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Lühendid 
 

 
 
TKI Tervisekaitseinspektsioon 
 

1. Taustateave 

 

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. 
 
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 supelrandade füüsilist keskkonda, 
seiretegevust kvaliteedijuhtimist ja avalikkuse teavitamist käsitleva juhendi 
ettevalmistamine supelrandade valdajatele. 
 
Juhendi töötasid välja Tallinnasse toimunud lähetuste käigus lühiajalised eksperdid hr. 
Florian Daxböck (Viini linnavalitsus, Keskkonnameditsiini Instituut, Austria), ja hr. 
Johannes Striedner (Carinthia maakonnavalitsus) 
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Tervisekaitseinspektsiooni poolt osales väljatöötamisel pr. Aune Annus. 
 
Tervisekaitseinspektsioon kiitis juhendi heaks 2009. a. juunis. Juhtkomitee poolne 
heakskiit peaks saadama 2009. a. septembris toimuval koosolekul. 
 
2. Seiretoimingud, kaasa arvatud mikrobioloogiliste proovide 
võtmine 

Kohustuslikud seiretoimingud hõlmavad nii mikrobioloogilisi uuringuid kui ka kontrollkäike. 

Mikrobioloogilised (bakterioloogilised) uuringud. 

 

Täpse ajakava mikrobioloogiliste proovide võtmiseks pakub välja kohalik 

tervisekaitsetalitus aegsasti enne suplushooaja avamist. Seejärel graafik avalikustatakse 

(internetis) ja saadetakse supluskoha valdajatele e-posti teel või paberkandjal vähemalt 

neli kuud enne suplushooaja algust. 

 

Mikrobioloogilised proovid tuleb võtta mitte hiljem kui neli päeva pärast ettenähtud 

kuupäeva. Esimesed proovid tuleb võtta 14 päeva jooksul arvates suplushooaja algusest. 

Uuringutevaheline aeg ei tohiks ületada nelja nädalat. 

 

Veeproovid peaks võtma mikrobioloogilise analüüsi eest vastutav labor (vt. allpool), mis 

peab tulemused Tervisekaitseinspektsioonile edastama mitte hiljem kui kaks nädalat 

pärast proovivõtmist. Kui seda ei tehta, siis esitab Tervisekaitseinspektsioon päringu 

supluskoha valdajale. Siiski pole tarvis tulemusi edastada supluskoha valdajale, kui on 

tagatud teabe liikumine laborist otse Tervisekaitseinspektsiooni. 

 

Kontrollkäigud 

 

On oluline, et kontrollkäigud toimuksid samaaegselt veeproovide võtmisega. 

Kontrollkäikudel osalevad: 

 

- Tervisekaitseinspektorid (vähemalt korra suplushooaja jooksul); 
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-  

Supluskohtade valdajad; Labori poolt määratud mikrobioloogiliste uuringute eest 

vastutavad isikud. Kontrollkäikude ajal peab juures viibima supluskoha valdaja või tema 

esindaja. 
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 Kontrollkäigul jälgitakse järgmisi paarmeetreid: 

 

- Hägusus 

- Sinivetikate (tsüanobakterite) nähtav õitsemine; 

- Mistahes asjaolud, mis võiksid mõjutada suplusvee profiili sisu; 

- Supelranna reostumine; 

- Jäätmete kogunemine 

- Naftasaadustest moodustunud kile veepinnal. 

Kontrollkäigu tegija võib registreerida ka muid asjaolusid. 

 

Et tagada mikrobioloogiliste uuringute ühene mõistetavus, on oluline, et lisaks 

analüüsitulemustele oleksid olemas ka kontrollkäigul registreeritud andmed. Et teave 

saabuks õigeaegselt, esitab need andmed Tervisekaitseinspektsioonile labor koos 

mikrobioloogiliste analüüside tulemustega. Seejuures ei pea need tingimata olema esitatud 

supluskoha valdajale (kuni supluskoha valdaja ja labori vahel pole vastavat lepingut). 

 

Vähemalt korra suplushooaja jooksul, vaatamata mikrobioloogiliste analüüside tulemusele 

ja suplusvee klassile, külastab supluskohta Tervisekaitseinspektsiooni ametnik. See 

kontrollkäik ei tarvitse toimuda samal ajal proovide võtmisega. Sellisel juhul teatab 

Tervisekaitseinspektsioon supluskoha valdajale täpse aja. 
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3. Nõudmised mikrobioloogiliste uuringute eest vastutavale 
laborile, k.a. kvaliteeditagamine 

Labori võib valida supluskoha valdaja. On oluline, et labor 

 

(1) sooritaks kontrollkäigu, 

(2) võtaks proovid, 

(3) teeks mikrobioloogilised uuringud ja 

(4) edastaks kontrollkäigu ja uuringutega saadud teabe Tervisekaitseinspektsioonile. 

