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1. Taustainfo 

 
 
Suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ asendas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2006/7/EÜ, 15. veebruar 2006, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ. See direktiiv kehtestab nõuded suplusvee 
majandamiseks. 
 
 
 
Eesti kohaldas direktiivi sätted Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määruses nr. 74 “Nõuded 
suplusveele ja supelrannale”. 
 
 
 
Aastal 2009 esitas Eesti Euroopa Komisjonile andmed 56 supelranna kohta. Kõik need 
rannad on 1. juunist kuni 31. augustini kestva suplushooaja vältel 
Tervisekaitseinspektsiooni järelevalve all. Kõikide supelrandade kohta tuleb 2011. aasta 
märtsiks koostada suplusveeprofiilid ja edastada need Euroopa Komisjonile. 
 
 
 
Tervisekaitseinspektsioon (TKI) on Sotsiaalministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus. 
TKI vastutab keskkonnatervise riskitegurite järelevalve eest Eestis. 
 
 
 
Sügisel 2008 esitas Eesti Vabariik Euroopa Liidu liikmesriikidele pakkumiskutse 
osalemiseks Twinning Light projektis EE05-IB-TWP-ESC-02 “Uue suplusveedirektiivi 
2006/7/EÜ rakendamine Eestis”. 
 
 
 
Oktoobris 2008 valis projekti Eesti osapool partneriks Austria Keskkonnaameti 
(Umweltbundesamt), millele järgnes lepingu ettevalmistamine makseasutuse poolt ja 
allkirjastamine aasta 2008. a. detsembris. 
 
 
 
Projekt viidi ellu ajavahemikus 31. jaanuarist kuni septembrini 2009. 
 
 
 
Projekti üldeesmärgiks oli saastunud suplusveest ja ebasobivatest supelrandadest 
põhjustatud riskide vähendamine. 
 
 
 
Üheks projekti kuuest kohustuslikust tulemist oli suplusveeprofiilide koostamisjuhendi 
ettevalmistamine tervisekaitsespetsialistidele. 
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Juhendi töötasid välja Tallinnasse toimunud lähetuste käigus lühiajalised eksperdid hr. 
Markus Mattl (Umweltbundesamt GmbH, Austria), hr. Calum McPhail (Šoti 
Keskkonnakaitseagentuur) ja pr. Irene Zieritz (Umweltbundesamt GmbH, Austria). 
 
 
 
Tervisekaitseinspektsiooni poolt osales väljatöötamisel pr. Aune Annus. 
 
 
 
Tervisekaitseinspektsioon kiitis juhendi heaks 2009. a. juunis. Juhtkomitee poolne 
heakskiit peaks toimuma 2009. a. septembris toimuval koosolekul. 
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2. Definition of terms 

 
 
Käesolevad definitsioonid on võetud otse suplusvee töörühma juhendmaterjalidest. 
 
Suplusveekogu 
 
Mistahes pinnaveekogu osa, mille puhul võib pädeva asutuse arvates oodata suurt 
suplejate hulka, ning mille suhtes pole rakendatud püsivat suplemiskeeldu või 
alalistsoovitust mitte supelda. 
 
 
Suplusveekogu võib hõlmata pinnaveekogu osa või pinnaveekogu tervikuna või mitut 
veekogu või nende osi. 
Seega on suplusveekogu määratleda kui ala, 

• kus suplushooaja jooksul käib suur hulk suplejaid ; 
• kus pole rakendatud püsivat suplemiskeeldu või (reostusohu tõttu) pole antud 

alalist soovitust mitte supelda (uue suplusveedirektiivi Art. 1); 
• mis on homogeenselt tundlik reostuse ja riskitegurite suhtes (uue 

suplusveedirektiivi Art. 4 ja 5) 
 
“Supelrand” 
Suplusveekogu piirav maa-ala, millel inimesed asuvad siis, kui nad parajasti ei suple. 
 
“Suur hulk suplejaid” 
Arv, mille määratlevad omavalitsused, lähtudes eelkõige eelnevatest suundumustest või 
olemasolevast infrastruktuurist ja vahenditest (uus tee, parkimisvõimalused, juurdepääs 
supelrannale) või teistest suplemist soodustavatest meetmetest. 
“Area of influence” 
 
“Mõjuala” 
Osa pinnaveekogu valglast, mille piirkonnas olevad punkt- või hajareostusallikad võivad 
mõjutada suplusvee kvaliteeti. 
 
“Suplusveeprofiil” (lühidalt: “profiil”) 
Silmas on peetud uue suplusveedirektiivi Artiklis 6 ja Lisas III toodud suplusveeprofiili, 
milles on esitatud kogu direktiivis nõutud kättesaadav ja vajalik teave. 
 
“Suplusveeprofiili kokkuvõte” (lühidalt “profiili kokkuvõte) 
See termin tähistab suplusveeprofiili avalikkusele esitamiseks mõeldud osa uue suplusvee 
direktiivi artikli 12 järgi: suplusveeprofiill põhjal tavalistele inimestele arusaadavalt 
koostatud supluskoha üldine kirjeldus vastavalt Lisale III. 
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3. Eessõna 

3.1. Suplusveeprofiilide sisu 

 
 
 
Suplusveeprofiilid tuleb koostada direktiivi 2006/7/EÜ lisa III alusel. Direktiivis on ka 
öeldud, et Lisaga III kooskõlas oleval suplusveeprofiilil põhinevat üldarusaadavalt 
koostatud supluskoha üldist kirjeldust tuleb levitada ja teha suplushooajal 
kättesaadavaks kergesti ligipääsetavas kohas supluskoha vahetus läheduses. 
Suplusveeprofiiliga peab kaasnema ka profiili enese kokkuvõte, mida käesolevas 
dokumendis nimetatakse profiili kokkuvõtteks. 
 
 
Liikmesriigid peavad kasutama kohaseid vahendeid ja tehnikat, kaasa arvatud Internet, et 
aktiivselt ja koheselt levitada supluskohtasid puudutavat teavet, millele on viidatud 
suplusvee direktiivi Artikli 12 paragrahvis 1. Kui see on asjakohane, siis lisatakse sellele 
mitmekeelne teave: 
 
(b) iga suplusveekogu klass viimase kolme aasta jooksul ja suplusveeprofiil, mis sisaldab 
ka seiretulemusi viimasest klassi määramisest möödunud perioodi kohta; 
 
 
Käesolevad juhendid põhinevad EL-i suplusveeprofiilide töörühma tulemustel. Töörühm 
soovitab eristada kaht liiki suplusveeprofiile: liht- ja kompleksprofiile. Lihtprofiilist piisab, 
kui vähemalt viie aasta jooksul on vee kvaliteet olnud hea ja püsiv, või juhul, kuisee 
tingimus pole täidetud, siis peab kvaliteeti halvendav reostusallikas olema hästi teada. 
Kompleksprofiili on vaja kasutada, kui vee kvaliteet on olnud kõikuv või halb, ja kui 
reostusallikad pole teada. Mõned käesolevas juhendis viidatud andmed ja mingi osa 
andmetöötlusest ja järeldustest on vajalik ainult kompleksprofiilide puhul. 
 
 
Järgnev otsustuspuu aitab teha valikut liht- ja kompleksprofiili vahel: 

 
 
 

Kas viimase viie aasta jooksul on vee mikrobioloogiline kvaliteet olnud püsiv ja 
hea? 

���� Jah ���� lihtprofiil 
���� Ei: ���� Kas reostusallikas on teada? 

���� Jah ���� lihtprofiil 
 ���� Ei � kompleksprofiil 
Joonis 1 

 
 
Supluskohtade profiilid koosnevad kaartidest, piltidest, tabelitest ja tekstist. Iga liikmesriik 
määratleb ise, kuidas mingit teavet esitada. Siiski saab näiteks fotosid esitada ainult ühel 
viisil, mõnda teist liiki andmeid saab esitada näiteks tabelite või tekstina. 
 
3.2. Eesti õiguslik taust 
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Direktiivi 2006/7/EÜ nõuded on Eestis õigussüsteemis kohaldatud Rahvatervise 
seadusega, Veeseadusega ja nende alusel koostatud määrusega. 
 
Veeseadus on raamseadus, mis sätestab Eestis veekaitse ja veekasutuse struktuuri. 
 
Rahvatervise seaduses on toodud tervisekaitse ja inimkeskkonna, sh ka suplusvee kaitse 
põhilised nõuded. 
 
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008 
määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määruses on esitatud nõuded 
supelrannale, suplusvee kvaliteedile, seirele, klassifikatsioonile, kvaliteedijuhtimisele ja 
referentsmeetoditele, ka on sätestatud nõuded avalikkusele teabe esitamiseks. Neid 
nõudeid peavad täitma supelrandu valdavad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised 
isikud ning füüsilised isikud. 
 
Tervisekaitseinspektsioon vastutab nende õigusaktide järgi suplusvee seire ja riikliku 
järelevalve korraldamise, suplusvee kvaliteedi andmete kogumise ja töötlemise, 
supluskoha valdajate nõustamise, avalikkuse teavitamise ja suplusveeprofiilide koostamise 
eest. 
 

 
Eur-Lex: Direktiiv 2006/7/EÜ HTML: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
6:064:0037:01:ET:HTML 
PDF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
6:064:0037:0051:ET:PDF 
 

Rahvatervise seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13101746 
Veeseadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13169009 
Vabariigi Valitsuse määrus „Nõuded 
suplusveele ja supelrannale 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12950336 
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4. Vajalike andmete kogumine ja töötlemine 

 
 
Direktiiv 2006/7/EÜ kohustab kasutama seire- ja hindamisandmeid, mis on saadud 
Direktiivi 2000/60/EÜ alusel. 
 
Suplusveeprofiile saab jagada kahte liiki: lihtprofiilist piisab, kui suplusvee kvaliteet on 
viimaste aastate jooksul olnud hea. Lihtprofiil on kasutatav ka teadaolevate reostusallikate 
puhul. Kompleksprofiil on vajalik selliste supluskohtade puhul, millel on mitmed või 
teadmata reostusallikad. 
 
 
EL-i töörühma poolt väljatöötatud dokument eristab kolme liiki andmeid: 

 
 

Kohustuslikud: direktiivis otseselt nõutud andmed; 
Soovituslikud: otseselt mittenõutud andmed, mis samas võivad olla üsna 

vajalikud; 
Valikulised:  selgelt valikulised andmed. 

 
 
Järgnev profiilide sisu kirjeldus arvestab kõiki eespool toodud asjaolusid. 
 
 
4.1. Supluskoha üldine kirjeldus 

 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID) on supluskoha unikaalne identifikaator, mis 
peab algama liikmesriigi kahetähelise koodiga. 
 
 
Euroopas unikaalsed koodid genereeritakse, asetades kahetähelise liikmesriigi koodi (ISO 
3166-1-Alfa-2) kuni 22 märgi pikkuse liikmesriigi jaoks unikaalse identifikaatori ette. 
 
 
Supluskoha nimi (BathingWaterName) esitatakse kuni 100 märgi pikkuse tekstireana. 
Soovitatakse kasutada ka supluskoha lühinimetust (ShortBathingWaterName), mis peaks 
koosnema vähem kui 20-st märgist. 
 
Praktilised soovitused: 
 
 
Esimese ploki parameetrid tuleks esitada andmetabelina. Need andmed on vajalikud nii 
liht- kui kompleksprofiilide puhul. 
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Tabel 1 

 
 
Nii suplusveekogude endi kui ka suplusvee kvaliteedi haldamine on riigisiseselt tihti 
jaotatud mitme ametkonna vahel. Seda asjaolu tuleks profiili tekstis kirjeldada (parameeter 
4). See teave on jäetud valikuliseks, kuna Eesti puhul ei tarvitse sellist jagunemist esineda. 
 
 
Tuleks esitada nii pädeva ametiasutuse nimetus (parameeter 5) kui ka tema 
kontaktandmed (parameeter 6). 
 
 
 
Järgmised kolm parameetrit (7-9) kajastavad suplusveeprofiilide läbivaatustsükleid. 
Nõutakse viimase ja võimaliku järgmise läbivaatuse kuupäevi, aga ka järgmise läbivaatuse 
põhjust. Reeglid profiilide läbivaatuseks ja kaasajastamiseks on esitatud Direktiivi 
2006/7/EÜ Lisa III punktis 2. 
 
Praktilised soovitused: 
 
 
 
Teise plokki kuuluvad parameetrid tuleks esitada tabelina. 
 

Tabel 2 

 
 
Parameeter 10 peaks sisaldama andmeid, kas supluskohta haldab avalik-õiguslik või 
eraõiguslik juriidiline isik. 
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1 Supluskoha identifikaator 
(BathingWaterID) 

K 

2 Supluskoha nimi 
(BathingWaterName) 

K 

3 Supluskoha lühinimetus 
(ShortBathingWaterNam
e) 

S 

Need parameetrid on samasugused kui dokumendis “Definition of 
Eionet – Water: Bathing Water Quality under Directive 2006/7/EC - 
dataset”: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_direct
ive/bathing_directive/workshop_reporting/42-
dd_directive_1/_EN_1.0_&a=d 

4 Vastutuse jagunemine riigi 
ja kohaliku taseme vahel 

V Siinkohal tuleks kirjeldadasuplusveehaldamise vastutuse 
jagunemist liikmesriigis. 

