisteks protsessideks, mitte eluteaduste valdkonda kuuluvaiks. Arvati, 
et eluprotsesse tuleks võrrelda keemialaboratooriumis toimuvaga. Vastavate mõjude all arenes 
nt meditsiini jaoks olulise tähtsusega saksa õpetlase Rudolf Virchowi (1821–1902) rakupatoloo-
gia kontseptsioon, mis nägi haiguslike muutuste, sh ka nakkushaiguste põhjustatud sümptomi-
te taga eeskätt kaasaja mõistes keemilisi mõjureid. Keemikud panustasid 19. sajandil ka koolera 
uuringuisse, seda tegid ka tartlased. Vastavat huvi ilmutasid hiljem Friedrich Robert Faehlmann 
(1798–1850) ja Tartu joogivee (küll keemilise koostise) uurimise pioneeriks olnud Tartu ülikooli 
hilisem keemiaprofessor Carl Schmidt (1822–1894). Faehlmann oli arvamusel, et talle teadaole-
vad patoloogilised muutused koolerahaigete soolestikus on „kahjulikel põhjuseil tekkinud vere-
haiguse” tulemus. Faehlmann võrdles koolerat düsenteeriaga ning oli teadlik, et haigus liigub 
koos inimestega. Faehlmann rõhutas ka statistilist (sotsiaalset) aspekti, seda, et halvad elutingi-
mused kindlasti soodustavad inimeste haigestumist nakkushaigustesse. Käsitlused nakkushai-
guste olemusest hakkasid liikuma õigematesse rööbastesse pärast seda, kui Louis Pasteur 
(1822–1895) tõestas 1857. aastal mikroorganismide rolli käärimisprotsessi käivitamisel. Alates 
1860. aastatest võib juba rääkida nakkushaiguste bakteriaalsest teooriast. Lõplikult arendas 
selle välja mikrobioloogia kui teadusharu rajaja, sakslane Robert Koch (1843–1910). Koch töötas 
1884. aastaks välja postulaadid, mille abil on võimalik konkreetset tõbe nakkushaiguseks 
kuulutada3. Ka kooleratekitaja mikroorganismi identi�tseeris ametlikult Koch 1883. aastal. Kuigi 
Koch teatas, et kõnesolevat haigust põhjustab puhastamata vee joomine (koolera seletamisel 
tekkis nn joogiveeteooria), ebaselgus koolera põhjuse asjus paraku püsis. Seda muu hulgas 
seetõttu, et esialgu arvati nakkushaigusi põhjustavaid mikroorganisme esinevat vaid haige 
organismi veres, mis aga koolera ja paljude muude tõvestajate puhul nii ei ole. Koch ei suutnud 
enda leitud ja õigesti määratud mikroorganismi osalust koolera tekkes omaenda postulaatidest 
lähtuvalt lõplikult tõestada. Teine saksa õpetlane, Max Joseph v. Pettenkofer (1818–1901), kes 
muu hulgas rajas hügieeniuuringute põhilised laborimeetodid, seletas koolera fenomeni n-ö 
pinnasevee nivoo teooria kaudu. Ta tunnistas mikroorganismidest kooleratekitajate olemasolu, 
mis leviksid eeskätt inimeste väljaheidetega, kuid väitis, et need saavad ohtlikuks ainult maapin-
na teatava geoloogilise koostise (nt poorne või turbapinnas) ning põhja- või pinnasevee nivoo 
muutuste korral. Pettenkoferi ettekujutuses paljunenuks kooleramikroobid pinnases veetase-
me langedes, sest sellisel juhul tekkinuks nende arenguks sobiv niiske ning kõdurikas keskkond. 
Teooria oli nõrk, sest kuigi kooleratekitaja elutsüklis on tõepoolest oluline roll veerežiimi muu-
tustel teatavates geograa�listes piirkondades, pole õige väide, et seni kuni pole täidetud vajali-
kud geoloogilised tingimused, ei saa epideemia puhkeda. Seega olnuks asjatud ka karantiin, 
veepuhastusjaamad jms, st enamik sellest, mida tolleaegne hügieen ja sanitaaria juba nakkus-
haiguste leviku tõkestamiseks pruukis. Pigem soovitati inimestel nakatunud piirkondadest 
lahkuda. 

 3   Kochi postulaadid, vajalikud tõestamaks, et haigus on bakterioloogilist algupära: 1. Mikroorganism peab olema 
(peremees)organismis haiguse igas faasis; 2. Mikroorganism peab olema kultiveeritav kehaväliselt läbi mitmete rakukultuuri 
põlvkondade; 3. Kultiveeritud kultuur peab organismi viiduna seal esile kutsuma sama haiguse; 4. Nakatatud organismist peab vastav 
mikroorganism omakorda olema taasekstraheeritav ning edasi kultiveeritav. 