 

Labor peab vastama järgmistele tingimustele: 

 

(1) Akrediteeritus vastavalt standardile EN ISO/IEC 17025 või EN ISO 17020; 

(2) Teave kasutatud uuringumeetodist; 

(3) Kinnitus E.coli  või enterokokkide määramiseks korraldatud laboritevahelise 

võrdluskatse eduka läbimise kohta. 

(4) Kinnitus, et kontrollkäikude tegemiseks on olemas kvalifitseeritud isikud. 

 

Lisaks sellele peaks supluskoha valdaja ja labori vaheline leping arvestama ka seda, et 

labor peab õigeaegselt edastama andmed Tervisekaitseinspektsioonile. Neid andmeid 

pole üldjuhul vaja supluskoha valdajale saata, kui see pole lepingus eraldi välja toodud. 

Igal juhul ei vabasta andmete supluskoha valdajale edastamine laborit 

Tervisekaitseinspektsiooni teavitamisest. 

 

Supluskoha valdaja peab valitud laborist Tervisekaitseinspektsioonile teada andma 

vähemalt kaks kuud enne suplushooaja algust. Tuleks vältida labori suplushooaja vältel 

vahetamist. 
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4. Supluskoha regulaarne jälgimine supluskoha valdaja poolt. 

 

Supluskoha valdaja kohustuseks on regulaarsed kontrollkäigud randa. Seejuures pole 

vajalik täita kontrollnimekirja, kuid tuleb tagada järgmiste nähtuste registreerimine: 

 

- Hägususe ebatavalised muutused; 

- Sinivetikate (tsüanobakterite) nähtav õitseng; 

- ; Jäätmete kuhjumine; 

- Ajutine (ebatavaline) veelindude kogunemine. 

 

Regulaarsed kontrollkäigud registreeritakse vähemalt korra nädalas ning andmed 

esitatakse vajadusel tervisekaitseinspektorile. 

 

On oluline, et supluskoha valdaja teavitab enne proovivõtmist asetleidnud ebaharilikest 

sündmustest (näiteks erakordsetest ilmastikutingimustest või rannal toimunud üritustest) 

laborit. 

 

5. Avalikkuse teavitamine 

Üldjuhul edastab avalikkusele teavet Tervisekaitseinspektsioon oma veebilehe kaudu. 

Lisaks sellele esitatakse teave supluskoha läheduses või teabenõude korral. 

Supluskoha läheduses olev märgistus 

 

Supluskoha lähedusse paigaldatakse supluskoha valdaja poolt vastav silt, millel on 

järgmine teave: 

 

(1) Supluskoha nimetus; 

(2) Supluskoha valdaja; 
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(3) Teabe esitamise eest vastutav isik (supluskoha valdaja nimetus, kontaktisiku nimi, 

telefon ja e-posti aadress). 

(4) Teave, et supelrand on supelrand suplusveedirektiivi 2006/7/EÜ tähenduses; 

(5) Suplusveekogu klass vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ viimase nelja aasta andmete 

alusel (sõnaliselt) 

(6) Suplusveekogu klass vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ viimase nelja aasta andmete 

alusel (värvikoodina) 

 

Et Tervisekaitseinspektsioon saaks õigeaegselt anda vajalikku informatsiooni, tuleb 

supluskoha valdaja kontaktisiku andmed inspektsioonile teada kaks kuud enne 

suplushooaja algust. 

 

Spetsiifilised teabenõuded 

 

Spetsiifiliste teabenõuete korral peaks supluskoha valdaja suutma anda järgmist teavet: 

 

- Suplusvee kvaliteet direktiivi 2006/7/EÜ alusel 
- (Kehtiv) soovitus mitte supelda 
- Viimase nelja aasta juhtumid, kui anti soovitus mitte supelda. 
- Supluskoha eest vastutava Tervisekaitseinspektsiooni üksuse kontaktandmed 
- Teave, millisel aastal hakkas supelrand tegutsema direktiivi 2006/7/EÜ 

tähenduses. 