5 Pädeva ametiasutuse 
nimetus 

K Milline asutus vastutab suplusvee kvaliteedi eest ning 
suplusveeprofiili koostamise ja läbivaatuse eest? 

6 Pädeva asutuse 
kontaktandmed 

K Telefoninumber ja e-posti aadress 

7 Suplusveeprofiili viimase 
läbivaatuse kuupäev 

K Antud profiili viimase läbivaatuse kuupäev 

8 Suplusveeprofiili järgmise 
läbivaatuse kuupäev 

K Antud profiili järgmise kohustusliku läbivaatuse kuupäev 

9 Läbivaatuse põhjused K Järgmise kohustusliku läbivaatuse põhjused vastavalt suplusvee 
direktiivi Lisa III p. 2 ja 3.  
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Järgmised neli parameetrit (11-14) määratlevad supluskoha paiknemise liikmesriigi 
territooriumil. Nendest parameeter 14 on valikuline, mis tuleb lisada vaid siis, kui riigis on 
tabelis eespool kirjeldatutest erinevad administratiivüksused. 
 
 
Parameeter 15 on supluskoha asukohaks oleva jõe, järve, ranniku- või üleminekuveekogu 
nimetus. See nimetus võiks erineda supluskoha nimest (BathingWaterName, parameeter 
2). 
 
 
Parameetriks 16 on väike skemaatiline kaart, mis näitab liikmesriigi piirjooni ja 
suplusveekoha asukohta riigis. See kaart on valikuline. 
 
Praktilised soovitused: 
 
 
Ühte Austrias asuvat supluskohta kirjeldav skeem on järgmine: 

 
Selle kaardi võiks asendada mõne Eesti suplusveekoha kaardiga 

 
 

Tabel 3 

 
 
Direktiivis 2006/7/EL on öeldud, et seirepunkti asukoht tuleb suplusveeprofiilis ära näidata. 
Direktiiv ei näe ette selle täpset viisi. 
 
 

10 Kas supluskohavaldajaks 
on avalik- õiguslik või 
eraõiguslik isik 

V Supluskoha haldaja lühikirjeldus 

11 Liikmesriigi nimetus K  
12 Maakonna nimetus K  
13 Omavalitsusüksus K  
14 [mistahes teine 

administratiivüksus] 
V Selle allüksuse võib asetada ka kolme eelmise taseme vahele. 

15 Jõe, järve, ranniku- või 
üleminekuveekogunimetus 

K  

16 Asukoht liikmesriigis V Liikmesriigiväike skemaatiline kaart, millel supluskoht on 
kujutatud punktiga, kolmnurgaga vms. 
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Siinkohal on nõutud koordinaatide ja koordinaatsüsteemi esitamine (parameetrid 17 ja 18). 
Ka on soovitatud kujutada asukoht kaardil vastavalt ptk. Error! Reference source not 
found. kirjeldatule. 
 
 
Koordinaadid tuleb esitada suplusvee direktiivi töörühma poolt nõutaval kujul (vt. Allpool 
olevat hüperlinki). 
 
 
Praktilised soovitused: 
 

Tabel 4 

 
 

 
Avalikult kasutatavate veekogude 
nimekiri 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=69217
4 

Eestis kasutatavad koordinaatsüsteemid http://www.geo.ut.ee/~raivo/ESTCOORD.HTM
L 

Suplusvee direktiivi põhjal geograafiliste 
andmete esitamine 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?
l=/framework_directive/bathing_directive/works
hop_reporting/id-final-
r08evw020v02pdf/_EN_1.0_&a=d 
 

 
4.2. Supluskoha füüsiliste, geograafiliste ja hüdroloogiliste omaduste 

kirjeldus 

 
Direktiiv 2006/7/EL nõuab supluskoha füüsiliste, geograafiliste ja hüdroloogiliste omaduste 
kirjeldamist, kuid ei määratle neid nõudeid täpselt. Allpool kirjeldatud parameetrid on 
soovituslikud või valikulised, ning nad on arutlusel olnud suplusvee töörühmas. 
 
Praktilised soovitused: 
 
 
Tabelis 5 nõutud teave peaks olema hõlpsasti kättesaadav mitmesugustest allikatest. Osa 
teabest on võimalik hankida ka kaartidelt või fotodelt (näit. Parameetrid 20 ja 21). 
 
 
Soovitatav on esitada teave tabeli kujul. Mõningaid parameetreid saab esitada ka 
eeldefineeritud klassi näitamisega (näit. Parameetri 20 esitamine on võimalik, märkides, 
kas kaldavöönd on looduslik, poollooduslik, muudetud, oluliselt muudetud või muu). 

17  Seirepunkti koordinaadid K  Kas x/y- või right/height koordinaadid 

18  Koordinaatsüsteem K  Seirepunkti asukoha määramiseks kasutatav 
koordinaatsüsteem. 
Suplusvee direktiivi põhjal geograafiliste andmete esitamiseks 
vaadake järgmist dokumenti:: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_dir

ective/bathing_directive/workshop_reporting/id-final-

r08evw020v02pdf/_EN_1.0_&a=d 
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Tabel 5 

 
 
Euroopa Liidu liikmesriigid esitavad hüdroloogilisi karakteristikuid väga erinevalt. Seetõttu 
on väga raske soovitada kõige kasutatavamaid parameetreid. Allolevat tabelit (Tabel 6) 
tuleks võtta soovitusena parameetrite valikuks, seetõttu on nad kõik esitatud valikulisena. 
Tuleks esitada vähemalt 1-2 hüdroloogilist omadust, kuid võib esitada ka teisi 
parameetreid. Nagu ennegi, võib teabe esitada tabeli või tekstina. 
 
Praktilised soovitused: 
 
Hüdroloogilised andmed peavad olema uuritud ja töödeldud. Tavaliselt on nad saadaval 
aegridadena. Liikmesriik valib ise esitamiseks sobivad parameetrid. Näiteks saab 
sademetest anda kiire ülevaate keskmise aastase sademetehulga ja suurima 
sademetehulgaga kuu näitamisega. Võimalik, et seda teavet saab täiendada 
suplusveekogu valgalast saabuva sadevete hulgaga. 
 

Tabel 6 

 
 

19  Supelranna kirjeldus S  Eeldefineeritud klasside alusel tuleks esitada aluspinna ja 
põhja kirjeldus. Täiendavat teavet võib anda tekstina. 

20  Kaldavööndi struktuur S  Tuleks esitada kaldavööndi iseloomustus.Täiendavat teavet 
võib anda tekstina. 

21  Supelranna pikkus S  Supelranna/ kaldavööndi pikkus meetrites 
22  Suplusvee keskmine 

sügavus 
V  Vee keskmine sügavus meetrites. 

23 Suplusvee suurim sügavus V Suplusvee suurim sügavus meetrites. 
24  Pesu-, duši- ja 

tualettruumide olemasolu 
V  Piisab, kui näidata nende ruumide olemasolu. 

25  Jäätmekäitlus V  Jäätmekäitluse lühike kirjeldus 
26  Koerte ja/või hobuste 

lubamine randa 
V  Üldiselt ei ole koerte ja hobuste viibimine rannas lubatud. 

Tuleks kirjeldada, kas koerad/ hobused on rannas lubatud või 
mitte. 

27  Muu tegevus peale 
suplemise 

V  Antud supluskohal toimuv kogu muu tegevuse loetelu. 

28  Suurim suplejate arv 
suplemise tipphooajal 
parimate 
ilmastikutingimustega 

S  Tuleks esitada supluskoha valdaja hinnangul põhinev arv. 

29  Keskmine aastane 
sademetehulk valgalas 

V  Peaks olema kättesaadav hüdroloogilistest aegridadest. 

30  Suurima 
sademetehulgaga kuu 

V  See kuu peaks olema tuletatavhüdroloogilistest aegridadest. 

31  Väikseima 
sademetehulgaga kuu 

V See kuu peaks olema tuletatavhüdroloogilistest aegridadest. 

32  Sadeveemõõturi 
olemasolu valgalal või 
mõjualal. 

V  Märge sadeveemõõturi olemasolu kohta antud territooriumil. 
Mõõturi asukoha võib märkida kaardile. 

33  Valgala madalaima punkti 
kõrgus merepinnast 

V  Kõrgus merepinnast meetrites 

34  Valgala kaudu saabuv 
aastane sadeveehulk 

V  Saab näidata ainult siis, kui on olemas sadeveemõõtur. 
Teistel juhtudel võib olla asjakohane klassipõhine hinnang. 

35  Suurima valgala kaudu 
saabuva keskmise 
sadeveehulgaga kuu. 

V See kuu peaks olema tuletatavhüdroloogilistest aegridadest. 

36 Vähima valgala kaudu 
saabuva keskmise 
sadeveehulgaga kuu. 

V See kuu peaks olema tuletatavhüdroloogilistest aegridadest. 
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Direktiiv 2006/7/EÜ nõuab direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt saadud seire- ja 
hindamistulemuste kasutamist. 
 
Praktilised soovitused: 
 
Tabeli 7 kohaselt esitatud soovituslik teave on toodud ka direktiivi 2006/7/EÜ 
aruandlusnõuetes. 
 
Valikulisi parameetreid on võimalik hankida direktiivi 2000/60/EÜ (vee raamdirektiivi) 
aruandlusnõuetest. Tõenäoliselt on tegemist tekstiteabega. Juhul, kui veekogu seisund on 
rahuldav või halvem, tuleks sellist hinnangut põhjendada. 
 
 
Kogu esitatav teave on kasutatav nii liht- kui ka kompleksprofiilide puhul. 
 

Tabel 7 

 
 
 
Kui see on praktiline ja kasulik, tuleks supelranna kohta esitada mõningast lisateavet. Kõik 
need parameetrid on toodud Tabelis 8. Need on valikulised ja hõlmavad füüsilisi, 
geograafilisi ja hüdroloogilisi omadusi. 
 
Praktilised soovitused: 
 
 
Kogu info saab esitada kas tabeli või tekstina. See teave on kasutatav nii liht- kui ka 
kompleksprofiilide korral. 
 
 
Veevahetusperiood on kasutatav ainult järvede puhul, loodete kõrgus ainult mere puhul. 
Päevased veetaseme muutused pakuvad huvi ainult tehislike põhjuste puhul (näiteks 

37 RiverBasinDistrictID S 
38 RiverBasinDistrictName S 
39 RiverBasinDistrictSUID S 
40 RiverBasinDistrictSUName S 
41 WaterBodyID S 
42 WaterBodyName S 
43 NationalWaterUnitID S 
44 NationalWaterUnitName S 

 Need parameetrid on identsed dokumendis “Definition of 
Eionet – Water: Bathing Water Quality under Directive 
2006/7/EC - dataset” (vt. allpool olevat hüperlinki) tooduga. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_d
irective/bathing_directive/workshop_reporting/id-final-
r08evw020v02pdf/_EN_1.0_&a=d 

45  Supelranna asukohaks 
oleva veekogu 
tüpoloogiline kirjeldus 

V 

46 Supelranna asukohaks 
oleva veekogu 
ökoloogiline ja keemiline 
seisund 

V 

47  Teiste mõjualas olevate 
reostusallikaks olla võivate 
pinnaveekogude 
tüpoloogiline kirjeldus 

V 

48 Teiste mõjualas olevate 
reostusallikaks olla võivate 
pinnaveekogude 
ökoloogiline ja keemiline 
seisund. 

V 

Need parameetrid on leitavad vee raamdirektiivi aruandlusest 
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energiatootmiseks kasutatavate veehoidlate puhul). Veetemperatuuri saab tuletada 
statistilise suurusena aegridadest. 
 

Tabel 8 

 
 
4.2.1. Suplusveeprofiilides esitatavad pildid ja fotod 

 
Supelranna foto on igal juhul kasulik, täiendades parameetrite abil esitatud kirjeldust. 
Fotosid saab hõlpsasti teha välitöödel. 
 
Praktilised soovitused: 
 
Igakordsel supelranna külastusel tuleks teha ka foto suplusveekogust, nii et oleks näha 
vähemalt ranna osad, ning lisada see suplusveeprofiilile. 
 

Tabel 9 

 
 
4.2.2. Üldise kirjelduse ja füüsiliste, geograafiliste ja hüdroloogiliste 

omaduste jaoks vajalikud kaardid 

Iga suplusveeprofiil peaks sisaldama vähemalt ühe kaardi. See kaart on kohustuslik ja 
sellel tuleks kujutada suplusveekogu piirjooned ja seirepunkti asukoht. 
 
Vastavalt ptk. 1 definitsioonile on suplusveekogupinnavesi, mis võib olla pinnaveekogu 
osaks või hõlmata terve veekogu või rohkem kui ühe veekogu või nende osi. 
Suplusveekogu võib ka vaadelda kui piirkonda, mille piires ujujate esinemissagedus on 
ühtlane ja “oluline”, ning mille puhul vee kvaliteet seirepunktis iseloomustab kogu veekogu. 
Sellest tulenevalt võib suplusveekogu võrdsustada alaga, kus oodatakse suurimat hulka 
suplejaid. Võib kasutada ka teist valikulist kaarti hüdroloogilise teabe edastamiseks. 
 
