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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 majandamisjuhendi 
ettevalmistamine tervisekaitsespetsialistidele. 
 
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. Proovivõtu koordineerimine (rutiinsete mikrobioloogiliste 
uuringute puhul) ja kohalike olude kohta andmete kogumine 
(kontrollkäik) 

Et mikrobioloogiliste uuringute tulemused oleksid korralikult interpreteeritavad, on oluline 
mikrobioloogiliste andmete kogumisele lisaks teha ka kontrollkäigud kohapeale. 
 
-  

Sõltumata mikrobioloogiliste uuringute tulemusest ja suplusvee klassist, peab supelranda 
vähemalt korra suplushooaja jooksul külastama tervisekaitseinspektor. 

Tervisekaitseinspektor kontrollib supelrannas vähemalt järgmisi nähtusi (kui külastus ei 
toimu paralleelselt veeproovide võtmisega, vt. allpool): 

- Hägusus 

- Nähtav sinivetikate (tsüanobakterite) “õitsemine” 

- Mistahes suplusveeprofiili jaoks olulised asjaolud 

- Supelranna reostus 

- Jäätmete kogunemine 

Tervisekaitseinspektor mõõdab supelrannas vähemalt: 

- temperatuuri; 

- pH. 

Juhul, kui kontrollkäigu korraldab labor, kasutatakse standardset protokolli. Täidetud 
protokoll antakse koos proovidega üle laborisse mikrobioloogiliste uuringute tegemiseks, 
uuringute tulemused antakse üle Tervisekaitseinspektsioonile  

Kuna kontrollkäigud on ajaliselt seotud veeproovide võtmisega, peab kontrollakt sisaldama 

järgmisi parameetreid: 

- Hägusus 

- Sinivetikate (tsüanobakterite) nähtav “õitsemine” 

- Supelranna reostus 

- Jäätmete kogunemine 

- Naftasaaduste kile veepinnal 
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- Ilmastikutingimused (viimased kolm päeva, kaasa arvatud proovide võtmise päev) 

- Ajutine (ebaharilik) veelindude kogunemine 

Veeproovid võtab alati uuringuid tegeva labori töötaja. 

Supluskoha valdaja peab proovivõtmise ja mikrobioloogiliste uuringute tegemise eest 
vastutava labori aegsasti enne suplushooaja algust. On oluline, et kontrollkäigud ja 
analüüsid oleks tehtud ühe ja sama labori poolt. Proovivõtjad ja kontrollkäikude tegijad 
peavad olema atesteeritud. 

Supelranna valdaja vastutab ettenägematute asjaolude registreerimise eest väljaspool 
proovivõtmise või kontrollkäigu aega. 

Juhul, kui Tervisekaitseinspektsioon pole kontrollkäikude tulemusi 2 nädala jooksul kätte 
saanud, saadetakse supelranna valdajale e-posti teel meeldetuletus. 

3. Nõuded andmete edastamiseks (ajakava) 

Tervisekaitsetalitused valmistavad mikrobioloogiliste proovide võtmise kava ette aegsasti 
enne suplushooaja algust. See kava tehakse supelrandade valdajatele teatavaks 
veebilehel ja saadetakse neile ka e-posti või kirja teel vähemalt neli kuud enne 
suplushooaja algust. 

Mikrobioloogiliste proovide võtmine ei peaks toimuma mitte hiljem kui neli päeva pärast 
ettenähtud tähtaega. 

Esimene proov peaks olema võetud vähemalt 14 päeva enne suplushooaja algust, 
proovide võtmise intervall ei tohiks olla pikem kui neli nädalat. 

Juhul, kui mikrobioloogiliste uuringute tulemusi pole saabunud pärast kahe nädala 
möödumist proovide võtmiseks ettenähtud kuupäevast, saab supluskoha valdaja e-posti 
teel standardse meeldetuletuse. 

Juhul, kui mikrobioloogilised näitajad ületavad piirväärtusi (vt. ülalpool), peab labor 
teavitama tervisekaitsetalitust kas 1) telefoni või 2) e-posti teel. Kui tervisekaitsetalitusega 
pole võimalik kontakteeruda, informeerib labor samal viisil supelranna valdajat. 



EE05-IB-TWP-ESC-02 Guidelines for the management of bathing sites 

- 6 - 

 

4. Avalikkuse teavitamine ja vastutus päringutele vastamise eest 

 
Üldiselt tuleks avalikkust teavitada interneti kaudu värvuskoodiga supelrandade kaardil, et 
teave suplusvee kvaliteedi kohta oleks hõlpsasti kättesaadav. 
 
