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 Sissejuhatus 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus 

aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud juba ligi 30 

aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist valdkonda (nt 

suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus, 

põllumajanduslik nitraadireostus jne). 

Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada 2000. a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiiv 

(2000/60/EÜ).  Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle 

seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutusele 

kaasaaitamine. 

Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne 

veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast, 

vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada 

veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas 

saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) 

vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja 

eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning 

planeeringute koostamisel. 

2000. aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika 

kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi 

seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi. 1976. aastal välja antud 

suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude 

suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele ohtlik 

olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte. 

Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku 

ja tehnilist teavet.  

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett 

käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ 

tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast.  Märtsiks 



 5  

2008 olid  liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid 

selle täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni 2015. aastani. Seoses uute 

nõuetega muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv 

kehtestab uued nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning 

elanike teavitamisele. Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse 

kasutusele suplusvee profiilid ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine 

(water quality management) -  võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju 

ennetamine ja vähendamine supluskohtadele.  

Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks:  

1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke  füüsikalisi, 

geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid,  

2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust 

ja sagedust.  

3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse 

hinnanguid,  

4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid.  

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire 

tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames.  

Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt 

«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus 

on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).  

Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab 

tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning 

teadusasutuste vahel).  

Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja, kes tagab supelranna ohutud 

kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi 

kohta. 

Profiili koostamisel osalesid Narva-Jõesuu linnavalitsuse, Keskkonnameti Viru regiooni, 

Terviseameti ja Terviseameti Ida talituse spetsialistid. 
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Eesti seadusandlus 

Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine, 

ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate 

veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. 

Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus 

ajutiselt piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse 

tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, 

välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma 

korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või 

kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu 

kasutajaid  

Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on 

supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on 

inimestele puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub 

veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel 

ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna 

kasutamise ja hooldamise korra. 

Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise 

seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja 

tervisekaitse põhinõudeks. Seadus kohustab supelranna omanikku või valdajat avaldama teabe 

suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded 

suplusveele ja supelrannale” sätestatud nõuetele.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a 

määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega kehtestatakse nõuded 

suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele 

ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi 

Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja 

suplusveele”.  
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Pädev asutus 

Suplusvee profiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet. Terviseamet on 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet 

ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras. 

Terviseameti ülesanded: 

1) suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine; 

2) suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide 

väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine; 

3) suplusvee profiilide koostamine; 

4) suplusvee andmete kogumine ja töötlemine; 

5) suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine; 

6) otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle; 

7) igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 

8) rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel.  

Toila ranna profiili koostab Terviseameti Ida talitus, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning 
koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel. 
 
 
Pädeva asutuse kontaktandmed: 
 
Terviseamet: 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 
Tel: 6 943 500 
Faks: 6 943 501 
E-post: kesk@terviseamet.ee 

 
Terviseameti Ida talitus: 

Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve 
Telefon: 337 5214 
Faks: 337 5215 
E-post: virumaa@terviseamet.ee 
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Mõisted 

Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse 

suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. 

Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval 

viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega. 

Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. 

Reostus - tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada 

elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, 

s.h kalapüügile, kahjustada vee kasutamist ja viia heaolu vähenemisele, inimesepoolset otsest 

või kaudset sisselaset veekokku. Reostus võib olla keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline 

ja kiirguslik. 

Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk 

E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete 

esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. 

Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis 

ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi. 

Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee. 

Vesikond – valglapiirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest 

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Veekogud ja veekogumid – VRD-s on veekogum („water body“) defineeritud kui 

„eraldiseisev ja oluline” pinnaveekogum, nagu näiteks järv, veehoidla, oja, jõgi või kanal, 

samuti oja, jõe või kanali osa, siirdevesi või rannikumere osa.  

Troofsus – ehk toitelisus on mingis veekogus selle aineringes liikuvad orgaanilised 

(humiinained) ja anorgaanilised ained (mineraalained ja biogeenid), mis ringlevad nii 

veesambas kui veekogu setteis. Troofsuse alusel saab eristada erinevaid järvetüüpe. Näiteks 

oligotroofsed, düstroofsed ja eutroofsed järved. 

Toitained - on keemilised ained, mida organismid vajavad aine- ja energiavahetuseks.  
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Biogeenid ehk biogeensed ühendid (ka toitesoolad) on biokeemilised ühendid 

(mineraaltoiteained), mis on vajalikud taimede (sealhulgas fütoplanktoni ja –bentose) 

arenguks. Tähtsamad biogeenid on mitmed fosfori- ja lämmastikuühendid (eriti nende 

soolad), ammooniumiühendid jt. Fosfori- ja lämmastikuühendite liiasus veekogus võib 

põhjustada „veeõitsengut” ja hilisemat eutrofikatsiooni, nende vähesus aga limiteerib eeskätt 

fütoplanktoni ja –bentose kui olulisimate esmasprodutseerijate hulka vees. 

Eutrofeerumine - on toiteainete üleküllus veekogus, mis sageli põhjustab vee kvaliteedi 

halvenemise. Eutrofeerumine võib olla looduslik või tekib inimtekkelise reostuse sattumisel 

veekogusse.  

Litoraal - on ookeanide, merede, järvede jt veekogude bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, 

mis üldiselt hõlmab ranniku- (kalda-) piirkonna, kus kasvab fütobentos ehk põhjataimestik. 