Veelgi spetsiifilisemad päringud suplusvee kvaliteedi kohta tuleks suunata 
Tervisekaitseinspektsiooni: 
 
- Suplusveeprofiilis olev teave; 

- Sinivetikate (tsüanobakterite) õitsengute võimalus; 

- Supluskeelu hinnanguline kestus 

- Supelrannas võimaliku reostumise viisid 
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 Soovitus mitte supelda 

Juhul, kui on soovitatud mitte supelda või kui suplemine on keelatud, siis tuleks avalikkust 
teavitada vähemalt supelranna valdaja poolt ülespandava märgiga, millel on järgmine 
teave: 
 
- Supelranna nimetus; 

- Teave, et tegemist on supelrannaga direktiivi 2006/7/EÜ tähenduses; 

- Teave, et suplemist ei soovitata, või et suplemine on keelatud; 

- Teave, kas soovitus mitte supelda on tingitud mikrobioloogilisest kvaliteedist 

(fekaalse reostuse nähud), sinivetikate õitsengust või muudest asjaoludest 

(täpsustada). 

Sildi peab paigaldama supluskoha valdaja ja seda ei tohi eemaldada (v.a. allpool toodud 

juhtudel). 

 

6. Teave supelrandade omanikele sinivetikate ja fütoplanktoni 
võimaliku paljunemise riski hindamiseks ja piisavaks 
dokumenteerimiseks 

Üldine riskihinnang peaks sisalduma suplusveeprofiilis. Supelranna peavad olema 
teadlikud profiilis leiduvast teabest, kaasa arvatud sinivetikate (tsüanobakterite) massilise 
paljunemise riskist, võimalikust mineraalainetest tekkinud hägususest ja hägususe 
tavalisest muutlikkusest. Juhul, kui täheldatakse ebatavalist hägusust, tuleks sellest e-posti 
või telefoni teel teavitada Tervisekaitseinspektsiooni. Supelrandu peaks külastama ja 
kontrollima korrapäraselt. 
 
Õitsengute identifitseerimine peaks toimuma tervisekaitseinspektorite poolt või 
mikrobioloogilisi analüüse tegeva labori poolt. 
 
7. Vee halvale kvaliteedile osutavad mikrobioloogilised 

üksiktulemused 

Ehkki direktiivi 2006/7/EÜ alusel suplusvee kvaliteedi hindamine põhineb mikrobioloogiliste 
kvaliteedinäitajate pikaajalisele keskmisele, peaks meetmete rakendamine, kaasa arvatud 
suplemise mittesoovitamine või keelamine, toimuma ka üksikute uuringutulemuste põhjal. 

Tervisekaitseinspektsioon rakendab viivitamatult meetmed, kui avastatakse järgmised 

mikroobide sisaldused (ka üksikjuhtudel): 

 

• Fekaalsed eneterokokid:  >700 PMÜ/100 ml 

• E. coli:    >1800 cfu/100 ml 
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Mikrobioloogilise uuringu teinud labor peab viivitamatult telefoni või e-posti teel teavitama 

Tervisekaitseinspektsiooni, vaatamata sellele, kas kirjalik katseprotokoll on juba olemas 

või mitte. 

 

Juhul, kui labor ei saa Tervisekaitseinspektsiooniga ühendust (näiteks pühade tõttu), 

teavitatakse supluskoha valdajat, kes peab avalikkust teavitama soovitusest mitte supelda 

või suplemiskeelust, paigaldades vastava sildi supluskoha lähedusse. 

 

Pärastised meetmed rakendab eranditult Tervisekaitseinspektsioon pärast laborilt teabe 

saamist nii kiiresti kui võimalik. 

 

8. Soovitus mitte supelda või supluskeeld 

 

Soovitus mitte supelda või supluskeeld on Tervisekaitseinspektsiooni otsustada. Sellest 
tuleb teavitada peatükis C kirjeldatud sildi abil. 

Soovituse mitte supelda või supluskeelu võib kehtestada ka supelranna valdaja, kui see 

näib olevat vajalik, ning suhtlemine Tervisekaitseinspektsiooniga pole mingil põhjusel, 

näiteks pühade tõttu, võimalik. Sellisel juhul peab supelranna valdaja 

Tervisekaitseinspektsiooniga ühendust võtma niipea kui võimalik. 

Supelranna valdaja peab soovitama mitte supelda või suplemise keelama, kui ta saab 

teada mitterahuldavatest mikrobioloogilistest näitajatest (vt. peatükk F) enne 

Tervisekaitseinspektsiooni. Sellele vaatamata peab labor viivitamatult teavitama 

Tervisekaitseinspektsiooni. 

 

Igal juhul peab soovitus mitte supelda või supluskeeld olema näidatud supluskoha 

läheduses oleval sildil. 

 

Soovituse mitte supelda või supluskeelu saab tühistada ainult Tervisekaitseinspektsioon. 