Praktilised soovitused: 
 
Kaardil tuleks kujutada suplusveekogu piirjooni. Kaardi mõõtkava sõltub suplusveekogu 
suurusest. Sobilik on mistahes mõõtkava, kui vaid kaardil olevad detailid on loetavad. 
Mõõtkava peab olema näidatud. 
Väga väikeste pinnaveekogude korral võib suplusveekogu katta terve väikese järve või 
tiigi. Suplusveekogu ja seirepunkti võib kujutada ka aerofotona. 
 
 

49  Veevahetusperiood V  Märgitakse klass või esitatakse täpne väärtus 
50  Loodete kõrgus V  Märgitakse klass või esitatakse täpne väärtus 
51  Veetaseme päevased 

muutused 
V  See parameeter pakub huvi, kui on tegemist 

energiatootmiseks kasutatavate jõgede või järvedega. 
52  Veetemperatuur V  See parameeter on proovivõtmise ajal mõõdetav otse 

suplusveekogust. Temperatuuri minimaalse, maksimaalse, 
keskmise ja mediaanväärtuse saab arvutada vähemalt nelja 
suplushooaja tulemuste alusel. 

53  Suplusveekogu ja ranna 
foto 

S  Fotol peaks olema kujutatud suplusveekogu panoraamvaade, 
nii et haaratud oleks ka ranna osad. 
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Tabel 10 

 
 
Suplusveeprofiilides esitatavate ülevaatekaartide näiteid: 
Järgnevates näidetes on toodud võimalused, kuidas saaks kujutada teavet parameetrite 
16, 17, 53, 54 ja 55 kohta. 
 
Näidiskaardil 1 (Joonis 2) on toodud aerofoto koos seirepunkti asukohaga, riigi üldkaart ja 
supelranna foto. 
 
Näidiskaardil 2 (Joonis 3) on näidatud suplusveekogu piirjooned ja seirepunkt. 
 
Kui see on praktiline, võib mõlemad kaardid ühendada. 
 

 

Joonis 2:Näidiskaart 1, millel on kujutatud aerofoto koos seirepunktiga, liikmesriigi skeem ja 

suplusveekogu foto. 

 

54  Suplusveekogu kaart 
koos seirepunktiga 

K  Kaart, millel on näidatud suplusveekogu piirjooned ja seirepunkti 
asukoht. See kaart tuleb esitada, kui vähegi võimalik.  

55  Suplusveekogu aerofoto V  Aerofoto,millel on näidatud suplusveekogu piirjooned ja 
seirepunkti asukoht. 

56  Hüdroloogiline kaart V Võimaluse korral võib kaardil kujutada ka hüdroloogilisi näitajaid. 
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Joonis 3:Näidiskaart 2, millel on kujutatud suplusveekogu piirjooned ja seirepunkti asukoht. 

Lihtprofiilide puhul on soovitatav, et TKI töötaja koostaks ülevaatekaardi. AS Regio on 
välja töötanud veebikaartide süsteemi koos satelliitpiltidega, mis võimaldab leida 
suplusveekogu asukoha väga kiiresti. Pärast asukoha tuvastamist kasutatakse 
joonestusvahendit, piirates vajaliku ala polügooniga ning tähistades seirepunkti asukoha 
punktina. Veebikaardi juures on oluline asjaolu, et kaardi saab eksportida fotofailina (jpeg) 
või pdf- dokumendina, mis on kasutatav aruannetes. Edasise arenduse käigus tuleks välja 
töötada vahendid punkti asukoha määramiseks x- ja y- koordinaatide põhjal, mis oleks 
kasutatav näiteks seirepunktide asukoha määramisel. 
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4.3. Suplusveekogu ja suplejate tervist mõjutada võiva reostuse põhjuste 

tuvastamine ja hindamine 

4.3.1. Kas kasutada liht- või kompleksprofiili? 

Reostuspõhjuste hindamine nõuab liht- ja kompleksprofiilide eristamist, mis tehakse 
viimase viie aasta mikrobioloogilise kvaliteedi andmetele tuginedes (Tabel 11). 
 

Tabel 11 

 
Ptk. 3 kujutatud otsustuspuu kirjeldab üksikasjaliselt, millal kasutada liht- või 
kompleksprofiile. Pärast sellist hindamist peaks olema selge, millist profiili kasutada. 
 
4.3.2. “Mõjuala” 

“Mõjuala” (parameeter 59) on näitaja, mille kirjeldamine suplusveeprofiilis on soovituslik. 
Eeldatakse, et vastav teave on vajalik ainult kompleksprofiilide puhul. Kirjeldus peaks 
sisaldama järgmist teavet: 

• mõjuala pindala ja kuju; 
• maakasutusviisid; 
• hajareostusallikate arv ja iseloom; 
• punktreostusallikate arv ja iseloom; 
• orograafiline kaart (nõlvade kujutamisega) 

 
“Mõjuala” defineeritakse järgmiselt: 

• Alati on tegemist valgala osaga; 
• Vahel on hõlmatud kogu valgala; 
• Tegemist on alaga, millel asuvad (mikrobioloogilised) reostusallikad võivad 

mõjutada suplusvett. 
 
Praktilised soovitused: 
 
Mõjuala defineerimiseks saab kasutada mikrobioloogilise reostuse hävimisaja kriteeriumit. 
Selle kriteeriumi alusel leitakse mikroorganismide eluiga teatavate tingimuste korral. 
Järgnev näide (Tabel 12) on võetud otse suplusveeprofiilide juhenddokumendist ja on 
väljendatav kui aeg, mis sõltub temperatuurist (20°C -5°C) ja ilmast, ning mille 
jooksul hävib 90% merevees olevast mikroobide populatsioonist. 
 

Mikroorganism T90 päikesepaistel 
(UV-kiirgus) 

T90 

pilvise ilmaga 

 E. Coli  5 -- (50) tundi 35 tundi 

 Fekaalsed enterokokid  15 -- (100) tundi 70 -- (300) tundi 

Tabel 12 

 

57  Suplusvee kvaliteedi 
hindamise ajaloolised 
andmed 

S  Tavaliselt kirjeldatakse kõiki viimasel viiel aastal uuritud 
mikrobioloogilisi parameetreid.  
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Praktilises töös väljendatakse “hävimiskriteerium” kaugusena või vooluajana 
suplusveekogusse voolaval jõel. See vahemaa või aeg on kasutatav mõjuala piirjoonte 
leidmiseks. 
“Mõjuala” tuleks kirjeldada nii liht- kui ka kompleksprofiilide puhul. Mõjuala kujutavat kaarti 
soovitatakse esitada ainult kompleksprofiilides. 
 
4.3.3. “Mõjualal” paiknevad punktreostusallikad 

Punktreostusallikad (näit. reoveepuhastid, kanalisatsiooni sisselasked, tööstuslikud 
reostusallikad) on oluliseks mikrobioloogilise saastatuse tekitajad. Seetõttu on selliste 
mõjurite kohta teabe esitamine kohustuslik. Nii liht- kui ka kompleksprofiilides tuleb esitada 
olemasolevate punktreostusallikate kirjeldus, mis peab sisaldama järgmist teavet: 

• Punktreostusallika asukoht; 
• selle tüüp ja omadused; 
• valdav reostusliik. 

Punktreostusallikate kaardistamine (koos hajareostusallikate, teiste reostusallikaks olla 
võivate veekogudega ja “mõjualaga”) on soovitatav ainult kompleksprofiilide puhul. 
 
4.3.4. “Mõjualas” paiknevad hajareostusallikad 

Hajareostusallikateks on tavaliselt intensiivse põllumajandusliku kasutamisega piirkonnad, 
kuid võimalik on ka teiste alade hõlmamine. Nende kahjulik mõju suplusveele tuleneb 
peamiselt koos sadeveega pinnasest veekokku kanduvast reostusest. Kui mõni selline 
allikas asub “mõjualas”, on tema kohta teabe esitamine kohustuslik. Kirjeldus peaks 
sisaldama järgmist teavet: 

• Reostusallikaks olevate alade arv ja pindala; 
• Selliste alade tüüp ja maakasutusviis. 

Hajareostusallikate kaardistamine (koos punktreostusallikate, teiste reostusallikaks olla 
võivate veekogudega ja “mõjualaga”) on soovitatav ainult kompleksprofiilide puhul. 
 
Praktilises töös võib väga palju abi olla CORINE andmete (allpool kirjeldatud parameeter 
64) hindamisest. Selle valikulise parameetri võib esitada tabelina, milles on näidatud kõigi 
maakasutusviiside osakaalu mõjualas koos oluliste alade (hajareostusallikate) 
väljatoomisega. 
 
Põhiteave CORINE maakasutusprojektist: 

� Euroopa Liidu keskkonnainfo koordineerimise projekt CORINE (Coordination of 

Information on the Environment) sai alguse 1985. aastal. 

� Põhiline andmestik saadakse satelliitfotodelt, mida täiendavad topograafilised 
kaardid ja aerofotod. 

� EL-I tasemel on CORINE süsteemi maakasutuse ja selle muutumise 
teavekasutatav keskkonnapoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel. Koos teiste 
andmetega (kliima, vesi, pinnas jne) on võimalik komplekshinnangute andmine. 

� CORINE maakasutuse klassifikaator on kolmetasandiline. Mida kõrgem tasand, 
seda detailsem on teave: 

� I tase: 5 klassi; 

� II tase: 15 klassi; 

� III tase: 44 klassi; 
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CORINE andmete allalaadimise info: 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) pakub võimalust GIS failide tasuta allalaadimiseks 
ning edasiseks andmeanalüüsiks ja –hindamiseks aadressil: 
http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download 
 
4.3.5. Teised “mõjualas” asuvad veekogud, mis võivad olla reostusallikaks: 

Direktiiv 2006/7/EÜ kohustab esitama teavet suplusveekogu valgalas asuvate 
reostusallikaks olla võivate pinnaveekogude kohta. 
Niipea, kui “mõjualas” leidub veekogusid, mis võivad olla reostusallikas, on sellise teabe 
esitamine tabeli või tekstina kohustuslik. Sellealast teavet on võimalik saada direktiivil 
2000/60/EÜ põhinevast aruandlusest. Koos reostuse päritolu näitamisega nõutakse ka 
andmeid veekogu ökoloogilise ja keemilise seisundi kohta. Tuleks rõhutada, et siinkohal 
kirjeldatakse ainult väliste reostusallikateta veekogusid, kuna väliseid allikaid (nagu 
reoveepuhasteid või vahetus naabruses asuva maa kasutamist) on käsitletud eespool kui 
haja- või punktreostusallikaid. Juhul, kui asjassepuutuvate veekogude ökoloogiline või 
keemiline seisund on rahuldav või halvem, on vaja esitada sellise hinnangu põhjendus. 
Sellised veekogud võivad saada reostusallikaks järgmistel põhjustel: 

• Veekogus toimuv kalakasvatus; 
• Vaba aja veetmine (sõudmine, sadamad jne); 
• Veekogu kasutamine suplemiseks. 

Reostusallikaks olla võivate veekogude kaardistamine (koos punkt- ja hajareostusallikate 
ja “mõjualaga”) on soovitatav ainult kompleksprofiilide puhul. 
 
 
Parameetrite kokkuvõte: 
 
58  Mõjuala S  Mõjuala tuleks määrata, kasutades mikrobioloogilise 

reostusaja hävimise kriteeriumit (näit. vooluaega), ja 
kirjeldada selle ulatust ja potentsiaalseid reostusallikaid. 

59  Mõjualas asuvad 
punktreostusallikad 

K  On soovitatav näidata kõiki mõjualas asuvaid 
punktreostusallikaid: reoveepuhasteid, reovee 
väljalaskeid ja tööstusreostuse allikaid. 
Punktreostusallikate andmeid võib saada vee 
raamdirektiivi aruandlusest. 

60  Mõjualas asuvad 
hajareostusallikad 

K  
Soovitatav on hinnata, kas mõned mõjualas paiknevad 
piirkonnad võivad olla reostusallikateks: siinkohal võivad 
kõne alla tulla intensiivse põllumajandusega alad, 
loomastiku seisukohalt olulised alad (näit. linnudirektiivi 
alusel kaitstavad piirkonnad), supelranna endaga 
piirnevad alad, mida kasutatakse näiteks laagripaigana, 
ning alad, mida kasutusviisist tulenevalt võib käsitleda 
olulise reostusallikana. Hajareostusallikate andmeid võib 
saada vee raamdirektiivi aruandlusest. 

61  Teised mõjualas asuvad ja 
reostusallikaks olla võivad 
pinnaveekogud, mis asuvad 
suplusveekogust ülesvoolu 

K  Siinkohal tuleb näidata pinnaveekogud, mis on ise 
potentsiaalseks reostusallikaks (mille reostus ei pärine 
välisallikatest, näit. puhastusseadmetest), lisades 
reostust iseloomustava teabe (näit. kalakasvatus, 
puhkeja veetmine nagu sõudmine, sadamad jne). 