 
 
 

Lühendid 
 
TA – Terviseamet 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 

RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus 
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA 
KIRJELDUS 

 1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 
 

Supluskoha ID: EE00301021NJOES  

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Ida-Virumaa,        
Narva-Jõesuu  

Koordinaadid (ETRS89) 
PL: 58,4578 
IP: 28,026  

Veekogu nimi: Narva laht   

Veekogum: Narva-Kunda lahe rannikuvesi  

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_1 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3101000  

Hinnatav suurim 
külastatavate inimeste arv 
(tipphooajal): 

Umbes 2000  

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

1000 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne: 1,5m  
Keskmine: 0,7 m 

Proovivõtu punkt Koordinaadid 
Koordinaatide 
süsteem 

Proovivõtu kohad  Pargi tn juures  

Mere tn juures  

N: 59.46171 E: 28.03187  

N: 59.46294 E: 28.03294  
     Eesti   
Põhisüsteem  

Supluskoha omanik/valdaja: Narva-Jõesuu Linnavalitsus  

Supluskoha kontaktisik: 
Narva-Jõesuu LV keskkonnaspetsialist-korrakaitseametnik, 
Andrei Palmberg, tel 359 9585, andrei.palmberg@narva-
joesuu.ee  

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu, tel 359 9599, 359 9597, e-post: 
mjlv@narva-joesuu.ee  
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Kaart 1. Narva-Jõesuu supluskoht, seirepunktid 
 

1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

Narva-Jõesuu on kuurordina eksisteerinud juba 19. sajandi lõpust. Sellest tulenevalt on linna   

7 km pikkune liivarand olnud puhkealana pidevalt aktiivses kasutuses. Kuurordi hiigelajad 

jäävad aga 20. sajandi algusesse, kui siia tuldi puhkama nii Eestist, Venemaalt kui mujalt 

Euroopa riikidest. Narva-Jõesuu linna kutsuti kunagi Põhjamaa Rivieraks. Peale sõda linna 

hiilgus kadus, kuid uuesti muutus linn populaarseks suvituskohaks 1970-80ndatel aastatel, kui 

siia ehitati suured puhkekodud ja sanatooriumid. 

Kõige väärtuslikum Narva-Jõesuu loodusvara on 12 kilomeetrit laia peene ja puhta liivaga 

rand, mida tuntakse ka laulvate liivadena. Jõesuu liiv on nii peene teraga, et see hakkab 

teatava ilmaga plaažil jala all helisema.  

Piki merekallast kõrguvad 40 m laiuselt liivaluited, luidete kõrgus on 6-10 m, üksikud kohad 

muuli pool servas on kuni 12 m kõrgused. Need on aegade jooksul kattunud taimestikuga- 

peamiselt männik ja pajuvõsa. Randa eraldab linnast männiriba, mis 24 tundi süsihappegaasi 

omastab ja osooni toodab.  
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Narva-Jõesuu rannaalana (Narva-Jõesuu rannaala väljaarendamise projekti KMH programm, 

eelnõus) käsitletakse mereranda alates kaldajoonest kuni Aia-Vabaduse tänavate jooneni, ala 

otsmised piirid on kirdes Liiva tänav ja edelas Hotell „Liivarand”. 

Liivaranna ning esimese paralleelse tänava vahele jääval alal paiknevad peamiselt 

teenindushooned, milleks on kohvik Sinine Laguun, külalistemaja Laine, hostel Mereranna, 

rannakohvik Meretare, külalistemaja Valentina ning sanatooriumihooned Noorus, Liivarand, 

Põhjarannik, Karjakajakas, Mereranna ja Narva-Jõesuu, lisaks Narva-Jõesuu õigeusu kirik. 

Mitmed nimetatud hoonetest ei ole enam kasutusel ning lagunevad, piirkond on suhteliselt 

võsastunud ning pime. Lisaks asuvad piirkonnas mõned väikeelamud. Koidula tänava äärde 

jäävad alad on üldplaneeringus märgitud kui perspektiivsed madalhoonestusega alad, kohati 

ka korruselamumaa ning ärimaa.  

Randa viivad tänavate rannapoolsed osad läbivad ranna- ja kaldamoodustisi rannaga täisnurga 

all 150-200 m vahedega. Tänavatelt avanevad kaunid vaated rannale ja merele. Rannahooajal 

on autode parkimine korraldatud merega paralleelsel Aia tänaval, millelt mere poole on sõit 

lubatud vaid teenindavale transpordile. Kaldajärsaku ja düünide alal on stiihiliselt kujunenud 

jalgrajad ja puhkeplatsid koos lõkkeasemetega.  

 

 
Foto 1. Narva-Jõesuu supelrand (http://tourism.narva.ee/?mid=23) 
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Praegu on avaliku rannana funktsioneeriv vaid Mere ja Hahni tänavate vaheline ala ning 

ranna infrastruktuur on puudulik. Narva-Jõesuu rannaala supluskoha pikkuseks on 1000 

meetrit ja laiuseks 50 meetrit. Vahetult supluskoha läheduses on väike kohvik, mis on 

ühendatud linna ühiskanalisatsiooniga. Supluskoha lähedal on Narva-Jõesuu Sanatoorium, 

hostel Mereranna ning Spa ja Hotell. 

 

 
Foto 2. Narva-Jõesuu supelrand  

 

Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav mere osa on tähistatud poidega. Umbes 50 m kaugusel 

veepiirist on hoone vetelpäästele koos duširuumidega. Rannas on olemas riietuskabiinid, 

prügikastid ja metsaservas on biotualetid. Supluskoht on hooldatud ja korrastatud. 

Supluskohas on veesõidukitega liiklemine keelatud. Rannas ei ole lubatud ujutada koeri.  

 1.3. SUPLUSKOHA PIIRKONNA ISELOOMUSTUS 
 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond 

Vesikonna ID: EE01 

Alamvesikond: Viru alamvesikond 

Alamvesikonna ID: EE2SU5 
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Narva-Jõesuu supelrand kuulub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonda. Viru alamvesikond 

hõlmab koos rannikumere ja Narva veehoidlaga 19% Eesti territooriumist 

Narva-Jõesuu supelrand asub Narva-Jõesuu linnas Ida-Viru maakonnas. Narva-Jõesuu on 

väike suvituslinn Eesti kirderannikul, Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiril, kus elab 

läbiaasta paartuhat inimest. Linna asustus tihedus 2004. aasta andmetel oli keskmisest 

madalam (vt lisa 2, kaart 1) ning langeb aastast aastasse. 01.01.2009. a seisuga elas Narva-

Jõesuus 3000 inimest (andmed Eesti statistika kodulehelt). Linnast kagusse 12 kilomeetri 

kaugusele jääb rahvaarvult Eesti kolmas linn Narva. Läänes asub 15 kilomeetri kaugusel 