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Tartu ülikooli riikliku arstiteaduse professor Bernhard Körber (1837–1915) oli hügieeni küsimuste-
ga tegelema hakanud aastatel 1864–1879 Kroonlinnas mereministeeriumis töötades. Körber 
võeti ülikooli tööle kui hea statistiliste meetodite tundja, hiljem sai temast aga peamine mikrobio-
loogia maaletooja Tartu ülikoolis. Körberi elulugudes mainitakse, et ta käis õppimas ka Kochi 
juures. 1888. aastal asutas Körber Tartu ülikooli juurde hügieeniinstituudi, seda sisuliselt omal 
kulul (instituudi ametlikku ajalugu alustatakse aastast 1895). Instituudi peamiseks töövaldkon-
naks said mikrobioloogilised uuringud, kusjuures erilise tähtsuse näis omandavat töö (joogi) 
veega.

Körberil ja tema kolleegidel oli selles vallas olnud eelkäijaid. Esimene teadaolev uurimus, milles 
Tartu kaevude vett teadlaste poolt vaeti, avaldati 1863. aastal ning selle autor oli juba mainimist 
leidnud professor Carl Schmidt, keda huvitas, millise Tartu piirkonna vett pidada kvaliteetseimaks 
(puhtaimaks). Ta jõudis sedakaudu ka küsimusteni pinnase mõjust vee koostisele, samuti muude 
geoloogiliste aspektideni (pinnase- ja põhjavee liikumine, nende nivoo kõikumine jne). Toetudes 
tervele hulgale autoriteetidele, tunnistas Schmidt joogivee puhtuse tähtsust ka epidemioloogili-
sest seisukohast. 1863. aastal oli ta siiski veel miasmide teooria lainel, kõneldes muu hulgas ka 
koolerast kui miasmaatilis-epidemioloogilisest tõvest. Analüüsides vees esinevate mineraalsete ja 
orgaaniliste ühendite sisaldust, jõudis Schmidt järeldusele, et Tartu linna puhtaim vesi oli kahes 
sügavas (42 ja 94 jalga) arteesia kaevus. Nende näitajaid võrdles ta teiste, valdavalt salvkaevude 
omaga, mille järel tõdes, et enamik kaevusid ja veevõtukohti (mis oma ehituse ja asupaiga tõttu 
kogusid eeskätt pinnasevett) olid ilmselgelt inimtegevuse poolt saastatud. Erinevust (eeldatavalt) 
puhta vee ja inimtegevusest saastunud kaevudes leiduva vee vahel nimetas Schmidt terminiga 
Stadtlauge (linnaleotis), mis pidanuks iseloomustama inimtegevuse mõju põhja- ja pinnaseveele. 
Schmidt leidis, et devoni aluspõhjal asuvates kõrgemates linnaosades on kaevuveel parem kvali-
teet kui madalamates, turbal, kruusal jm sellisel aluspõhjal asuvates linnaosades. Ta tõi välja ka 
põhja- ja pinnasevee liikumisteed, millest selgus, et kõrgemal asuvate linnajagude vesi liigub jõe 
poole, tuues madalamatesse linnajagudesse omakorda lisakoguse saastet. Schmidti tõdemusi – 
sealhulgas seda, et iga kaevu vee keemilises koostises peegeldub selle kaevu lähedal asuva köögi 
menüü või lauda/talli elanikkond – meenutasid tema kolleegid hiljem veel aastakümneid. 
Schmidt kirjutas oma uurimuse ajal, mil mikrobioloogiline teooria hügieenis ja meditsiinis oli 
lapsekingades. Huvi vee koostise vastu kasvas järsult pärast seda, kui mõisteti mikroorganismide, 
siinjuures vees elavate, tähtsust mitme nakkushaiguse põhjustajatena. Tekkis joogiveeteooria ja 
oletati, et koolera levik sajaprotsendiliselt ning kõhutüüfuse oma 9/10 juhtudest toimub joogivee 
kaudu. 1885. aasta koolerakongressil Berliinis teatas R. Koch, et joogivee uuringud ei tohiks enam 
piirduda vaid keemilise analüüsiga, vaid tähelepanu alla tuleb võtta ka selle mikrobioloogiline 
koostis. 
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Koolera levis Eestis esimest korda 1831.–1833. aastatel (tegemist oli Euroopa teise pandeemiaga). 