62  Kaart, millel on kujutatud 
mõjuala, punkt- ja 
hajareostusallikad ning 
reostusallikaks olla võivad 
veekogud 

S  Vastavalt direktiivi Lisa III punktile 1b, tuleb võimaluse 
korral kaardil esitada teave veekogu seisundit või 
suplejate tervist mõjutava reostuse ja selle põhjuste 
kohta.  

63  Mõjualas oleva maa 
kasutusviisid 

V  Maakasutusviise võib väljendada protsentidena CORINE 
I taseme klassidest. Saab kasutada ka mistahes teisi 
usaldusväärseid maakasutuse andmeid. 

Tabel 13 
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Näited parameetrit 62 kujutavatest kaartidest: 
 

 
Joonis 4:Näide “mõjualast” koos sellel asuvate punktreostusallikatega. “Mõjuala” on piiratud punase 

punktiirjoonega. 
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Joonis 4:Näide “mõjualast” koos sellel asuvate hajareostusallikatega. Kasutatud on CORINE I taseme 

maakasutuse klasse. “Mõjuala” on piiratud punase punktiirjoonega. 
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Joonis 5:Näide “mõjualast” koos sellel asuvate veekogudega. “Mõjuala” on jällegi piiratud punase 

punktiirjoonega. 

 
Vee mikrobioloogilise kvaliteedi halvenemise seaduspärasused: 
Suplusvee mikrobioloogiliste parameetrite halvenemine võib järgida teatud 
seaduspärasusi, ehkki seda võib ette tulla ka mistahes ajal ja ebekorrapäraselt. Mõnikord 
on võimalik välja selgitada tugev seos näiteks suure hulga sademete ja mikrobioloogilise 
kvaliteedi vahel. 
 
Praktilised soovitused: 
 
See parameeter on peamiselt valikuline. Tundub, et seda tuleks kajastada ainult 
kompleksprofiilides, kuna lihtprofiilide puhul peaks vesi olema püsivalt hea kvaliteediga. 
Kirjeldus peaks koosnema tekstist ja võimaluse korral tabelitest, graafikutest või 
diagrammidest. 
 

64  Kvaliteedi halvenemise 
võimalike 
seaduspärasuste 
kirjeldus 

V  Kui esineb seoseid suplusvee kvaliteedi halvenemise ja näiteks 
suure hulga sademete vahel, tuleks neid seoseid siinkohal 
kirjeldada. Teised võimalikud seosed võivad olla näiteks suplusvee 
kvaliteedi ja suplejate arvu, tuule suuna või veekogu läheduses 
oleva maa kasutusviisi olulise muutuse vahel. 

Tabel 14 

 
 
Avastatud reostusallikate poolt suplusvee kvaliteedi mõjutamise hindamine: 
Iga reostusallikat tuleb hinnata, arvestades tema potentsiaalset mõju suplusvee 
kvaliteedile. Tuleb hõlmata nii haja- kui ka punktreostusallikad. 
Eeldatakse, et suplusveekogu läheduses olev tavaline reoveepuhasti (mehaanilise ja 
biopuhastusega) on alati potentsiaalne riskiallikas. Parimal juhul võimaldab aktiivmuda 
kasutamine eemaldada puhastis 90..99% tervise seisukohalt olulisi mikroorganisme. 
Teisest küljest kujutab puhastusseade enesest alati mikrobioloogilise saastuse olulist 
allikat. 
Rusikareeglina tuleks eeldada, et vanemad reoveepuhastid kujutavad suuremat riski kui 
uuemad. 
Suure vihma ajal ei suuda reoveepuhasti töödelda kogu heitvett, süsteemi koormuse 
leevendamiseks on ehitatud vee ülevoolud, mis suure tõenäosusega võivad suplusvee 
kvaliteeti mõjutada. 
 
65  Reostusallikate poolt 

suplusvee kvaliteedi 
mõjutamise hinnang 

K  Kõiki eespool mainitud reostusallikaid (punkt- ja hajareostusallikaid 
ning mõjualas asuvad veekogusid) on vaja hinnata suplusvee 
kvaliteedi halvendamise potentsiaali seisukohalt. Kirjelduses tuleks 
ühtlasi märkida, kas on leitud seoseid kvaliteedi halvenemise ning 
teiste sündmuste (suured vihmasajud, temperatuur jne) vahel. 
Lühiajalise reostuse riske tuleb eraldi kirjeldada! 

Tabel 15 

 
4.4. Sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku 

hindamine 

Direktiiv 2006/7/EÜ nõuab sinivetikate, suurvetikate ja/või fütoplanktoni võimaliku leviku 
hindamist. Direktiiv ei esita selleks kindlat meetodit, seetõttu võib selleks kasutada 
erinevaid lähenemisviise. Järgnevalt kirjeldatud meetodid on koostatud, kasutades 
Hollandi ja Saksamaa kolleegide ettepanekuid. 
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Allolev voodiagramm kujutab Hollandis kasutatavat hindamismeetodit: 
 

Is there a 
considerable 

possibility of toxic 
bloom in the coming 

five years?

Assessment as
to possibility of

blue-green algae

Monitoring

no

yes

yes

no

Blue-green algae 
analysis

no

yes

Basic description
Hydro morphology

Check on presence of 
cyanobacteria details

Is information
sufficient?

Analysis of 
situational variables

no 
further 
actionFurther description

Measures
-information to the public
-measures to decrease the  
possibility of toxic bloom 
and scum layers

Situational variables
‘alarming’ and / or

insufficient

Is there a 
considerable 

possibility of toxic 
bloom in the coming 

five years?

Assessment as
to possibility of

blue-green algae

Monitoring

no

yes

yes

no

Blue-green algae 
analysis

no

yes

Basic description
Hydro morphology

Check on presence of 
cyanobacteria details

Is information
sufficient?

Analysis of 
situational variables

no 
further 
actionFurther description

Measures
-information to the public
-measures to decrease the  
possibility of toxic bloom 
and scum layers

Situational variables
‘alarming’ and / or

insufficient

 
Joonis 6: Sinivetikatest tingitud riskide hindamise voodiagramm, © RWS waterdienst, Holland 

 
Sakslaste meetod sinivetikate paljunemisest tingitud riski hindamiseks on järgmisel 
voodiagrammil: 
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Joonis 7: Voodiagramm sinivetikatest tingitud riski hindamiseks, © Umweltbundesamt, Saksamaa 

http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/downloads/trinkwasser/Schutz-vor-

Cyanotoxinen.pdf 
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Tegemist on erinevate meetoditega, eriti mis puutub ajalooliste andmete hindamisse. 
Siinkohal pakutav metodoloogia kasutab mõlema meetodi elemente. 
 
4.4.1. Toitainete ja sinivetikate/fütoplanktoni ajalooliste andmete hindamine 

Esimeseks sammuks sinivetikate leviku hindamisel on alati ajalooliste andmete uurimine 
(sinivetikate esinemise üksikasjade uurimine). Ajalooliste andmete hulka võivad kuuluda: 

1. Nähtavussügavuse andmed; 
2. Fosfori- ja lämmastikusisalduse andmed; 
3. Klorofüll-a sisalduse andmed 
4. pH; 
5. Teave sinivetikakõntsa esinemise kohta; 
6. Teave sinivetikakolooniate esinemise kohta; 
7. Andmed veekogu kihistumise kohta; 
8. Temperatuuriandmed; 
9. Andmed veevahetusperioodi kohta; 
10. Teave suplusveekogu naabruses loomade haigestumise või suremise 

kohta; 
11. Teave sinivetikatoksiinide (mikrotsüstiini jt) sisalduse kohta. 

 
Andmeid võib esitada ja hinnata tabelite ja/või graafikutena. Rasvases kirjas toodud 
parameetrid (1.-6.) on ajalooliste andmete hindamise seisukohast kõige olulisemad. See 
tähendab, et levikuriski piisav hindamine rajaneb tõenäoliselt neile parameetritele. Et 
ajaloolised andmed oleksid usaldusväärsed, peaks neid olema piisavalt palju. Analüüsida 
tuleks vähemalt viimase viie aasta andmeid. 
Kui ülaltoodud tingimused on täidetud, siis pole vaja mingeid lisauuringuid. Hindamist saab 
alustada kohe (vt. ptk. 4.4.3). 
 
66  Nähtavussügavuse, 

toitainetesisalduse (lämmastiku- ja 
fosforisisalduse), ja/või sinivetikate, 
suurvetikate ja merelise fütoplanktoni 
kohta käivad ajaloolised andmed. 

S  Tavajuhul tuleks kirjeldada peamiselt viimase viie 
aasta proovivõtmisel saadud tulemusi. Mõnel juhul 
võivad toitainetesisalduse andmed olla kättesaadavad 
mõnest teisest seireprogrammist (näit. vastavalt vee 
raamdirektiivile läbiviidutele). Väga sageli on olemas 
ka andmed nähtavussügavuse kohta. 

Tabel 16 

4.4.2. Analysis of situational variables Jooksvate andmete analüüs 

Kui olemasolevast informatsioonist ei piisa, siis tuleb analüüsida jooksvaid andmeid. 
Hõlmata tuleks vähemalt järgmine teave: 

o Nähtavussügavus; 
o pH väärtus; 
o Toitainete (fosfori) sisaldus; 
o Teave sinivetikakõntsa ja/või -kolooniate esinemise kohta (visuaalse 

vaatlusega). 
 
Keskkonnamuutujaid saab uurida mikrobioloogilise seire proovivõtmise käigus ning nad 
peaksid katma vähemalt ühe suplushooaja. 
 
4.4.3. Sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni 

paljunemispotentsiaali hindamine 

Hindamine peaks algama suplusveekogu eutrofeerumispotentsiaali kirjeldamisega kas 
viimase viie aasta ajalooliste andmete (vt. ptk. 4.4.1) või siis jooksvate andmete (vt. ptk. 
4.4.2) alusel. Siseveekogude jaoks võiks välja pakkuda järgmised soovitused: 
Eutrofeerumisoht on märkimisväärne, kui: 
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Üldfosfori kontsentratsioon ületab 20 µg/l 
ja/või 

o nähtavussügavus on alla 2 meetri 
ja/või 

o Klorofüll-a kontsentratsioon on üle 40 µg/l 
ja/või 

o pH on üle 9 ainult bioloogilise aktiivsuse tulemusel. 
 
Kui viimase viie aasta jooksul pole täheldatud ühtegi ülalpoolloetletud nähtust, võib teha 
järelduse, et eutrofeerumisohtu pole. Kui mõni sündmus on aset leidnud, siis tuleb seda 
kirjeldada koos eutrofeerumisohtu põhjustavate teguritega. 
 
67  Suplusveekogu 

eutrofeerumispotentsiaali hinnang 
S  Tuleks esitada võimaliku inim- kui ka loodustekkeliste 

toitainetega rikastumise kirjeldus. Tuleks hinnata 
suplusveekogu eutrofeerumispotentsiaali. 

Tabel 17 

Sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni paljunemispotentsiaali tuleks 
hinnata, tuues välja kõigi ülaltoodud metoodikaga alusel eutrofeerumisohus olevate 
veekogude riski. Kõrgendatud risk esineb veekogudes, millepuhul juba on täheldatud 
sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni massilist levimist (näiteks ujukõntsa 
ja/või sinivetikate kolooniaid). Hinnang tuleks anda tekstina. 
Niipea, kui on täheldatud sinivetikate esinemist, tuleks talitada vastavalt TKI dokumendile 
“Tegevusjuhis Tervisekaitsetalituste inspektoritele suplusvee toksiliste 
sinivetikaõitsengute puhuks”. 
 
68  Sinivetikate, suurvetikate ja/või 

fütoplanktoni paljunemispotentsiaali 
hindamine 

K  Hinnang peaks pärinema ajaloolistest/jooksvatest 
andmetest ning eutrofeerumispotentsiaali hindamisest. 

Tabel 18 

 
4.5. Lühiajalise reostuse (kestus vähem kui 72 tundi) riski hindamine 

Kui on oodata, et on olemas lühiajalise reostuse (kestus vähem kui 72 tundi) oht, siis on 
vajalik kirjeldada selle iseloomu, oodatavat sagedust ja kestust. Lühiajalise reostuse 
põhjusi võib olla mitmeid, neil võib olla erinev iseloom, näit: 

1. Ebaharilikud ilmastikutingimused; 
2. Hõljuvosakesed; 
3. Vahetult enne proovide võtmist toimunud reostus; 
4. Rannas toimuvad sündmused, milles osaleb tavaliselt palju rohkem inimesi; 
5. Seirepunkti või seireaja vale valik, saastunud proovivõtuseadmed. 

 
Ülaltoodud nimekirjas on põhjused esitatud tähtsuse alanevas järjekorras. Punktid 1..4 on 
tinginud välispõhjused, punktid 4..6 on ebaõnnestunud proovivõtmise tulemus. 
 
Praktilised soovitused: 
Antud kirjeldus on vaja esitada nii liht- kui ka kompleksprofiilide puhul, soovitavalt teksti 
kujul. 
Ebatavalisi ilmastikutingimusi on vahel võimalik ennustadailmateate põhjal. Selliste 
tingimuste esinemissagedus tuleks arvutada ajalooliste andmete alusel. Minevikus 
toimunud sündmuste alusel saab hinnata ka tõenäolist kestust. 
 