Sillamäe linn, mis on Ida-Virumaa suurim kaubasadam. Venemaa suuruselt teine linn, 

Peterburi jääb Narva-Jõesuust 150 kilomeetrit itta. Suurem osa linnas tegutsevatest 

ettevõtetest kuuluvad teenindussektorisse, tegeledes kaubanduse, toitlustamise, majutuse ja 

turismiga. Tootvast sektorist on esindatud kalandus. Linna pindalast 12,4% moodustab 

elamuterajoon, 25,7% mets ning 8,2% rand (Narva-Jõesuu ÜVK). Linna ümbritsevad 

peamiselt looduslikud alad. Sotsialismiperioodiga võrreldes on suur osa põllumaad maha 

jäetud. Suuremad tööstused asuvad alles 14 km kaugusel Narvas. Praegust maakasutust 

peegeldab kaart 2 (lisa 2).  

Rand paikneb Narva jõe suudmes ning piirneb läänekaarest Narva lahega, asudes Põhja-Eesti 

rannikumadalikul Põhja-Eesti paekalda jalami esisel rannaribal. Põhja-Eesti rannikumadalik 

võtab enda alla Ida-Viru põhjapoolseima kitsa maariba mere ja Põhja-Eesti paekalda ehk Balti 

klindi vahel. Rannajoon on võrdlemisi sirge, erandiks on vaid sujuva looke tegev Narva laht. 

Rannikumadalik hakkas mere alt vabanema suhteliselt hiljuti ja pinnakate on seal valdavalt 

liivane ja kivine. Domineerivad merelised kulutus- ja kuhjetasandikud, rohkesti on astanguid, 

rannavalle ja luiteahelikke. Kunagisest maasäärest Narva lahe ääres on praeguseks kujunenud 

Narva-Jõesuu liivarand. Meri tegutseb siin kiiresti, sest Narva jõgi toob kaasa palju liiva. 

Piirkonnas on kaks looduskaitseala. Narva jõe alamjooksu hoiuala, mis kulgeb piki Narva 

jõge ja jääb osaliselt ka linna territooriumile. Hoiuala kaitseeesmärk on mitmete kalade 

elupaikade kaitse (nt lõhe, jõesilmu, vingerja jt). Natura 2000 võrgustikku kuuluv Udria 

maastikukaitseala algab linna edela piirilt (panga, ranniku ning sealsete elupaikade ja liikide 

kaitse) (Narva-Jõesuu ÜVK) 
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Taimkate   

Rannikuluidetel ja liivastel meretasandikel on levinud nõmmemetsade, vähesel määral ka 

palumetsade ja salumetsade tüübirühm. Neis tüübirühmadest on esindatud: sambliku, 

kanarbiku ja kuukressi kasvukohatüüp. (Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu I etapp - 

lähteandmed ). 

Narva-Jõesuu ranna-ala taimestiku puhul on tegemist valdavalt looduslikult kujunenud 

männikuga, milles vahelduvad lepa-, paju- ja kasevõsa. Liivaluidetel kasvav männik on 

enamasti õrna taimestikuga ning tundlik inimmõjude suhtes. Taimi ohustavad peamiselt liialt 

intensiivne tallamine, valgustingimuste muutumine, korjamine ning prügistamine. („Narva-

Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine” Teostatavus-ja tasuvusanalüüs.  Europolis OÜ. 

2008) 

 

 
Foto 3. Narva-Jõesuu ranna ja jõesuudme vahale ehitatud kaitsemuul   
             (http://vana.narvaplan.ee/joesuu/Joesuu071.jpg) 
 
Kliima 

Narva-Jõesuu paikneb klimaatiliselt Kirde-Eesti regioonis. Oma geograafilise asendi tõttu 

kuulub linn Läänemere vahetu mõju valdkonda, millest tingitult on kliima aastaringselt 

mõõdukalt niiske. Linnas on suhteliselt hiline ja jahe kevad, märksa soojem ja pikem sügis 

ning keskmine sademete hulk.  

Piirkonna aastane keskmine temperatuur on 6,5 ºC. Kõige soojema kuu (juuli) keskmine 

temperatuur 18,3 ºC.  

Viimastel aastatel on suurima sademete hulgaga kuu olnud august (vt. tabel 1). 

Viimase viie suplushooaja jooksul keskmine merevee temperatuur juulis ja augustis oli 21 ºC 

ja 19,6º C. Suvehooaja suplusvee madalaim temperatuur on olnud 13 ºC, kõrgeim 25,7 ºC.   
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Tabel 1. Sademed 2005-2009.a Narva-Jõesuu meteoroloogia- ja hüdroloogiajaama (EMHJ) 
andmeil  

Aasta 
Maksimaalne sademete 

hulk kuus, mm 
Minimaalne sademete 

hulk kuus, mm 
Keskmine aastane sademete 

hulk 2005-2009,  mm 

2005 Juuli 96,3 Veebruar 17,9 

2006 Oktoober 97 Juuli 12,6 

2007 August 116,6 Veebruar 21,2 

2008 August 171,7 Mai 12,4 

2009 August 129,9 Aprill 11 

686 

 

Tuul: Narva-Jõesuu rand on tuultele avatud ning seetõttu peetakse Narva-Jõesuu randa kõige 

tormiohtlikumaks rannaks Eestis. Hooajaliselt on tuulte suund mõnevõrra erinev. Talvel ja 

sügisel puhuvad tuuled valdavalt lõunakaarest, suvel pöörduvad tuuled põhjakaartesse. 

Tormituuled puhuvad samuti enamasti põhjakaarest. 

Narva-Jõesuu tuulteroos on toodud joonisel 1. Narva-

Jõesuu meteoroloogia- ja hüdroloogiajaama 2005-

2009. a andmete analüüsi põhjal on  aastane keskmine 

tuule kiirus 2,9 m/s ja aastane maksimaalne tuule kiirus 

23.4 m/s. 