Tartusse jõudis koolera siiski alles kolmanda pandeemia ajal 1848. aastal. Järgmine puhang ülikooli-
linnas oli 1871. ning viimane (viienda pandeemia ajal) 1893. aastal. 1848. aasta juulist novembrini 
haigestus Tartus koolerasse umbes 10% linna elanikkonnast (1186 haigusjuhtu), kellest omakorda 
suri kolmandik. Fr. R. Faehlmanni teada olevat nakkusallikas saabunud Pihkvast laevaga. Faehlmann 
kurdab oma kirjas Friedrich Reinhold Kreutzwaldile (1803–1882), et vaatamata sellele, et haigus 
„roojastatud tagumikkudega” kohale on jõudnud, ei tee riigivõim ega mitte ka linnavalitsus midagi 
elanikkonna harimiseks ega arstide informeerimiseks. Järgmise, 1871. aasta suvel ja sügisel aset 
leidnud koolerapuhangu käigus haigestus Tartus 160 inimest, kellest 82 suri. Carl Victor v. Weyrich 
(1819–1876, Körberi eelkäija riikliku arstiteaduse professori kohal) piiritles nüüd linnas nn koolera-
piirkonnad (Cholerabezirken), milline staatus jäigi kõnesolevatele linnaosadele hügienistide kõne-
pruugis külge. Koolerapiirkond Tartus asus jõe vasakul kaldal Ülejõe linnaosas. Selle kohta on hiljem 
kirjutatud: „Pole ehk aluseta väita, et omaaegse Tartu räpasemaid linnaosi, tuntud kui „koolerapiir-
kond” Kalda, Uue ja Pärna tänavate ümbruses motiveeris Tartu ülikoolis terve teadusharu kujune-
mist.” Järjekordne koolerapuhang jõudis Eesti lähipiirkondadesse 1892. aastal. 1893. aasta alguses 
avaldas B. Körber kirjutise, milles esitas oma arvamuse selle kohta, miks koolera, mida juba ka Tartus 
murega oodatud oli, eelmisel aastal siiski ülikoolilinna säästis. Samas rõhutas Körber aga sedagi, et 
Tartus on solgivee koristus alles kehvas seisukorras, mis haiguste levikut soodustab, nii et haiguspu-
hang juba maikuu lõpus võivat alata. Koolera puhkes Tartus siiski alles 1893. aasta septembris 
(kestis novembrini). Haigestus 128 inimest, kellest 60 suri. Tartu agulielanikud andsid seekord koha-
likule koolera-retseptsioonile ka vürtsi juurde. Nimelt kahtlustasid nad haiguspuhangu ajal nii arste, 
kelle juurest haiglast inimesed eluga tagasi ei tulnud kui kaevude juurde ilmunud veeproove 
võtvaid arstitudengeid „koolerakülvamises“ (analoog keskaegsete „katkukülvajatega”). Probleemi 
üritas linnavõim lahendada sel moel, et saatis toona linna tuntuima eesti soost arsti Henrik Koppeli 
(1863–1944) Peetri kirikusse jumalateenistuse-eelset sõnavõttu pidama, milles inimestele meedi-
kute töömeetodeid tutvustati.

1880. aastate lõpul selgus, et vahepeal väga populaarseks saanud (jõe- ja järve-) vee �ltreerimine 
linnade veevärkide tarbeks ei puhasta vett täielikult kahjulikest bakteritest (eeskätt käis jutt kõhu-
tüüfusest). Samal ajal levis teooria, mille kohaselt põhja (ega ka pinnasevees) ei leidu baktereid. 
Erandeid tunnistati vaid maapinna lähedastes kihtides, samuti teatavate geoloogiliste tingimuste – 
poorne, turbane pinnas (nagu ka Tartu madalamates linnaosades) – korral. Saksamaal toimus sellis-
te arutluste tulemusel isegi tavaliste salvkaevude vee kasutamise renessanss. Peamiselt aga hakati 
mõtlema linnade veevarustuse viimisele puurkaevudest pärit veele. Tartuski püüti kaevu- ja põhja-
vett uurides tekkinud teaduslikku diskussiooni panustada, ühtlasi lahendades kohalikke sani-
taarprobleeme. Viimases vallas astuti 1888. aastal suur samm, kui avati ülikooli veevärk. 1890. aasta-
tel kaitsti Tartu ülikoolis terve hulk doktoritöid teemadel, mis käsitlesid vee bakterioloogilist saasta-
tust (pinnasevees, linna erinevates kaevudes, Emajões ning ülikooli veevärgis).