Lisaks sellele tuleks vastav märgistus paigaldada supelrannale. Märgistuse paigaldab 
supluskoha valdaja enne suplushooaja algust ja sellel peab olema järgmine teave: 
- Supelranna nimetus 

- Supelranna valdaja 

- Teabepäringutele vastava isik (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) 

- Teave, et supelrand on supelrand suplusveedirektiivi 2006/7/EÜ tähenduses; 

- Suplusveekogu klass vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ viimase nelja aasta andmete 

alusel (sõnaliselt) 

- Suplusveekogu klass vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ viimase nelja aasta andmete 

alusel (värvikoodina) 

Teabepäringu esitamisel peaks supelranna valdaja suutma esitada järgmist informatsiooni: 
- 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 

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; 
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- Teave, kas soovitus mitte supelda on tingitud mikrobioloogilisest kvaliteedist 

(fekaalse reostuse nähud), sinivetikate õitsengust või muudest asjaoludest 

(täpsustada). 

5. 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 (vt. peatükk E). 
 
Õitsengute identifitseerimine peaks toimuma tervisekaitseinspektorite poolt või 
mikrobioloogilisi analüüse tegeva labori poolt (vt. peatükk A) 

6. Teave supelrandade omanikele mikrobioloogilise saastumise 
riski hindamiseks ja piisavaks dokumenteerimiseks 

Supelranna valdaja on vastutav ranna regulaarse külastamise ja kontrolli eest. Avalikkuse 
teavitamiseks tuleb määrata kontaktisik koos tema telefoninumbri ja e-posti aadressiga. 
Kontaktisiku andmed tuleb edastada enne suplushooaja algust ka 
Tervisekaitseinspektsioonile.  

Supelranna kontrollimine ja külastamine on valdaja vastutus. Vaatlustulemusi pole tarvis 
registreerida, välja arvatud juhtudel, kui täheldatakse: 

- Ebatavalist hägususe suurenemist; 

- Sinivetikate silmaga nähtavat õitsengut; 

- Jäätmete kuhjumist; 

- Veelindude esinemist ebatavaliselt suurel arvul. 

Külastuse või kontrollkäigu toimumine tuleb registreerida ja vajadusel esitada andmed 
tervisekaitseinspektorile.
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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. 

On soovitatav, et Tervisekaitseinspektsioon võtaks meetmed kasutusele, kui 
üksiktulemused ületavad järgmisi tasemeid: 

• Fekaalsed eneterokokid:  >700 PMÜ/100 ml 

• E. coli:    >1800 cfu/100 ml 

Ülaltoodud piiride ületamisel toimitakse järgmiselt: 

Mikrobioloogilise uuringu teinud labor peab viivitamatult telefoni või e-posti teel teavitama 
Tervisekaitseinspektsiooni, vaatamata sellele, kas kirjalik katseprotokoll on juba olemas 
või mitte. 

Tervisekaitseinspektsioon toimib järgmiselt: 

- Soovitab mitte supelda või keelab suplemise, ning nõuab supelranna omanikult 
vastava teabega sildi paigaldamist supelrannale (vt. peatükk 3) 

- Kogub asjakohase teabe supelranna valdajalt. 

- Korraldab 2-4 päeva jooksul kordusanalüüside tegemise; 

- Külastab randa võimalike reostuspõhjuste leidmiseks, kui täpne reostusallikas pole 
teada. Ranna külastamise vajadus ja aeg on Tervisekaitseinspektsiooni otsustada. 

8. Sinivetikate (tsüanobakterite) õitseng 

Tervisekaitseinspektsioon saab sinivetikate õitsengust teada kas 1) iga-aastase 
supelranna külastamise käigus, 2) suplusveest proove võtva labori kaudu või 3) 
supelranna valdaja käest. 

Juhul kui teave saabub allikast 2) või 3), tuleb sellese suhtuda kui “hinnangulisse”; 
täpsema teabe saamiseks võib vajalik olla supelranna külastamine. 
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Pärast kontrollkäiguga (vajadusel) sinivetikate olemasolu tõendamist rakendab 
Tervisekaitseinspektsioon meetmeid järgmiselt: 

- Soovitab mitte supelda või keelab suplemise ning nõuab supelranna valdajalt 

vastava sildi väljapanemist (vt. peatükk C); 

- Teavitab supelranna valdajat sinivetikate õitsengust ja soovitusest mitte supelda 

või suplemiskeelust. 

- Hangib andmed hägususe kohta; 

- Laseb  määrata pH, üldlämmastiku- ja fosforisisalduse ning sinivetikaliigi; 

- Tehakse parandus suplusveeprofiili, kui selles pole sinivetikate esinemise riski 

märgitud. 