Narva-Jõesuus on praegu esinevatest looduslikest 

teguritest mõjusaimad tormikahjustused, jäälüke, 

deflatsioon ning üleujutused. Viimastel aastakümnetel 

Joonis 1. Narva-Jõesuu tuulteroos            sagenenud tormid on purustanud oluliselt Narva-Jõesuu 

                                                              rannavööndit. Intensiivsed purustused said alguse 

1975/76 aastavahetuse erakordse tormiga, mille käigus taganes luiteliivadesse kujunenud 

murrutusastang kuni viis meetrit. Tugevad purustused Narva-Jõesuus jätkusid, kuni 1980. 

aastate keskel hakati liivaranna liivakeha kunstlikult laiendama ja jõesuudmesse kaitsemuuli 

ehitama.  

Muuli rajamine on ranna taastumisele kaasa aidanud ja supelranna jõesuudmepoolne osa on 

praegu rahuldavas seisukorras. Kuna muuli ehitamine jäi pooleli, on selle seisukord praegu 

halb (Narva-Jõesuu rannaala väljaarendamise projekti KMH programm, eelnõu). 

Olulised purustused Narva-Jõesuu rannas kaasnesid ka 2005. aasta jaanuaritormiga. 

Praeguseks on rand taastunud. Tavaliselt tormid siiski nii ulatuslikke kahjustusi kaasa ei too. 
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Foto 4. 2005. aasta jaanuaritormiga kaasnenud purustused (http://vana.narvaplan.ee/joesuu/torm/index.htm) 

Rannikumadalikku läbivad arvukate Soome lahte suubuvate jõgede ja ojade alamjooksud, 

mille sängi keskmine laius on enamasti vaid 10-15 m. Jõed on valdavalt väga madala 

sügavusega (umbes 1 m). Jõgede aasta keskmised vooluhulgad on väiksemad kui 5 m3/s. 

Samas on nad paekallast ületades suure languse ja languga, seda eriti rannikumadalikul. 

Rannikumadaliku jõgede pikiprofiil on enamasti astmeline, vahelduvad väikese ja erakordselt 

suure languga lõigud. Paekaldast laskumisel on moodustunud mitmeid joastikke. 

 

 1.3.1. Narva laht 

Narva laht on Soome lahe lõunaranniku suurim avalaht. Lahe veekogum pindalaga 984,84 km² 

ulatub Soome lahe suurimast lahest -  Narva lahest kuni Letipea neemeni. Kogu piirkond on 

oma avatuse tõttu hea veevahetusega ning hoovuste ja lainetuse tugeva mõju all. Domineerib 

idasuunaline hoovus. Aktiivsete hoovuste ja lainetuse mõjuvööndis (<15 m) domineerivad 

kivised, kruusased ja liivased setted. Sügavamal (15-20 m) on savised-kivised setted. 

Hoovused ja lainetus kannavad piirkonna madalatele aladele palju poolkõdunenud orgaanilist 

materjali, mistõttu vee läbipaistvus on aeg-ajalt väga väike. Veekogumi soolsus varieerub 3-5 

psu vahemikus, olles Narva jõe mõjupiirkonnas veelgi madalam. 

Eesti rannikumeres eristatakse kuute rannikuvee tüüpi. Narva laht kuulub selle skeemi 

kohaselt I tüüpi (oligohaliinne, avatud rannikuvesi). 

Veetase kõigub rannikul perioodiliselt, aastas on kaks miinimumi ja kaks maksimumi. 

Peamine miinimum kestab märtsist maini, kuu keskmine veetase langeb siis aasta keskmisest 

kuni 20 cm allapoole. Teine miinimum on novembris. Peamine maksimum on septembris ja 
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oktoobris, mil veetase ületab aasta keskmise 10-15 cm võrra, teine maksimum on detsembris. 

Tõusu ja mõõna on Eesti rannikul vähe märgata. Veetaseme muutumist põhjustavad tuul, 

õhurõhu muutumine jt. tegurid. Enamasti püsib veetase lähedane keskmisele (+/-30 cm). 

Kõrge veeseis tekib kestva läänetuule, madal veeseis aga idatuulte korral. Äärmuslike aju- ja 

paguveeseisude vahe on 2-2,5 meetrit. Lainekõrgus on Narva lahes olnud tormi ajal 7 meetrit. 

Merevee soolsus on Narva lahes 3-4 ‰ Letipea neemel, jõesuudmete lähedal enamasti alla 

1‰.  

Kuna Narva laht on pigem avamere pikendus, siis seetõttu pakub meri tuulesuunast sõltuvalt 

üllatusi. Ühel päeval jaheda ilmaga on meri soe, järgmisel ja päikesepaistelisel päeval aga 

karge või vastupidi 

Olulisemad veekogud, mis suubuvad Narva lahte  

• Narva jõgi (reg-kood. VEE106220) on jõgi Eesti idapiiril, mis algab Peipsist Vasknarva 

ordulinnuse juurest ja suubub Narva lahte Narva-Jõesuu juures. Eesti veerohkeima jõe 

pikkuseks on mõõdetud 75 kilomeetrit, millest ca 35 km Narva veehoidla piires. Keskmine 

laius on 300 meetrit ja sügavus 5 meetrit. Veerohkuselt on Narva jõgi Neeva jõe järel 

teine Soome lahte suubuv jõgi. Keskmine vooluhulk suudmes ca 400 m3/s. Ülemjooksul ja 

alamjooksul on Narva jõgi arvatud Eesti Natura 2000 alade hulka. Keskjooksul mõjutab jõge 

Narva veehoidla. Narva jõgi veehoidlast kuni suudmeni on inimtegevuse tõttu tugevasti 

muudetud veekogum (TMV). Selle jõelõigu füüsikalis-keemiliste näitajate ja fütobentose 

seisund on hinnatud heaks, kalade seisund kesiseks ning põhjaloomastiku oma väga 

halvas. Seetõttu hinnatakse seda jõelõiku kui halvas ökoloogilises seisundis olevaks.  

• Laagna oja (reg-kood VEE1066000) voolab Kirde-edela suunas Vaivara vallas. Laagna 

oja pikkusega 4,4 km. Tema veehulk on suviti väga väike ning arvatavasti see ei mõjuta 

Narva lahe vee kvaliteedi.  