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Tekst 56

Körberi õpilane Josif Margolin (1867–?) jagas oma kolleegide tehtud tööd kolme rühma: kõigepealt 
need, mis uurisid vees elavaid mikroorganisme; järgmisena tööd, millised pöörasid tähelepanu 
pinnaseveele ning kolmandaks kaevude vee uuringud. Kokku ulatus paari aasta jooksul tehtud 
uurimuste arv 15-ni. Enda ja oma õpilaste töö hõlbustamiseks rajas B. Körber Supilinna oma aeda ka 
kolm erineva sügavusega kaevu. Turbapinnasesse rajatud kaevud olid nii ehitatud, et läbi kaevu 
seina vesi sinna ei sattunud, vaid ainult altpoolt. Kaevude abil tehti kahesuunalisi uuringuid, kõige-
pealt otsiti vastust teoreetilistele küsimustele, nt selle kohta, kas pinnasevees on baktereid. Tunti 
huvi ka selle vastu, kas kaevude bakterioloogiline olukord on seotud vee keemilise koostisega, 
samuti püüti mõista, kas nt koolera käsitlemisel tuleks eelistada Kochi või Pettenkoferi teooriat. 
Teisalt pakkusid kõnesolevate kaevude juures tehtava uurimistöö puhul huvi kohaliku tähtsusega 
kommunaal-hügieeni ja epideemiate vastase võitlusega seotud rakenduslikud küsimused. Nii 
uuriti kõnealuste kaevude abil pinnase võimet puhastada (�ltreerida) pinnasevett. Selleks võeti 
veeproov kaevust enne ja pärast selle tühjaks pumpamist, kusjuures kaevu pumbati tühjaks kord 
kiiresti, kord aeglaselt. Kokkuvõttes tuvastati pinnasevees rikkalik mikrobioloogiline elu. See ei 
kadunud ka peale kaevude desin�tseerimist. Nüüd jäi veel üle välja selgitada, ega mitte Tartu 
jõeäärsete linnaosade pinnas ole kuidagi eriti soodus bakterite levikule. Selleks uurisid Körberi 
õpilased ka kõrgemal asuvate linnaosade kaevude vett. Selgus, et valdavas enamuses salvkaevu-
des, olenemata linnaosast, ületas bakterite kogus normi. Oli selge, et eeskätt inimtegevus saastab 
linnades joogiveeallikad sellisel kujul, nagu neid seni oli rajatud. Viimast kinnitas ka kaevuvee 
keemiline analüüs, mille läbiviimist 1890. aastatel juhendas tuntud Tartu farmaatsiaprofessor Georg 
Dragendor� (1836–1898), tuues esile komponendid, millised ei pidanuks vees esinema lähtuvalt 
vaid geoloogilise pinnase omapärast. Sellele nähtusele oli mäletatavasti 30 aastat tagasi tähelepa-
nu juhtinud juba C. Schmidt. Ka vee keemiline saastatus (nii nagu mikrobioloogilinegi) kasvasid 
jõele lähemale liikudes. Vee keemilise koostise küsimust peeti oluliseks seetõttu, et oldi aru saadud 
toitainete tähtsusest mõnede mikroorganismide jaoks. Kas ka koolera jaoks, oli 1890. aastatel veel 
ebaselge. Lisaks loomapidamisele ja põllumajandusele osutati süüdlaste otsimisel ka objektidele, 
millised paradoksaalsel moel olid rajatud justnimelt sanitaarolude parandamiseks. J. Margolin kirju-
tab, et Tartu nn kanalisatsioonisüsteemi tabavad pidevad ummistused, mille käigus kuhjunud 
materjal üleujutuste korral nakkusallikana laiali kandub. Niisiis see nn kanalisatsioon (tegelikult 
tänava kõrval jooksev maapinna alune puidust kanal) pigem soodustas pinnase ja Emajõe saastu-
mist. Ummistusi soodustas ka kanalisatsioonisüsteemi talvine külmumine ning heitvete imbumine 
läbi torude puust seinte. Sageli piirdus kanalisatsioon liigvee ärajuhtimise kraavidega. Probleeme 
lisasid väljakäigukohad ja pühkmekastid, need ei olnud kanalisatsiooniga (kui seda oli) ühendatud 
ning asusid sageli hoovis kaevule liiga lähedal. Aleksander Rammul (1875–1949), B. Körberi järglane 
juba Eesti Vabariigi Tartu ülikooli hügieeniprofessori ametis, kurdab, et pühkme- ja lampkastid 
ehitati pealegi valdavalt selliselt, et võimaldasid selle sisul pinnasesse imbuda. Fekaalivedu 
(pudretitehasesse) puudutas sada aastat tagasi Rammuli arvates vaid umbes 30% linnas tekkivatest 
inimpäritolu väljaheidetest. Sellises olukorras tehti tähelepanek, et vastupidiselt esmapilgul loogili-
sele teooriale oli kaevuvees suurem bakterite kontsentratsioon pigem kõrgema veeseisu korral. Ka 
Emajõe puhul märgiti, et kõige saastunum oli jõe vesi just kevadise üleujutuse ajal, muudel aastaae-
gadel oli mikrobioloogiliselt tegemist küllaltki puhta veekoguga, millele linna saaste muidugi 
allavoolu liikudes oma pitseri andis