Soovituse mitte supelda või supluskeelu saab tühistada ainult Tervisekaitseinspektsioon 
ülaltoodud teabe põhjal. Analüüside sagedus (eriti lämmastiku ja fosfori määramiseks) 
määratakse iga juhu jaoks eraldi. 

9. Soovitus mitte supelda või supluskeeld 

Soovitus mitte ujuda 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. 

Tervisekaitseinspektsioon soovitab mitte supelda või keelab suplemise, kui ilmnevad 
järgmised asjaolud (lisaks ettenägematutele juhtudele): 

• Suplusvee klass “halb” vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ; 
• Ülenormatiivsed üksikute mikrobioloogiliste uuringute tulemused (vt. peatükk F) 
• Sinivetikate (tsüanobakterite) õitseng (vt. peatükk G). 
 

Soovituse mitte supelda või supluskeelu võib tühistada ainult Tervisekaitseinspektsioon. 
Nii mittesuplemissoovituse või supluskeelu kehtestamisest kui ka tühistamisest tuleb 
teavitada vastavate märkidega (vt. peatükk C) 
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10. Soovituse mitte supelda või supluskeelu tühistamine 

Soovituse mitte supelda või supluskeelu võib tühistada ainult Tervisekaitseinspektsioon. 

Juhul, kui soovitus mitte supelda või supluskeeld oli tingitud halbadest mikrobioloogilistest 
näitajatest, tuleb enne supelranna avamist täita järgmised tingimused: 

- Tervisekaitseinspektsiooni kontrollkäik randa, kui reostuspõhjused pole selged 

(valikuline); 

- Mikrobioloogiline kontrolluuring (ühekordne, kui saastumise põhjus on teada, vt. 

peatükk F); 

- Mikrobioloogiline kordusuuring muul päeval võetud proovist (valikuline); 

- Kui supelrand on olnud suletud rohkem kui 30% suplushooajast, ei avata seda 

enne rakendatud meetmete mõju ilmnemist. 

11. Proovivõtumeetodid ja proovide transport 

Proovid võetakse vastavuses direktiiviga 2006/7/EÜ. Proove võib võtta ainult 
mikrobioloogiliste analüüside eest vastutava labori töötaja. 

Proovivõtudokumendid peavad sisaldama järgmist teavet: 

- Supelranna nimetus 

- Seirepunkti asukoht (kõige suurema mikrobioloogilise koormusega koht) 

- Seirepunkti kood (kui on olemas) 

- Proovivõtmise kuupäev 

- Proovivõtmise kellaaeg 

- Proovivõtja nimi 

Lisaks sellele peab olema informatsioon kontrollkäigu kohta (vt. peatükk A). 

Proovide võtmisel tuleks silmas pidada järgmist: 

- Pudelid täidetakse umbes 30 cm allpool veepinda. 

- Välditakse põhjasetete üleskeerutamist ja sattumist pudelisse; 

- Proovivõtja seisab vähemalt 2 meetri kaugusel proovi võtmise kohast, kasutades 

teleskoopvarrast, kui proov tuleb võtta veekogus seistes. Kui vähegi võimalik, tuleb 

kasutada paadisilda. 
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- Vee sügavus peaks olema umbes 1,5..2 meetrit, et vältida veeproovi saastumist 

põhjasetetega. 

- Kui proov võetakse jõest, siis valitakse keskmise vooluga koht. 

- Et vältida saastumist veepinnal oleva materjaliga, viiakse pudel vee alla tagurpidi ja 

vertikaalselt ning pööratakse 30 cm sügavusel 180 kraadi.  

- Pudel suletakse kohe pärast proovi võtmist. 

- Pärast proovi võtmist jahutatakse pudel kohe. Mistahes ajal peab proovi 

temperatuur olema alla 12°C, proov tuleb transportida laborisse nii kiiresti kui 

võimalik. Laboris peab proovi temperatuur olema +4°C +/- 3°C 

Proove ei saa võtta äärmusliku ilmaga (näit. äikesetormid) või muude lühiajalist reostust 
soodustavate sündmuste (näit. rannaüritused) ajal. 

12. Teave Tervisekaitseinspektsioonilt supelranna valdajale 

Tervisekaitseinspektsioon annab supelranna valdajale teavet järgmiste asjaolude kohta: 
 

(1) Suplusvee klass vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ; 

(2) Muutused suplusveeprofiilis; 

(3) Soovitus mitte supelda või supluskeeld. 

Punktide (1) ja (2) teave edastatakse kirjalike dokumentidena näit. e-posti teel. Punkti (3) 
kohta saab teavet esitada ka telefoni teel. 
 
Tervisekaitseinspektsioon peab kontrollima, et supelranna omanik teeks punktide (1) ja (3) 
teabe kättesaadavaks randa paigaldatud siltidel. 