• Udria oja (VEE1066900) kulgeb Vaivara valla Hiiemetsa, Udria ja Hundiküla maadel. 

Udria oja pikkusega 5,7 km ja 15 km² suuruse valgalaga. Seireandmete puudumise tõttu 

on eksperdiarvamuse põhjal oja seisund kesine põllumajanduse hajukoormuse tõttu. Oja ei 

mõjuta märkimisväärselt .ranna vee kvaliteeti. 

• Sõtke jõgi  (reg-kood VEE1066500) on jõgi Ida-Viru maakonnas. Jõgi saab alguse Isanda 

järve lähedalt, mis asub Kurtna järvestiku põhjaosas ja suubub läbi Sillamäe paisjärve 

Soome lahte, olles 24 km pikk ja omades 94 km² valgala. Sõtke jõgi on paisutusest 
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tingitud tugevasti muudetud veekogum. Jõega ühineb Toila valla territooriumil Voka jõgi 

(reg-kood VEE166900). Sillamäe linnas on Sõtke jõgi kolme tammiga paisutatud Eestis 

ainulaadseks veehoidlate kaskaadiks. Suurima paisjärve veepeegli pindala on 30 ha ja 

keskmine sügavus 7 m. Järve kaldad on järsunõlvalised. Jõe vesi on pruunika värvusega, 

sest jõgi saab alguse soiselt alalt. Sõtke jõgi on kesises ökoloogilises seisundis.  

• Pühajõgi (reg-kood VEE1067000) on jõgi Ida-Viru maakonnas. Pühajõgi saab alguse 

Saka külast 6 km idakagu pool ja suubub Narva lahte, olles 36,4 km pikk ja 196 km² 

valgalaga. Jõe seisund on klassifitseeritud „kesiseks“ vastavalt 2008. a 

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EMÜ Limnoloogiakeskuse poolt teostatud 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele, kuna kalade ja fütobentose seisund on 

kesine. Varem üheks halvema veekvaliteediga hinnatud Pühajõe seisund on paranemas, 

sest Ahtme linnosa reoveed juhitakse 2006. aastast enamuses juba Kohtla-Järve 

regionaalpuhastile ning jõe reostuskoormus on märgatavalt alanenud. Lisaks pumbatakse 

Pühajõkke Rausvere jõe kaudu ka suletud kaevanduste vett, mis heitvee mõju veelgi 

lahjendab, kuid rikub hüdroloogilist režiimi ning võib teha elustiku jaoks olukorra veelgi 

komplitseeritumaks. 2007. aasta seire esialgsete andmete analüüs näitab fosfori ja BHT7 

järgi juba jõe isegi väga head seisundiklassi  

1.4. VEE KVALITEET 

1.4.1 Suplusvee kvaliteet 

Suplusvee kvaliteet Narva-Jõesuu rannas on hea. Alates 2000. a on rand igal aastal taotlenud 

sinilipuranna staatust. Kuid praegu on Eestis sinilipu liikumine peatunud ning supelrandade 

sinilipuga tunnustamist ei toimu. 

Aastatel 2006-2010 on veekvaliteeti kontrollitud 55 korral (lisa 1). Proove on võetud vastavalt 

tervisekaitsenõuetele, kusjuures aastatel 2006-2007 võeti proove kahest suplusvee seire 

punktist kaks korda kuus, enne suplushooaega ja selle ajal. Suplusvee kvaliteet vastas nii 

mikrobioloogiliste kui ka keemiliste näitajate osas VV 25.07.2000. a määruse nr 247 

„Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele” veekvaliteedi normatiividele (lisa 1). 

2008. aasta suplushooajal võeti proove vähemalt kaks korda kuus kahest proovivõtukohast, 

kusjuures esimene proov võeti enne hooaja algust. Enamus proove oli võetud apteegi vastas 

olevast proovivõtukohast, kolm proovi hooaja keskel aga rannavalve hoone juurest. Suplusvee 

kvaliteet vastas Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr. 74 „Nõuded suplusveele ja 
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supelrannale” nõuetele (lisa 1). 2009. ja 2010. aastal uuriti suplusvee kontrollimiseks 

kummalgi aastal  4 proovi - üks enne suplushooaega ja kolm suplushooaja jooksul (Lisa 1). 

Selle perioodi suplusvee kvaliteet vastas samuti normidele.  

Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele on Narva-Jõesuu ranna 

suplusvee kvaliteet aastatel 2006-2010 vastanud direktiivi kohustuslikele nõuetele, 2008. 

aastal lisaks ka direktiivi rangematele soovituslikele nõuetele (tabel 2).  

 

Tabel 2. Suplusvee klassifikatsioon 2006.-2010. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ 
2006 2007 2008 2009 2010 

Narva-Jõesuu  rand                 
     

 

Sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid ei ole esinenud. 

 1.4.2 Narva lahe seisund 

Narva laht on eeldatavasti üks Eesti rannikumere eutrofeerunumaid piirkondi. Kuna Narva 

laht on avatud laht, siis lahe vee kvaliteet sõltub mujalt Soome lahest tulnud vee kvaliteedist 

(Viru AVK) ning on suurima reostuskoormusega peamiselt tänu Neeva jõe sissevoolule. 

Toitainete sissevool lisandub ka Narva jõest ning väiksematest jõgedest nagu Purtse ja 

Pühajõgi.  

Keskkonnaseisundi hindamist (seiret) on teostatud selles piirkonnas vähemalt 15 aasta 

jooksul. Seega on olemas usaldusväärsed andmeread veekvaliteedi näitajatest. 

Rannikuveekogumi ökoloogilise seisundi hindamisel kasutatavad bioloogilised 

kvaliteedielemendid on fütoplankton, veetaimestik (makrofüüdid ja fütobentos), ning 

suurselgrootud. Füüsikalis-keemilised üldtingimused on läbipaistvus, lämmastiku sisaldus ja 

fosfori sisaldus. 

Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja TÜ Mereinstituudi poolt teostatud 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on Narva lahe kogumile antud üldhinnang „hea“. 