Lühiajalist reostust võivad põhjustada ka hõljuvad osakesed, kuna mikroobid on sageli 
neile kinnitunud. Kui setteosakesed lähevad liikvele, siis veekogu saastub. Väga sageli on 
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osakeste liikumine seotud ebaharilike ilmastikutingimustega, teistel juhtudel jällegi 
suplejatega. Kuna tõenäosuslik seos ilmastikutingimuste ja hõljuvate osakeste esinemise 
vahel on suur, tuleks neid asjaolusid alati vaadelda üheskoos. 
 
Vahetult enne proovivõtmist toimunud reostussündmused on suplusvee puhul suure 
tähtsusega. Reostus võib pärineda suplejaist endist (näit. väikelastelt) või välisallikatest 
(reoveepuhastid, põllumajandusmaa, vee lähedal elavatest loomadest pärit fekaalne 
reotsus). Reostusallikad võivad olla erinevad, kuid nende esinemine on oletatavasti seotud 
ebaharilike ilmastikutingimustega. 
 
Rannal toimuvad suure hulga külastajatega üritused on veel üks lühiajalise reostuse 
põhjus. Nende esinemissagedust on kerge ennustada, kuid tekitatud reostuse kestust 
saab prognoosida ainult eelnevate kogemuste põhjal. 
 
 Suplusvee direktiivi Artikkel 2 toob välja suplusvee majandamise tähenduse. Kasutatavad 
meetmed võivad olla järgmised: 

• suplusveeprofiili koostamine ja kaasajastamine; 
• seirekalendri koostamine; 
• suplusvee seire; 
• veekvaliteedi hindamine; 
• suplusvee klassifitseerimine; 
• suplusvee kvaliteeti ja suplejate tervist mõjutada võiva reostuse põhjuste 

tuvastamine ja hindamine; 
• avalikkuse teavitamine; 
• meetmete rakendamine suplejate reostusega kokkupuutumise vältimiseks; 
• tegutsemine reostusohu vähendamiseks. 

 
Avalikkuse teavitamine on väga oluline. Tuleb rõhutada, et suplusveeprofiilid tuleb 
koostada üldarusaadavalt, esitades ühtlasi ka lühiajalise reostuse ohtu puudutava teabe. 
Ainus viis vältimaks supleja kokkupuudet reostusega on soovitus mitte supelda või 
suplemise keeld teatud ajavahemikuks. 
On ebatõenäoline, et lühiajalise reostuse riski vähendavaid meetmeid saab rakendada 
otsekohe. Tõhususe saavutamiseks peaks tegevus, nagu reoveepuhastite täiustamine, 
põllumajandustavade muutmine, ümber järvede ringpuhastite ehitamine jne, olema 
planeeritud pikaks ajaks. 
 
 
69  Lühiajalise reostuse oodatav iseloom, sagedus ja 

kestus. 
K  Üksikasju oodatava lühiajalise 

reostuse iseloomu, sageduse ja 
kestuse kohta saab prognoosida 
vaid kogemuse põhjal. Mõnel juhul 
on ennustamine võimalik ka 
ajalooliste andmete (ilmaandmed) 
alusel. 

Tabel 19 

70  Lühiajalise reostuse puhul rakendatavad meetmed ja 
nende eest vastutavad ametkonnad koos 
kontaktandmetega. 

K  Rakendatavad meetmed on 
toodud direktiivi Artiklis 2. 
Avalikkuse teavitamine on 
lühiajalise reostuse esinemisel üks 
kõige olulisematest asjadest. 
Suplejate tervise kaitseks 
kasutatakse tavaliselt soovitust 
mitte supelda. Reostuse 
vähendamiseks on tõhusamad 
pikaajalised meetmed. 



EE05-IB-TWP-ESC-02 Juhend suplusveeprofiilide koostamiseks 

- 30 - 

Tabel 20 

 
4.6. Muude reostuspõhjuste üksikasjad 

Muude reostuspõhjuste alla ei kuulu lühiajalise reostuse põhjused. Pikaajalist reostust 
saab vähendada ainult pikaajaliste meetmete abil, mis hõlmavad näit. valgalas toimuva 
reoveetöötluse ja maakasutuse täiustamist. Suplusvee kvaliteedi parandamiseks 
rakendatavad meetmed on väga sageli samasugused kui teiste eesmärkide 
saavutamiseks kasutatavad. Selliseks näiteks võiks olla vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ 
poolt toodud eesmärk saavutada veekogu hea ökoloogiline ja keemiline seisund. Need 
meetmed tuleb kirjeldada vee raamdirektiivi põhjal koostatavas valgala 
veemajanduskavas. Mõnedes liikmesriikides võib vee kvaliteedi parandamiseks olla ka 
teistsuguseid õiguslikke vahendeid. 
 
Praktilised soovitused: 
Siinkohal tuleb välja tuua ja kirjeldada majandamismeetmed koos nende rakendamise 
ajakavaga. Meetmete loetelu on toodud suplusvee direktiivi Artiklis 2. Reostusohu 
vähendamise meetmed peavad kindlasti sisaldama pikaajalisi meetmeid. Kõne all oleva 
reostuse loomuse (mittelühiajaline) tõttu on vajalikud põhjalikud teadmised suplusvee 
kvaliteeti mõjutavatest püsivatest reostusallikatest. 
Kirjeldus peaks olema esitatud tekstina ja tuleks kindlasti esitada kompleksprofiilide, kuid 
ka lihtprofiilide puhul. 
 
71  Muu reostuse (mittelühiajaline, kestusega üle 72 

tunni) üksikasjad, kaasa arvatud reostuse 
vähendamiseks rakendatavad meetmed ja nende 
ajakava. 

K  Tuleks rakendada suplusvee 
direktiivi Artiklis 2 loetletud 
meetmeid. 

Tabel 21 
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5. Supluskoha külastamine 

5.1. Eessõna 

Miks on supluskoha külastamine vajalik? 
‘ 
Kõiki supluskohti tuleks külastada vähemalt korra suplusveeprofiili ettevalmistamise käigus 
enne nende publitseerimist 2011. aasta kevadel. Külastuse käigus saadakse rohkem 
teavet põhiandmete ning võimalike reostusallikate kohta. Osasid reostusallikaid pole 
võimalik leida vaid juba olemasolevate andmete põhjal, nii et supluskoha külastamisel on 
oluline osa täiendava reostusohu avastamisel. 
 
Suplusveeprofiilide koostamise juhend soovitab profiili väljatüütamise käigus külastada 
supelranda vähemalt korra. Külastuse käigus koostatud kontrollnimekiri tuleks säilitada, et 
oleks võimalik vastata hiljem tekkivatele küsimustele. 
 
Samuti on supluskoha külastamisest kasu sinivetikate, suurvetikate ja merelise 
fütoplanktoni levikuriskide hindamisel. Peatükis 4.4 kirjeldatud metodoloogia näeb 
supelranna külastamise ette ka juhul, kui pole piisavalt ajaloolisi andmeid. 
 
On soovitatav alustada supelrandade külastusi kompleksprofiilide koostamisega. 
 
Supelrandade külastused saab jagada kahte rühma: 

1. Külastused esimeste suplusveeprofiilide väljatöötamiseks (tõenäoliselt 
tervisekaitseinspektori poolt). 

2. Regulaarselt toimuvad külastused, mille käigus saadakse teavet suplusveekogus 
või selle ümbruses toimunud muutustest (tõenäoliselt supluskoha valdaja poolt, vt. 
peatükk 5.3). 

 
 
5.2. Esimese külastuse kontrollnimekiri 

 
Mis on vajalik supluskoha külastamiseks? 
 
Supluskohta tuleks külastada ilusa ilmaga, kui rannas on suplejad. Soovitatav on kaasa 
võtta trükitud supluskoha ümbruse kaart, et oleks võimalik olemasoleva kaardi 
täiendamine ja täiendavate objektide lisamine. Vajalik on ka fotoaparaat. Kaasa tuleb 
võtta ka allolev kontrollnimekiri. 
 
Soovitatav on koguda järgmine teave: 
 

 Nimetus  Kirjeldus 
 Suplusveekogu ja supelranna põhiandmed 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha nimi (BathingWaterName)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha lühinimetus 
(ShortBathingWaterName) 

 Eelnevalt määratud 

 Supelranna külastamise kuupäev ja kellaaeg  Kuupäev ja kellaaeg 
 Supelranna kontrollija nimi Supelranna kontrollija nimi 
Ilmastikutingimused Külastusaja ilma üldine kirjeldus. 
 Kui allolevad parameetrid (vt. peatükk 4.1) pole olemasolevatest andmetest kättesaadavad, siis on supelranna 
külastamine heaks võimaluseks neid koguda: 
 



EE05-IB-TWP-ESC-02 Juhend suplusveeprofiilide koostamiseks 

- 32 - 

 Nimetus  Kirjeldus 
 

19  Supelranna kirjeldus  Eeldefineeritud klasside alusel tuleks esitada aluspinna ja põhja 
kirjeldus. Täiendavat teavet võib anda tekstina. 

20  Kaldavööndi struktuur  Tuleks esitada kaldavööndi iseloomustus.Täiendavat teavet võib 
anda tekstina. 

21  Supelranna pikkus  Supelranna/ kaldavööndi pikkus meetrites 
22  Suplusvee keskmine sügavus  Vee keskmine sügavus meetrites. 
23 Suplusvee suurim sügavus Suplusvee suurim sügavus meetrites. 
24  Pesu-, duši- ja tualettruumide 

olemasolu 
Piisab, kui näidata nende ruumide olemasolu. 

25  Jäätmekäitlus  Jäätmekäitluse lühike kirjeldus 
26  Koerte ja/või hobuste lubamine 

randa 
 Üldiselt ei ole koerte ja hobuste viibimine rannas lubatud. Tuleks 
kirjeldada, kas koerad/ hobused on rannas lubatud või mitte. 

27  Muu tegevus peale suplemise  Antud supluskohal toimuv kogu muu tegevuse loetelu. 
28  Suurim suplejate arv suplemise 

tipphooajal parimate 
ilmastikutingimustega  

 Tuleks esitada supluskoha valdaja hinnangul põhinev arv. 

 
 

Lastele ja/või mitteujujatele mõeldud ala  Kas lastele ja/või mitteujujatele on eraldi ala? 
 Andmed reostuspõhjuste ja –allikate kohta  
 Otse suplusveekogusse suubuvad jõed/ojad Kui JAH, siis lisada kirjeldus 
 Suplusveekogu läheduses veekogusse 
suubuvad jõed/ojad 

Kui JAH, siis lisada kirjeldus 

 Lemmikloomad supelrannal  Kui JAH, siis millised, kui palju? 
Metsloomad/linnud supelrannal   Kui JAH, siis millised, kui palju? 

Tahkete jäätmete esinemine supelrannal  Kui JAH, siis lisada kirjeldus 
Tahkete jäätmete esinemine vees  Kui JAH, siis lisada kirjeldus 

 Naftasaaduste või pindaktiivsete ainete 
esinemine vees 

Kui JAH, siis lisada kirjeldus 

 Eutrofeerumine Kui on olemas eutrofeerumistunnused, siis lisada kirjeldus.  
Maakasutusviisid  Supelranna ja suplusveekogu ümbruse valdavate 

maakasutusviiside kirjeldus. 
 Suplusveekogu läheduses olevad 

eriotstarbelised objektid 
 

 Sadamad  Kas suplusveekogu läheduses on sadamaid? 
 Laevatamine Kas suplusveekogu läheduses tegeldakse laevatamisega? 
 Laagripaigad  Kas supelranna läheduses on laagripaiku? 

 Andmed sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku kohta 
 Kas suplusvees on näha ujukõntsa?  JAH või EI 

 Ujukõntsa paksus (cm)  Ujukõntsakihi paksus sentimeetrites 
 Ujukõntsa pindala (m2)  Ujukõntsakihi pindala ruutmeetrites. 

 Ujukõntsa värvus 
 

 Tuleb üles märkida kõntsas domineerivad värvused. Värvuste 
standardseks esitamiseks saab kasutada MUNSELL’i 
värvuskaarte. 

 Ujukõntsa iseloomustus  Ujukõntsa edasine iseloomustus, näit. tükiline, lahtine. 
 Kas sinivetikad domineerivad?  JAH või EI. Kas silmaga on nähtav sinivetikate domineerimine 

roheliste klompide või helveste näol? 
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 Nimetus  Kirjeldus 
 Surnud kalad  Märkida, kas vees esineb surnud kalu. 

 Surnud imetajad  Märkida, kas veekogu ümbruses on surnud imetajaid. 
 Nähtavussügavus  Mõõdetakse standardse Secchi kettaga. 

pH  Mõõdetakse kohapeal 
 Avalikkuse teavitamine  

 Kas infotahvel on juba olemas?  Märkida, kas infotahvel on juba olemas või mitte. 
 Kui JAH, siis milline teave on seal avaldatud?  Milline teave on seal avaldatud? 

 Rannavalvuri või muu personali olemasolu.  Kas on olemas valvur või muu personal, kelle ülesandeks on 
supelranna eest hoolitsemine laiemas plaanis? 

 Kõik muud tähelepanekud  
Muud tähelepanekud  Suplusvee kvaliteediga seotud mistahes muud tähelepanekud. 