Füüsikalis-keemiliste indikaatorite hindamisel saadi seisundiklass “kesine”. Bioloogiliste 

kvaliteedielementide hindamise tulemus andis fütoplanktoni ja suurselgrootute 

seisundiklassideks “hea” ning veetaimestiku jaoks “väga hea”.  
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Põhjataimestik ja makrovetikad 

Läänemere merepõhja taimestik koosneb mereveeliikidest ja mageveeliikidest. Nende levik ja 

hulk sõltub peamiselt soolsusest, pinnase omadustest ja vee läbipaistvusest.  

Viru alamvesikonna rannikumere piirkonna põhjataimestikku iseloomustab sobiva 

kinnitumissubstraadi puudumisest tingitud liigi ja biomassivaesus. Kunda lahest idapoole 

jäävatel merealadel, sh Narva-Jõesuus on põhjataimestik eriti vaene ja koosneb vaid 4-5 

liigist. Siin on põhjataimestiku vaesuse tinginud eelkõige sobiva kinnitumissubstraadi 

puudumine ja ranniku avatus. Põhjataimestikus domineerivad üheaastased niitvetikad. 

Levinumateks liikideks on Cladophora glomerata a Enteromorpha intesinalis. Kunda laht on 

ka põisadru (Fucus vesiculosus) idasuunalise leviku piiriala. Kundast idapoole seda liiki 

enamasti enam ei esine. See on osalt tingitud sobiva kinnitumissubstraadi puudumisest aga 

osalt ka merevee madalast soolsusest (EL LIFE-Environment projekt. Ülevaade Viru 

alamvesikonna (I etapp) “Viru-Peipsi CAMP” rannikumere veekvaliteedist , 2003)..  

Fütoplankton ja sinivetikad 

Fütoplanktoni klorofüll-a osas võib täheldada suviste kontsentratsioonide kasvutendentsi. 

Võrreldes perioode 1993-2001, 2002-2006 ja 2007-2008, on fütoplanktoni suveperioodi 

keskmine klorofüllisisaldus Narva lahe merevees 3,9, 6,1 ja 6,5 mg/m3 (Eesti 

pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004 – 2008).  

Kevadel on iseloomulik Narva lahele ränivetikate suurem osatähtsus planktonis võrreldes 

Soome lahe kesk- ja lääneosaga ning mageveeliste liikide sage domineerimine (2005 Viru-

Peipsi VMK andmed). Planktonis domineerivad ränivetikad Achnanthes taeniata, 

Thalassiosira baltica ja Melosira arctica, Narva-Jõesuus ka mageveeliik Aulacoseira 

islandica ssp. helvetica, suve keskel aga vohavad silmviburvetikad Eutreptiella sp., 

sinivetikad Aphanizomenon sp. ja rohevetikas Monoraphidium contortum. Erinevate liikide 

arvukust määrab oluliselt jääkatte kestus ja jää paksus. Fütoplanktoni biomassi suurenemine 

algab tavaliselt maikuus, ning siis ilmub ka arvukalt sinivetikat Aphanizomenon sp. Samuti 

kasvab rohevetika Monoraphidium contortum biomass, mida peetakse üheks eutrofeerumise 

indikaatorliigiks. Toksilise Nodularia spumigena esinemist soodustab eelkõige 

veetemperatuuri tõus ning õitsengud võivad esineda kogu suve jooksul. Suve lõpus algab 

fütoplanktoni biomassi üldine langus ning see jätkub kuni biomassi hääbumiseni tavaliselt 

oktoobrikuu lõpus (Riiklik keskkonnaseire programm, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut). 

 



 22  

Vee läbipaistvus 

Narva lahe merealal on vee läbipaistvus reeglina suhteliselt hea. Vee läbipaistvus on suurem 

lääneosas ja reeglina väiksem ala idaosas kus on tunda eeskätt Narva jõe mõju.  

Läbipaistvus (Secchi kettaga mõõdetud) kuulus Narva-Jõesuu ja Sillamäe piirkonna 

rannikuveealal 2001. a heasse kvaliteediklassi (2,2 m), 2002. ning 2003. aastal heasse ja 

keskmisesse (3,0 m).   

 

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD 
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI  

Narva lahe vee kvaliteet sõltub mujalt Soome lahest tulnud vee kvaliteedist (piiriülene mõju). 

HELCOM poolt kokku pandud reostuskoormuste analüüside põhjal tuleb ligikaudu 70% 

Soome lahe lämmastiku- ja fosforikoormusest Venemaalt (eelkõige Neeva jõgi ja Peterburi) 

(Viru alamvesikonna veemajanduskava. 2006).  

Suuremad sissevoolud Viru alamvesikonna rannikumerre toimuvad järgmistest jõgedest: 

Narva jõgi (konkurentsitult suurim sissevool), Purtse jõgi, Kunda jõgi, Seljajõgi, Loobu jõgi 

ja Pühajõgi.  

Potentsiaalsed reostusallikad, mis võivad mõjutada Narva lahe rannikumerd jõgede kaudu on 

suuremad ettevõtted Viru alamvesikonnas: Viru Keemia Grupp, Eesti SEJ, Balti SEJ, Narva 

Vesi, Sillamäe Veevärk OÜ, Narva-Jõesuu ja Sillamäe sadamad.   

Narva-Jõesuu supelranna veele on võimalikeks punktreostusallikateks Narva Vesi AS, Eesti 

SEJ ja Balti SEJ-ile kuuluvad reoveepuhastusjaamad ning Narva-Jõesuu sadam. 

Hajureostusallikateks võib lugeda Narva-Jõesuu linna, põllumajandust ning Eesti Põlevkivi 

AS-ile kuuluvat ettevõtet ja Viru Keemia Grupp AS-i tööstuse tegevust ning prügilaid. 

 1.5.1. Punktreostusallikad 

Narva Vesi AS-ile kuuluv Narva linna reoveepuhastusjaam on rekonstrueeritud 2005. 

aastal. Ehitustööde tulemusel tekkisid kaks eraldi reovee puhastamise magistraali: 

majanduslik-olme reovee puhastamiseks tootlikkusega 38 500 m3 ööpäevas ja tööstusreovee 

(AS Kreenholmi Valduse, AS Nakro) puhastamiseks tootlikkusega 7200 m3 ööpäevas. 
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Reovett puhastatakse etapiviisiliselt - mehhaaniliselt, keemiliselt ja bioloogiliselt. Narva linna 

reoveekogumisala koormus on üle 71 000 i.e.   

 Perioodil august 2005 kuni märts 2008 ei ole Narva heitveepuhastusjaamas täheldatud ohtlike 

ainete direktiivi artiklis 5 ega asulareovee puhastamise direktiivi lisas 1 toodud ainete 

kontsentratsioonide piirnormide ületamisi ehk veesuublasse (Narva jõkke) Narva 

heitveepuhastusjaamast juhitav heitvesi (segatud olme- ja tööstusvesi) vastab mõlema 

direktiivi normidele. Narva linnas on aastate jooksul välja ehitatud kogu linna hõlmav 

kanalisatsioonisüsteem,  millega on haaratud kõik korterelamud, ühiskondlikud hooned ja 

tööstus. 2009. aastaks oli kanaliseeritud 100% elanikkonnast. (Narva linna ÜVK 2008-2020) 

Narva linnas on 16,9 km sademeveetorustikku, mis osaliselt on lahkvoolne kuid suuremas 

osas ühisvoolne, seega ca 90% sademevetest läheb reoveepuhastusjaama. 

(Narva linna ÜVK) 

Balti Elektrijaamal ja Eesti Elektrijaamal on omad reoveepuhastusjaamad, kust 

puhastatud vesi lastakse samuti Narva jõkke.  

Narva-Jõesuu sadam asub Narva-Jõesuus Narva jõe vasakul kaldal umbes 750 meetri 

kaugusel jõe suudmest. Sadama moodustavad üksikud kairajatised, mis on ette nähtud mere ja 

jõe kala-, reisi- ja kaubalaevade ning harrastusmeresõitjate veesõidukite vastuvõtmiseks. 

Sadam on Läänemere Soome lahe lõunaranniku viimane jahisadam Eesti piires. Linnasadama 

infrastruktuuri baasil osutatakse teenuseid: peatumisvõimalus vajaliku aja kestel, naftasaadusi 

sisaldava vee kogumine laevadelt, prügi kogumine, kaldatualeti kasutamise võimalus ja 

laevade valve. Linnakai olemasolevad tehnilised võimalused lubavad korraga vastu võtta 10 

väikelaeva.  

 1.5.2. Hajureostusallikad 

Narva-Jõesuu linna elanikkond seisuga 1. jaanuar 2010. aasta oli 2997 inimest. Suviti linna 

elanike arv tõuseb oluliselt. Linn piirneb edelast Vaivara vallaga, kagust Narva linnaosaga, 

idasse jääb Eesti ja Venemaa vahelist piiri tähistav Narva jõgi ning edelasse Narva laht. Linna 

pindalaks on 12,3 km2, Narva-Jõesuu kaugus Narvast on 14 km, Ida-Viru maakonna 

keskusest Jõhvist 47 km ja Tallinnast 212 km. Tallinn-Peterburi maantee jääb linnast 

lõunasse. Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala reostuskoormus on 2900 ie-d (Narva-Jõesuu 

ÜVK). Ühiskanalisatsiooni võrguga on ühendatud 66% ja ühendamata 34% elanikku. Reovesi 

juhitakse mööda 15 km pikkust survetoru Narva reoveepuhastusjaama. Üksikute klientide 
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reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja viiakse autotranspordiga Narva 

reoveepuhastusjaama. Linnas on neli reovee ülepumpamisjaama. Peale nende on Narva-

Jõesuus veel eravalduses olevad neli reovee ülepumplat: Mereranna, AS Narva-Jõesuu 

Sanatooriumi ülepumpla, Piirivalve ülepumpla ja Nooruse ülepumpla. Narva-Jõesuus 

olemasoleva kanalisatsioonitorustiku kogupikkuseks on ligikaudu 35 km, millest 23,2 km on 

survetoru. Narva-Jõesuu elanike ühiskanalisatsiooniga ühendamiseks oleks vaja ehitada uusi 

kanalisatsioonitorustike vähemalt 9 km ulatuses. Samuti on vajalik täiendavate 

ülepumplajaamade ehitus.  

Sadeveed. Narva-Jõesuus puudub eraldi sadeveekanalisatsioon (Narva-Jõesuu ÜVK). 

Supelranna vahetus läheduses asuvate Lennuki, Lembitu ja Liivakella tänavate ääres on ca 

1...3 km² suuruste valgaladega pinnaveekraavid. Nende kuivenduskraavide kaudu suubub 

merre mõõduka inimmõjuga looduslik sadevesi. Rannahooajal nimetatud kraavides pinnavee 

vooluhulk puudub või on 0-lähedane. 2009. a sügisel oli Liivaranna kraavis vooluvett 

hinnanguliselt 0,2 l/s, teistes kraavides vooluvesi puudus. (Narva-Jõesuu rannaala 

põhiprojekt. 2009. a)  

Teisteks hajureostusallikateks võivad olla taimekasvatus, ettevõtete tegevus ja prügilad. 

Põllumajandusest tekkivad lämmastiku ja fosforit tuuakse Narva jõe valgalast. Eesti Põlevkivi 

AS-ile kuuluva Narva karjääri tegevus võib potentsiaalselt mõjutada ranna vee kvaliteeti 

Narva jõe kaudu.  

Ida-Virumaal tekkib absoluutne enamus jäätmetest põlevkivi tootmisel, põletamisel ja 

töötlemisel. Maakonnas paiknevad suurimad tööstusjäätmete ladestud. Näiteks 2003. a tekis 

maakonnas ligi 14 550 tuhat tonni jäätmeid, mis moodustab 79% Eestis tekkivatest jäätmetest. 

Ohtlike jäätmete osakaal oli 2003. a kuni 98% Eestis tekkivatest ohtlikest jäätmetest - 

põhiliselt põlevkivituhk ja vähemal määral poolkoks (2005. Ida-Virumaa jäätmekava 

ajakohastamine. Kokkuvõte). 