Tabel 22 

 
5.3. Regulaarsete supelrannakülastuste (regulaarse kontrolli) 

kontrollnimekiri 

Miks regulaarne kontroll on vajalik? 
 
Suplusveekogu ja selle ümbruse korrapärane kontrollimine võib aidata suplusveeprofiile 
ajakohastada, kui selleks vajadus tekib. Ettenähtud ülevaatustähtajad on toodud 
suplusveedirektiivi lisas III: 
 

 
Joonis 8 

 
Korrapärane kontroll aitab koguda ja kaasajastada informatsiooni, mis on 
suplusveeprofiilide (ja nende kokkuvõtete) jaoks oluline, tehes teabe kogumise kergemaks. 
Regulaarne kontroll võib olla abiks ka kriitiliste olukordade avastamisel suplusveekogus. 
Võivad ette tulla alljärgnevad situatsioonid: 

• Ootamatu ja ebaharilik reostus (näit. suplusveekogu lähedal toimunud õnnetuse 
tõttu) 

• Lühiajaline reostus (oluline on hankida teavet selliste olukordade iseloomu ja 
sageduse kohta) 

• Sinivetikate, suurvetikate ja merelise fütoplanktoni paljunemine ja õitsengud 
• Suplusveekogu eutrofeerumisele osutavad asjaolud. 
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Kui kontrollil avastatakse kasvõi üks ülaltoodud kriitilistest situatsioonidest, on 
oluline viivitamatult teavitada Tervisekaitseinspektsiooni! 
 
 Allpoololevas kontrollnimekirjas (Tabel 23) on sellised 
olukorrad tähistatud kõrvaloleva märgiga:   

 
Suplusveekogu regulaarne kontrolli tulemuseks on suplusveekogu logiraamat, milles 
registreeritud andmed aitavad mõista veekogu ja selle ümbrust (valgala) kui terviklikku 
süsteemi. On soovitatav hoida alles ja arhiveerida kõik külastuste käigus koostatud 
kontrollnimekirjad, et saaks koostada aastatepikkusi andmeridu. Nende andmete abil saab 
vastata ka ametkondade poolt esitatud päringutele. 
 
Millised suplusveekogud tuleks hõlmata regulaarse kontrolliga? 
 

• Suplusveekogud, mille kvaliteet on olnud väga ebaühtlane (see hõlmab enam-
vähem kõik kompleksprofiiliga suplusveekogud); 

• suplusveekogud, mille puhul võib oodata lühiajalist reostust; 
• kohaliku, riikliku (ja rahvusvahelise) tähtsusega suplusveekogud. 

 
 
Kes peaks kontrollkäike tegema? 
 
Regulaarset kontrolli peaksid tegema supelrandade valdajad või isikud, kes on 
suplusveekogu läheduses suplushooaja vältel enam-vähem kogu aeg olemas.On 
soovitatav, et suplusveekogu kontrollijaks oleks kogu aeg üks ja sama isik. 
 
 Suplusveekogu ja supelranna põhiandmed 

Nimetus Kirjeldus 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha nimi (BathingWaterName)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha lühinimetus 
(ShortBathingWaterName) 

 Eelnevalt määratud 

 Supelranna külastamise kuupäev ja kellaaeg  Kuupäev ja kellaaeg 
 Supelranna kontrollija nimi Supelranna kontrollija nimi 
Ilmastikutingimused Külastusaja ilma üldine kirjeldus. 
 Andmed reostuspõhjuste ja –allikate kohta   

 Uued otse suplusveekogusse suubuvad 
kanalid, sadeveekollektorite väljalasked jne  

Kui JAH, siis lisada kirjeldus 
“Uus” tähendab: tekkinud pärast viimast kontrollkäiku. 

 Uued otse suplusveekogu läheduses olevasse 
veekogussesuubuvad kanalid, 

sadeveekollektorite väljalasked jne 

Kui JAH, siis lisada kirjeldus 
“Uus” tähendab: tekkinud pärast viimast kontrollkäiku. 

 Lemmikloomad supelrannal  JAH või EI? 
Metsloomad/linnud supelrannal   JAH või EI? 

Tahkete jäätmete esinemine supelrannal   JAH või EI? 
Tahkete jäätmete esinemine vees   JAH või EI? 

 Naftasaaduste või pindaktiivsete ainete 
esinemine vees 

 

 JAH või EI? 

 Eutrofeerumine 

 

 Kas esineb eutrofeerumise tundemärke (JAH või EI)? 
Tunnusteks on: 

• Vetikaõitsengud 
• Vähenenud nähtavussügavus 

 Muutused maakasutusviisis  Kas viimasest kontrollist möödunud aja jooksul on 
suplusveekogu lähedal toimunud suuri muutusi 



EE05-IB-TWP-ESC-02 Juhend suplusveeprofiilide koostamiseks 

- 35 - 

maakasutusel (näit. suured ehitustööd)? Kui JAH, siis tuleks 
esitada väga üldine kirjeldus. 

 Uued suplusveekogu läheduses olevad 
eriotstarbelised objektid 

 

 Uued sadamad  
Kas supelranna lähedal on uusi sadamaid? 
 “Uus” tähendab: tekkinud pärast viimast kontrollkäiku. 

Uus või aktiivsemaks muutunud laevatamine   
“Uus” tähendab: tekkinud pärast viimast kontrollkäiku. 

Uued laagripaigad   
Kas supelranna läheduses on uusi laagripaiku? 
“Uus” tähendab: tekkinud pärast viimast kontrollkäiku. 

 Andmed sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku kohta 
 Kas suplusvees on näha ujukõntsa? 

 
 

JAH või EI? 
Ujukõntsa avastamisel on soovitatav kiiresti 
informeerida Tervisekaitseinspektsiooni! 

Kas siia panna kõntsakihi paksus ka?   
 Ujukõntsa pindala (m2)  Ujukõntsakihi pindala ruutmeetrites. Piisab ka ligikaudsest 

hinnangust. 
 Ujukõntsa värvus  Tuleb üles märkida kõntsas domineerivad värvused. 

Värvuste standardseks esitamiseks saab kasutada 
MUNSELL’i värvuskaarte. 

 Surnud kalad 

  

 Märkida, kas vees esineb surnud kalu. 
I Kui kalade suremiseks pole muid nähtavaid põhjusi 
peale vee kvaliteedi, tuleks viivitamatult teavitada 
Tervisekaitseinspektsiooni! 

 Surnud imetajad 

 

Märkida, kas veekogu ümbruses on surnud imetajaid. 
Kui imetajate suremiseks pole muid nähtavaid põhjusi 
peale vee kvaliteedi, tuleks viivitamatult teavitada 
Tervisekaitseinspektsiooni! 

 Nähtavussügavus 

 

 Mõõdetakse standardse Secchi kettaga 
Kui nähtavussügavus on alla 2 meetri, tuleks 
viivitamatult teavitada Tervisekaitseinspektsiooni! 

Tabel 23 
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6. Avalikkuse teavitamine – Suplusveeprofiilide kokkuvõte 

Mis on suplusveeprofiili kokkuvõte? 
 
Direktiivis 2006/7/EÜ on selgelt öeldud, et suplushooajal tuleb kergesti juurdepääsetavas 
paigas supelranna vahetus läheduses avalikkusele kättesaadavaks teha Lisale III vastavalt 
koostatud suplusveeprofiilil põhinev mittetehnilises keeles koostatud suplusveekogu 
üldine kirjeldus. Sellist kirjeldust nimetatakse suplusveeprofiili kokkuvõtteks. 
 
Kuskohas tuleks suplusveeprofiili kokkuvõte avaldada? 
 
Heaks näitlikustamisvahendiks võib olla sobivas mõõdus plakat, mis tuleb välja panna 
vähemalt ühele (parem mitmele) teadetetahvlile. Lisaks sellele võiks see informatsioon 
rannalepääsu juures olla kättesaadav voldikuna. Suplusveeprofiilide kokkuvõtted võib 
avaldada ka internetis. 
 
Millised üksikasjalised andmed peaksid suplusveeprofiilides olema? 
 
Suplusveeprofiili kokkuvõte sisaldab tõenäoliselt täiemahulisest profiilist valitud teavet, mis 
tuleb avaldada üldarusaadavas, mittetehnilises keeles. Seetõttu tuleks kokkuvõttesse 
lisada ainult valitud tabelid, graafikud ja kaardid. 
 
Alljärgnev parameetrite loetelu toob ära informatsiooni, mis peaks kokkuvõttes 
kättesaadav olema: 
Nr. 
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2 Supluskoha nimi 
(BathingWaterName) 

K Need parameetrid on samasugused kui dokumendis 
“Definition of Eionet – Water: Bathing Water Quality 
under Directive 2006/7/EC - dataset”: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framew
ork_directive/bathing_directive/workshop_reporting/42-
dd_directive_1/_EN_1.0_&a=d 

5  Pädeva ametiasutuse nimetus K  Tuleks märkida suplusveeprofiilide ülevaatamise ja 
suplusvee kvaliteedi eest vastutavate asutuste nimetused 

6  Pädeva asutuse kontaktandmed K Märkida ülaltoodud asutuste telefoninumbrid ja e-posti 
aadressid  

7  Suplusveeprofiili viimase 
läbivaatuse kuupäev 

K  Antud profiili viimase läbivaatuse kuupäev 

8  Suplusveeprofiili järgmise 
läbivaatuse kuupäev 

K Suplusveeprofiili järgmise kohustusliku läbivaatuse 
kuupäev 

10  Kas supluskohavaldajaks on 
avalik- õiguslik või eraõiguslik isik 

V  Supluskoha haldaja lühikirjeldus 

11  Liikmesriigi nimetus K  
12  Maakonna nimetus K  
13  Omavalitsusüksus K  
14 [mistahes teine 

administratiivüksus] 
V Selle allüksuse võib asetada ka kolme eelmise taseme 

vahele. 

15  Jõe, järve, ranniku- või 
üleminekuveekogunimetus 

K  

16  Asukoht liikmesriigis V Liikmesriigiväike skemaatiline kaart, millel supluskoht on 
kujutatud punktiga, kolmnurgaga vms. 

19  Supelranna kirjeldus S  Eeldefineeritud klasside alusel tuleks esitada aluspinna 
ja põhja kirjeldus. Täiendavat teavet võib anda tekstina. 
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20  Kaldavööndi struktuur S  Tuleks esitada kaldavööndi iseloomustus.Täiendavat 
teavet võib anda tekstina. 

21  Supelranna pikkus S  Supelranna/ kaldavööndi pikkus meetrites 
22 Suplusvee keskmine sügavus V 
23 Suplusvee suurim sügavus V 
24  Pesu-, duši- ja tualettruumide 

olemasolu 
V 

25  Jäätmekäitlus V 
26 Koerte ja/või hobuste lubamine 

randa 
V 

27 Muu tegevus peale suplemise V 

 Kogu see teave tuleks esitada kirjeldava tekstina. 

29  Keskmine aastane sademetehulk 
valgalas 

V 

30  Suurima sademetehulgaga kuu V 
31 Väikseima sademetehulgaga kuu V 
32  Sadeveemõõturi olemasolu 

valgalal või mõjualal. 
V 

33 Valgala madalaima punkti kõrgus 
merepinnast 

V 

34 Valgala kaudu saabuv aastane 
sadeveehulk 

V 

35  Suurima valgala kaudu saabuva 
keskmise sadeveehulgaga kuu. 

V 

36 Vähima valgala kaudu saabuva 
keskmise sadeveehulgaga kuu. 

V 

 Hüdroloogiliste tingimuste peaks olema vähemalt lühike 
ja üldarusaadav tekst (näit. keskmine sademete hulk 
aastas ja suurima ja vähima sademetehulgaga kuud). 

45 Vähima valgala kaudu saabuva 
keskmise sadeveehulgaga kuu. 

V 

46 Supelranna asukohaks oleva 
veekogu ökoloogiline ja keemiline 
seisund 

V 

47 Teiste mõjualas olevate 
reostusallikaks olla võivate 
pinnaveekogude tüpoloogiline 
kirjeldus 

V 

48 Teiste mõjualas olevate 
reostusallikaks olla võivate 
pinnaveekogude ökoloogiline ja 
keemiline seisund. 

V 

 Siinkohal piisab väga lühikesest ja üldarusaadavast 
kirjeldusest 

50 Loodete kõrgus V 
51 Veetaseme päevased muutused V 
52 Veetemperatuur V 

 

53 Suplusveekogu ja ranna foto S Fotol peaks olema kujutatud suplusveekogu 
panoraamvaade, nii et haaratud oleks ka ranna osad. 

54 Suplusveekogu kaart koos 
seirepunktiga 

K Kaart, millel on näidatud suplusveekogu piirjooned ja 
seirepunkti asukoht. See kaart tuleb esitada, kui vähegi 
võimalik. 

57 Suplusvee kvaliteedi hindamise 
ajaloolised andmed 

S  Sümboleid ja märke kasutades tuleks esitada viimase 
viie aasta mikrobioloogilise kvaliteedi hinnang. 

62 Kaart, millel on kujutatud mõjuala, 
punkt- ja hajareostusallikad ning 
reostusallikaks olla võivad 
veekogud 

S  Juhul, kui selline kaart on suplusveeprofiili osaks, on 
soovitatav lisada see ka suplusveeprofiili kokkuvõttesse. 
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65 Reostusallikate poolt suplusvee 
kvaliteedi mõjutamise hinnang 

K Kõiki eespool mainitud reostusallikaid (punkt- ja 
hajareostusallikaid ning mõjualas asuvad veekogusid) on 
vaja hinnata suplusvee kvaliteedi halvendamise 
potentsiaali seisukohalt. Vaja on kasutada 
üldarusaadavat mittetehnilist keelt! 

68 Sinivetikate, suurvetikate ja/või 
fütoplanktoni 
paljunemispotentsiaali hindamine 

K  Tuleks hinnata sinivetikate, suurvetikate või merelise 
fütoplanktoni massilise paljunemise ohtu. 

69 Lühiajalise reostuse oodatav 
iseloom, sagedus ja kestus. 

K Sellekohane teave on avalikkusele oluline. Jällegi tuleks 
keskenduda lihtsale ja üldarusaadavale keelekasutusele. 

70  Lühiajalise reostuse puhul 
rakendatavad meetmed ja nende 
eest vastutavad ametkonnad koos 
kontaktandmetega. 

K Rakendatavad meetmed on toodud direktiivi Artiklis 2. 
Avalikkuse teavitamine on lühiajalise reostuse esinemisel 
üks kõige olulisematest asjadest. Suplejate tervise 
kaitseks kasutatakse tavaliselt soovitust mitte supelda. 
Tuleb mainida ka meetmeid, mis on rakendatud 
reostusohu vähendamiseks. 

71  Muu reostuse (mittelühiajaline, 
kestusega üle 72 tunni) 
üksikasjad, kaasa arvatud 
reostuse vähendamiseks 
rakendatavad meetmed ja nende 
ajakava. 

K Tuleks rakendada suplusvee direktiivi Artiklis 2 loetletud 
meetmeid. 

Tabel 24 
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7. Profiilide väljatöötamiseks vajalike ressursside hinnang 

7.1. Aeg 

Suplusveeprofiili väljatöötamiseks kuluv aeg sõltub suuresti vajalike andmete 
kättesaadavusest. Austria praegune kogemus on näidanud, et kui kõik andmed on olemas, 
siis kulub selleks umbes üks tööpäev. Vajalike kaartide koostamine nõuab iga profiili jaoks 
tõenäoliselt veel ühe päeva (siia hulka on arvestatud “mõjuala” kaart). Lihtprofiilide jaoks 
on tarvis vähem kaarte, nii võtab nende koostamine vähem aega. 
 
Kõigist võimalikest reostusallikatest ning sinivetikate, suurvetikate ja merelise fütoplanktoni 
paljunemisest tingitud riskide hindamine ja järelduste tegemine sõltub sellest, kui vajalikud 
on ekspertteadmised. Hinnanguliselt kulub sellele iga profiili jaoks veel üks päev, kaasa 
arvatud konsulteerimine asjatundjatega. Lihtprofiili puhul (reostusallikad puuduvad, vee 
kvaliteet on püsivalt hea) kulub aega väga vähe. 
 
Kokkuvõttes võib ajakulu hinnata järgmiselt: 

Ülesanne Ühe profiili jaoks kuluv aeg 
 Põhiandmete kogumine ja töötlemine 1 päev 
 Vajalike kaartide koostamine 1 päev (0,5 päeva lihtprofiilide 

jaoks)  
Riskide hindamine (reostusallikad, võimalik 
sinivetikate, suurvetikate või merelise fütoplanktoni 
paljunemine) 

1 päev (0,5 päeva lihtprofiilide 
jaoks) 

KOKKU 3 päeva (2 päeva lihtprofiilide 
jaoks) 

Tabel 25 

 
7.2. Personalivajadus 

Suplusveeprofiilide koostajaks on tervisekaitseinspektorid. Siiski on koostamisele vaja 
kaasata teiste erialade spetsialiste. Vaja on vähemalt ühte geograafiliste infosüsteemide 
(GIS) spetsialisti kaartide koostamiseks. Lisaks sellele on mõnedel erijuhtudel vaja 
veeinsenere, limnolooge või merebiolooge (näit. reoveepuhastite kirjeldamiseks ja 
sinivetikate leviku hindamiseks). Mõnedel juhtudel on väga olulised vee raamdirektiivi 
2000/60/EÜaruandluse eest vastutavad spetsialistid, kuna suplusveeprofiilid kasutavad nii 
vee raamdirektiivi kui ka teiste direktiivide (näit. 91/271/EÜ, 91/676/EÜ) alusel kogutavaid 
andmeid. 
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8. LISA 

Kauksi ranna esimesel külastusel koostatud kontrollnimekiri 
 

Nimetus Kirjeldus 
 Suplusveekogu ja supelranna põhiandmed 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID)   Eelnevalt määratud 
Supluskoha nimi (BathingWaterName)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha lühinimetus (ShortBathingWaterName) Kauksi rand 
 Supelranna külastamise kuupäev ja kellaaeg 9. juuni 2009 
 Supelranna kontrollija nimi Aune Annus, Jüri Ruut, Florian Daxböck, Calum McPhail, Markus Mattl 
 Ilmastikutingimused  Päikesepaisteline ilm, vahelduv pilvisus  

19  Supelranna kirjeldus �mudane 
�soine 
⌧liivane 
�kivine 
⌧muu: rohune, eriti piirneva metsa läheduses 

20  Kaldavööndi struktuur ⌧looduslik 
�poollooduslik 
�muudetud 
�suures osas muudetud 
⌧muu: liivane 

21  Supelranna pikkus Umbes 400 m 

22  Suplusvee keskmine sügavus Umbes 1,5 m 

23 Suplusvee suurim sügavus Umbes 2 m 
24  Pesu-, duši- ja tualettruumide olemasolu �pesuruumid 

⌧dušid 
⌧tualettruumid 

25  Jäätmekäitlus  Kogu ranna ulatuses on olemas prügiurnid 
26  Koerte ja/või hobuste lubamine randa Hobuste ja koerte rannasviibimine pole lubatud  
27  Muu tegevus peale suplemise Kanuutamine (sõudmine) ainult puhkeesmärgil  
28  Suurim suplejate arv suplemise tipphooajal parimate 

ilmastikutingimustega 
Umbes 5000 

Lastele ja/või mitteujujatele mõeldud ala JAH / EI 
 Andmed reostuspõhjuste ja –allikate kohta 

 Otse suplusveekogusse suubuvad jõed/ojad Ei ole. 
 Suplusveekogu läheduses veekogusse suubuvad 

jõed/ojad r 
 Kauksi jõgi, mis suubub Peipsi järve umbes 1 km lääne? pool. 

 Lemmikloomad supelrannal  Lemmikloomad on rannal keelatud 
Metsloomad/linnud supelrannal   Väga vähesed veelinnud 

Tahkete jäätmete esinemine supelrannal   Jah, peamiselt pudelid ja purgid 
Tahkete jäätmete esinemine vees  Ei leidu 

 Naftasaaduste või pindaktiivsete ainete esinemine 
vees 

Ei leidu 

 Eutrofeerumine  Järv on üldiselt eutroofne, kuid ulatuslikust eutrofeerumisest pole märki. Olemas on 
eutrofeerumisandmete pikk aegrida. 

 Maakasutusviisid  Suplusveekogu ja supelrand on ümbritsetud metsaga 
 Suplusveekogu läheduses olevad eriotstarbelised objektid 

 Sadama Ei 
 Laevatamine  Ainult puhke-eesmärgil, kaubanduslikku laevatamist ei toimu 
 Laagripaigad  2 kilomeetrit rannast lääne pool on laagripaik 

 Andmed sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku kohta 
 Kas suplusvees on näha ujukõntsa? JAH / EI 

 Ujukõntsa paksus (cm) - 
 Ujukõntsa pindala (m2) - 

 Ujukõntsa värvus 
 

- 

 Ujukõntsa iseloomustus - 
 Kas sinivetikad domineerivad? - 

 Surnud kalad JAH / EI Kaldal leitud palju surnud 10-12 cm pikkusi ahvenaid.  
 Surnud imetajad JAH / EI 

 Nähtavussügavus - 
pH  - 

 Avalikkuse teavitamine 
 Kas infotahvel on juba olemas? JAH / EI 

 Kui JAH, siis milline teave on seal avaldatud? - 
 Rannavalvuri või muu personali olemasolu. JAH / EI Rannas on vetelpääste  

 Kõik muud tähelepanekud 
 Muud tähelepanekud  Mõnel suvel (peamiselt augustis) ilmuvad aeg-ajalt sinivetikad. Suurvetikaid polnud rannas näha. 
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Lisakommentaarid: 
 
Viimase viie aasta jooksul on Kauksi suplusvee kvaliteet olnud hea, seetõttu piisab lihtprofiilist. 
Peipsi järves on suviti täheldatud regulaarseid sinivetikate õitsenguid. Eutrofeerumise põhjused ei asu Kauksi ranna valgalas, eutroofiline on kogu 
Peipsi järv. Seetõttu peaks suplusveeprofiilis olema riskide kirjeldamisel tähelepanu all kogu järv. Soovitatava on kirjeldada nii järve üldist 
limnoloogilist seisundit kui ka järvele mõjuvaid tegureid. Ühtlasi tuleks välja tuua sinivetikate risk suvekuudel. 
 
Tänu Peipsi järve suurele pindalale ja paljudele mõjuteguritele (ka Vene Föderatsioonist, väljastpoolt Euroopa Liitu) on vajalik rakendada pikemas 
perspektiivis efektiivseid meetmeid. Mõned võimalused on juba välja toodud valgalade veemajanduskavades. Kindlasti tuleb sellised meetmed 
kooskõlastada vee eest vastutavate ametkondadega. 
 
Peipsi järve puhul on tähtsad ka muud reostuspõhjused, eriti sellised, mis tekitavad eutrofeerumist. 
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Pühajärve supelranna esimese külastuse kontrollnimekiri 
Nimetus Kirjeldus 

 Suplusveekogu ja supelranna põhiandmed 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID)   Eelnevalt määratud 
Supluskoha nimi (BathingWaterName)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha lühinimetus (ShortBathingWaterName) Pühajärve rand 
 Supelranna külastamise kuupäev ja kellaaeg 10. juuni 2009 
 Supelranna kontrollija nimi Aune Annus, Jüri Ruut, Florian Daxböck, Markus Mattl, tervisekaitseinspektorid Tatjana Vasjuta ja 

Anatoli Batšinin, vallavanem hr. Meelis Mälberg ja kaastöötajad 
 Ilmastikutingimused  Pilvine, ajuti vihmane  

19  Supelranna kirjeldus � mudane 
� soine 
⌧ liivane 
� kivine 
� muu: …………………………………………………….. 

20  Kaldavööndi struktuur � looduslik 
⌧ poollooduslik 
� muudetud 
� suures osas muudetud 
⌧ muu: liivane 

21  Supelranna pikkus Umbes 190 m 

22  Suplusvee keskmine sügavus Umbes 1,75 m 

23 Suplusvee suurim sügavus Umbes 3,5 m 
24  Pesu-, duši- ja tualettruumide olemasolu � pesuruumid 

⌧ dušid 
⌧ tualettruumid 

25  Jäätmekäitlus  Kogu ranna ulatuses on olemas prügiurnid 
26  Koerte ja/või hobuste lubamine randa Hobuste ja koerte rannasviibimine pole lubatud  
27  Muu tegevus peale suplemise  Kanuutamine (sõudmine) ainult puhkeesmärgil, kalastamine  
28  Suurim suplejate arv suplemise tipphooajal parimate 

ilmastikutingimustega 
Umbes 2000 

Lastele ja/või mitteujujatele mõeldud ala JAH / EI 
 Andmed reostuspõhjuste ja –allikate kohta 

 Otse suplusveekogusse suubuvad jõed/ojad  Suplusvette suubub ainult väga väike vihmaveekogumiskraav 
 Suplusveekogu läheduses veekogusse suubuvad 

jõed/ojad r 
 Järve suubub supelrannast lõunas Marguse jõgi. 
Supelrannast põhjas suubub järve Neitsijärvest algav väike jõgi. 

 Lemmikloomad supelrannal  Lemmikloomade viibimine rannas on keelatud 
Metsloomad/linnud supelrannal   Täheldatud tuttpütte, luiki ja hallhaigruid 

Tahkete jäätmete esinemine supelrannal Presence 
of solid waste on the beach 

 Ei esine  

Tahkete jäätmete esinemine vees   Ei esine 
 Naftasaaduste või pindaktiivsete ainete esinemine 

vees 
 Rannajoonel esines väga väikeses koguses kõntsa, mille päritolu oli kindlasti looduslik 

 Eutrofeerumine  Järvel on üldiselt täheldatud eutrofeerumist, kuid suurenenud eutrofeerumisi nähtavaid märke pole. 
 Maakasutusviisid  Suplusveekogu ja randa ümbritsevad maanteed ja mets. 

 Suplusveekogu läheduses olevad eriotstarbelised objektid 
 Sadama Ei ole 

 Laevatamine  Ainult puhke-eesmärgil, kaubanduslikku laevatamist ei toimu 
 Laagripaigad  Ümber järve asub mitu väga väikest laagripaika, ükski neist pole vee vahetus läheduses. 

 Andmed sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku kohta 
 Kas suplusvees on näha ujukõntsa? JAH / EI 

 Ujukõntsa paksus (cm) - 
 Ujukõntsa pindala (m2) - 

 Ujukõntsa värvus 
 

- 

 Ujukõntsa iseloomustus - 
 Kas sinivetikad domineerivad? - 

 Surnud kalad JAH / EI 
 Surnud imetajad JAH / EI 

 Nähtavussügavus - 
pH  - 

 Avalikkuse teavitamine 
 Kas infotahvel on juba olemas? JAH / EI 

 Kui JAH, siis milline teave on seal avaldatud?  Üldine teave järve ja suplusvee kohta 
 Rannavalvuri või muu personali olemasolu. JAH / EI  Rannal on vetelpääste 

 Kõik muud tähelepanekud 
 Muud tähelepanekud  Järves saab kalastada. Supelrand on saanud Sinilipu auhinna. Olemas on ka esmaabipunkt. 

 
 
Lisakommentaarid: 
 
Pühajärve rand on piirkonna jaoks väga oluline. Seetõttu tuleks kontrollkäike teha regulaarselt ja säilitada tulemused arhiivis. 
Viimase viie aasta jooksul on Pühajärve suplusvee mikrobioloogiline kvaliteet olnud hea. Järv on looduslikult eutroofne, seda asjaolu tuleb 
kirjeldada suplusveeprofiilis. Teatud ilmastikutingimuste korral võib ette tulla sinivetikate esinemist. 
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Stroomi supelranna esimese külastuse kontrollnimekiri 
 

Nimetus Kirjeldus 
 Suplusveekogu ja supelranna põhiandmed 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID)   Eelnevalt määratud 
Supluskoha nimi (BathingWaterName)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha lühinimetus (ShortBathingWaterName) Stroomi rand 
 Supelranna külastamise kuupäev ja kellaaeg 11. juuni 2009 
 Supelranna kontrollija nimi Aune Annus, Florian Daxböck, Markus Mattl, tervisekaitseinspektorid 
 Ilmastikutingimused Päikesepaiste  

19  Supelranna kirjeldus � mudane 
� soine 
⌧ liivane 
� kivine 
� muu: …………………………………………………….. 

20  Kaldavööndi struktuur ⌧ looduslik 
� poollooduslik 
� muudetud 
� oluliselt muudetud 
⌧ muu: liivane 

21  Supelranna pikkus Umbes 1200 m 

22  Suplusvee keskmine sügavus Umbes 1, 5 m 

23 Suplusvee suurim sügavus Umbes 1,8 m 
24  Pesu-, duši- ja tualettruumide olemasolu � pesuruumid 

⌧ dušid 
⌧ tualettruumid 

25  Jäätmekäitlus  Kogu ranna ulatuses on olemas prügiurnid 
26  Koerte ja/või hobuste lubamine randa  Rannal pole koerte ja hobuste viibimine lubatud, hobustele on rannast edelas 

omaette ala. 
27  Muu tegevus peale suplemise  Kanuutamine (sõudmine) ainult puhkeesmärgil, kalastamine  
28  Suurim suplejate arv suplemise tipphooajal parimate 

ilmastikutingimustega 
Umbes 8 000 – 10 000 

Lastele ja/või mitteujujatele mõeldud ala JAH / EI 
 Andmed reostuspõhjuste ja –allikate kohta 

 Otse suplusveekogusse suubuvad jõed/ojad  Ranna lähedal asub Seevaldi sadeveekollektor, kuid selle väljalase on suunatud reoveepuhastisse, 
mitte supluspiirkonda. 

 Suplusveekogu läheduses veekogusse suubuvad 
jõed/ojad r 

 Edelas suubub Kopli lahte umbes 600 meetri kaugusel rannast Mustoja jõgi 

 Lemmikloomad supelrannal  Lemmikloomade viibimine rannas on keelatud 
Metsloomad/linnud supelrannal   Täheldati kajakaid, varesid ja luiki. 

Tahkete jäätmete esinemine supelrannal Presence 
of solid waste on the beach 

 Tahkeid jäätmeid oli väga vähesel hulgal, peamiselt pakendimaterjali. 

Tahkete jäätmete esinemine vees  Ei esine 
 Naftasaaduste või pindaktiivsete ainete esinemine 

vees 
Ei esine 

 Eutrofeerumine  Balti meri on üldiselt eutrofeerunud, kuid rannas sellest nähtavaid märke pole. 
 Maakasutusviisid  Suplusveekogu ja randa ümbritseb Tallinna linn ja kolm sadamat. 

 Suplusveekogu läheduses olevad eriotstarbelised objektid 
 Sadama  Suplusveekogu vahetus naabruses on kolm sadamat. 

 Laevatamine  Suplusveekogus ainult puhke-eesmärgil, kuid lahes toibub sadamate kaudu kaubavedu. 
 Laagripaigad - 

 Andmed sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku kohta 
 Kas suplusvees on näha ujukõntsa? JAH / EI 

 Ujukõntsa paksus (cm) - 
 Ujukõntsa pindala (m2) - 

 Ujukõntsa värvus 
 

- 

 Ujukõntsa iseloomustus - 
 Kas sinivetikad domineerivad? - 

 Surnud kalad JAH / EI 
 Surnud imetajad JAH / EI 

 Nähtavussügavus - 
pH - 

 Avalikkuse teavitamine 
 Kas infotahvel on juba olemas? JAH / EI 

 Kui JAH, siis milline teave on seal avaldatud?  Tahvlil on näidatud õhu-ja veetemperatuur, UV indeks, rannas olevate lippude 
(punane/roheline/kollane) tähendus. Külastuskäigu ajal polnud tahvlil mikrobioloogiliste uuringute 
tulemusi, need lisanduvad hiljem.  

 Rannavalvuri või muu personali olemasolu. JAH / EI Rannahoones on vetelpäästeteenistus ja esmaabipunkt  
 Kõik muud tähelepanekud 

 Muud tähelepanekud  Üldiselt sõltub veetase lahes tuulesuunast. Veevahetus lahe ja avamere vahel on väga aeglane. 
Rannal oli näha suurvetikaid, eriti just alas madal- ja kõrgvee vahel. Rannal ei esinenud põisadru. 
Hobuste (ja teiste loomade) jaoks mõeldud ala on piki rannajoont üldiselt soine ja rohune. Suplusala 
on eraldatud poidega. 
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 Lisakommentaarid: 
 
Stroomi ranna jaoks tuleb kindlasti koostada kompleksprofiil. Sellele vaatamata pole suplusveeprofiilis märgitud, kas tegemist on liht- või 
kompleksprofiiliga. Stroomi rand mõjutavad mitmed tegurid (linn, sadamad, reoveepuhastusseade ja sadeveekollektor). Siinkohal eeldatakse, et 
mikrobioloogilise kvaliteedi halvenemises on süüdi ümbritsev valgala. Tähelepanu tuleb keskendada reostusallikatele, meetmeid tuleb rakendada 
koostöös teiste ametkondadega. 
 
Profiilis tuleks näidata nii lühiajalise reostuse kui ka muu reostuse oht. Need riskid ilmnevad ka Stroomi ranna suplusvee mikrobioloogilise 
kvaliteedi registrist. 
 
Meetmeid tuleb rakendada koostöös vee kvaliteedi eest vastutavate ametkondadega, tõenäoliselt on need meetmed välja toodud valgala 
veemajanduskavas. Meetmete tõhusus ilmneb tõenäoliselt pikema aja (kuni 5 aasta) jooksul. 
 
Kindlasti tuleks Stroomi randa teha regulaarseid kontrollkäike ja arhiveerida saadud tulemused. 
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Võsu ranna esmase külastuse kontrollnimekiri 
 

Nimetus Kirjeldus 
 Suplusveekogu ja supelranna põhiandmed 
Supluskoha identifikaator (BathingWaterID)   Eelnevalt määratud 
Supluskoha nimi (BathingWaterName)  Eelnevalt määratud 
Supluskoha lühinimetus (ShortBathingWaterName) Võsu rand 
 Supelranna külastamise kuupäev ja kellaaeg 09. juuni 2009 
 Supelranna kontrollija nimi Aune Annus, Jüri Ruut, Florian Daxböck, Calum McPhail, Markus Mattl, inspektor Sirje Ott, 

2 supelranna valdaja esindajat 
 Ilmastikutingimused  Pilves ja vihmane  

19  Supelranna kirjeldus � mudane 
� soine 
⌧ liivane 
� kivine 
� muu: …………………………………………………………………… 

20  Kaldavööndi struktuur � looduslik 
� poollooduslik 
� muudetud 
� oluliselt muudetud 
⌧ muu: liivane, soine, vee madalseisu ajal järvekesed 

21  Supelranna pikkus Umbes 1 km 

22  Suplusvee keskmine sügavus Umbes 1,3 m 

23 Suplusvee suurim sügavus Umbes 2 m 
24  Pesu-, duši- ja tualettruumide olemasolu � pesuruumid 

⌧ dušid 
⌧ tualettruumid 

25  Jäätmekäitlus  Kogu ranna ulatuses on olemas prügiurnid 
26  Koerte ja/või hobuste lubamine randa Hobuste ja koerte rannasviibimine pole lubatud  
27  Muu tegevus peale suplemise Surfamine, kanuutamine, purjetamine, kuid mitte suplusveekogus!  
28  Suurim suplejate arv suplemise tipphooajal parimate 

ilmastikutingimustega 
Umbes 5000 

Lastele ja/või mitteujujatele mõeldud ala JAH / EI 
 Andmed reostuspõhjuste ja –allikate kohta 

 Otse suplusveekogusse suubuvad jõed/ojad - 
 Suplusveekogu läheduses veekogusse suubuvad 

jõed/ojad r 
 Võsu jõgi, mis suubub lahte umbes 1 km kaugusel supelrannast idas. 

 Lemmikloomad supelrannal  Lemmikloomade viibimine rannas on keelatud 
Metsloomad/linnud supelrannal   Mõned merelinnud, eriti madala ja kõrge veeseisu vahelisel alal tekkinud järvekestes. 

Tahkete jäätmete esinemine supelrannal  Ei esine 
Tahkete jäätmete esinemine vees  Ei esine 

 Naftasaaduste või pindaktiivsete ainete esinemine 
vees 

 Ei esine, pole täheldatud viimase 10 aasta jooksul 

 Eutrofeerumine  Läänemeri on üldiselt eutrofeerunud, kuid nähtavaid märke sellest rannas ei ole. 
 Maakasutusviisid  Suplusveekogu ja randa ümbritsevad metsad ja sood, lähedal on ka paljude suvilatega 

küla.  
 Suplusveekogu läheduses olevad eriotstarbelised objektid 

 Sadama Ei ole 
 Laevatamine  Ainult puhke-eesmärgil, kaubanduslikku laevatamist ei toimu 
 Laagripaigad  Rannast 2 km lääne pool asub laagripaik. 

 Andmed sinivetikate, suurvetikate ja/või merelise fütoplanktoni võimaliku leviku kohta 
 Kas suplusvees on näha ujukõntsa? JAH / EI 

 Ujukõntsa paksus (cm) - 
 Ujukõntsa pindala (m2) - 

 Ujukõntsa värvus 
 

- 

 Ujukõntsa iseloomustus - 
 Kas sinivetikad domineerivad? - 

 Surnud kalad JAH / EI 
 Surnud imetajad JAH / EI 

 Nähtavussügavus - 
pH  - 

 Avalikkuse teavitamine 
 Kas infotahvel on juba olemas? JAH / E 

 Kui JAH, siis millist liiki teavet sellelt leida 
võib? 

 Rannas on keelatud koerad, (klaas)pudelid, lõkketegemine ja laagrisolek. Näidatud on 
õhu- ja veetemperatuur, coli-laadsete, fekaalsete colilaadsete, E.coli jafekaalsete 
enterokokkide uurimistulemused, sinivetikate, jäätmete, naftasaaduste ja pindaktiivsete 
ainete vaatluse tulemused. 

 Rannavalvuri või muu personali olemasolu. JAH / EI Rannas on vetelpäästjad ja tuletõrjebrigaad  
 Kõik muud tähelepanekud 

 Muud tähelepanekud  Kogu suplusveekogu ja supelrand asub rahvuspargis. Kõrgvesi on randa kandnud 
põisadru. Esineb ka loomulikul määral suurvetikaid. Vee temperatuur külastusajal oli 
11,1°C. 
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Lisakommentaarid: 
 
Võsu ranna puhul on kindlasti tegemist lihtprofiiliga. Suplusvee viimase viie aasta mikrobioloogiline kvaliteet on alati olnud hea. Valgalal ega 
ümbritsevas meres pole reostusallikaid. Soodsa ilma ja tuulesuuna puhul võib väga harva esineda sinivetikaid. Sinivetikate esinemine Soome 
lahes on väga tavaline, seda tuleks kindlasti mainida ka suplusveeprofiilis. 
 
Vaja on kirjeldada põisadru ja teiste pruunvetikate esinemist kui antud ranna jaoks loomulikku nähtust. 
 