Praegu töötab Ida-Virumaal 9 prügilat, neist Uikala prügila, Vaivara ohtlike jäätmete 

käitluskeskus, Narva Elektrijaamade 2 tuhaväljakut ja uus tööstusprügila, 2 poolkoksiladestut 

ja Viru ja Estonia kaevanduse 2 aheraineladestut. Regioonil on veel mitu prügilat ja ladestut, 

mis vajavad katmist. Prügilate käitajad on esitanud sulgemiskavad koos sulgemisprojektidega. 

Sulgemistööd peavad olema lõppenud hiljemalt 16. juuli 2013. aastal (Ida-Viru maakonna 

Terviseprofiil. 2010). Nendest mõjutab Sillamäe setteväljak kõige enam merevett. 
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Kuid kõik need jäävad Narva-Jõesuu supelrannast piisavalt kaugele ega mõjuta otseselt 

suplusvee kvaliteeti. 

 

 2. REOSTUSOHU HINNANG 

 2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS  

Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väga väike, kuna 2006.-2010. a suplusvee 

mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad on olnud stabiilsed ja ei ole olnud piirnormide ületamist 

reglementeeritud näitajate osas. 

Lühiajalise reostuse põhjuseks võivad olla tõenäoliselt ebatavalised ilmastikuolud. Tugevate 

vihmade korral võib lahte kanduda suur hulk puhastamata sademevett, mis võib avaldada 

mõju ka suplusvee kvaliteedile. Olemas on ka reostusainete sattumise risk põhjavette ja 

veekogudesse läbi amortiseerunud ebatihedate kanalisatsioonitorustike. Intensiivsel 

suplusperioodil võib lühiajalise reostuse põhjuseks olla ka randa külastavate inimeste suur 

hulk.   

Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lühiajalise 

reostuse tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab Narva-Jõesuu 

Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid veekvaliteedist rannas olevate infotahvlite 

kaudu. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 

toimub koostöö Ida Talituse, Narva-Jõesuu linnavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuse 

vahel. 

Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Reostuse ulatuse 

või lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Ida Talitus teavitab 

veeproovide tulemustest koheselt Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning 

teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma 

koduleheküljel (www.terviseamet.ee).  

 2.2. MUU REOSTUS  

Aastatel 2006-2010 ei ole Narva-Jõesuu rannas esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega 

muud reostust. Samas kuna Narva-Jõesuu ranna mõjualas paiknevad mitmed potentsiaalsed 

punkt- ja hajareostusallikad, siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid väga väikese 

tõenäosusega. Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide) või 

ilmastikutingimuste korral. 
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Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp ja paigaldatakse hoiatussildid, 

lisaks teavitab Narva-Jõesuu Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid rannas olevate 

infotahvlite ja kaudu reostuse iseloomust ning eeldatavast kestvusest. Terviseamet teavitab 

avalikkust oma kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et 

võimalikult paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. 

Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Ida Talitust, 

Narva-Jõesuu Linnavalitsust ja keskkonnajärelevalveasutust).  

Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellisel puhul oluline 

avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö erinevate ametkondade vahel 

suplusvett mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamisel ning võimalike 

põhjuste väljaselgitamisel. Reostuse põhjuse väljaselgitamiseks on asukohajärgne 

keskkonnajärelevalveasutus, tervist ohustava reostuse hindamine ja otsustamine suplusvee 

kasutamise üle on Terviseameti pädevuses. 

Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse ka Päästeametit, kes tegutseb 

vastavalt oma reostustõrjeplaanile. 

  2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE  
              POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD  

Läänemere puhul on tegu väga tundlik riimveelise poolsuletud merega. Mere eutofeerumine 

on toimunud viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. Toitainete sisalduse tõusu mõjutab ka 

mere aeglane veevahetus - kitsad ja madalad ühendused Atlandi ookeaniga, suur jõeveena 

ning sademetena lisanduv mageda vee kogus. 

Kuigi Narva-Jõesuu rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi täheldatud, 

korduvad sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 1990-ndatest aastatest alates on oluliselt 

suurenenud juuli- ja augustikuiste vetikaõitsengute osakaal, eriti sinivetikaõitsengute osas. 

Selle põhjuseks on eelkõige Soome lahe vee fosforisisaldus, mis teeb võimalikuks suurte 

taimplanktonimasside tekkimise.  

Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Narva-Jõesuu rannas suplushooaja 

jooksul on väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt 

jõuda sinivetikate kolooniaid ka randa. 
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Narva-Jõesuu rannas töötab suvel vetelpääste, kes jälgib regulaarselt veepinna puhtust, sh 

potentsiaalselt toksiliste vetikate esinemist ja kahtluse korral teavitab Narva-Jõesuu 

Linnavalitsust. Samas ei jäeta tähelepanuta ka inimeste pöördumisi Linnavalitsuse või Ida 

talituse poole. 

Sinivetikate esinemise korral heisatakse rannas punane lipp, lisaks hoiatatakse ranna 

külastajaid ka rannas olevate infotahvlite kaudu. Sinivetikate esinemisest teavitatakse 

viivitamatult Narva-Jõesuu Linnavalitsust (supluskoha omanik), Keskkonnaametit, 

Terviseametit, Mereinstituuti. Supluskohast võetakse proovid vetikaliikide ja koguse 

määramiseks. Supluskoha valdaja peab ohu korral koheselt randa üles panema teabe, et 

suplemine ei ole soovitatav. Elanikke teavitatakse ka ajalehe ja raadio kaudu tsüanobakterite 

levikust ja nendega seotud riskidest. 

 2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON  

Soome laht on toitaineterikas. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite 

liike. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole 

suplejatele ohtlikud. Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, 

taimed ja muu praht.  
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3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI 
PARANDAMISEKS  VÕI SÄILITAMISEKS 

 

Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk, mille saavutamine oleneb 

suuresti kogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest rahvusvahelise koostöö raames. 

Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide (sadamad, heitveelasud 

merre, supelrannad) keskkonnanõuetele vastavaks viimine ning keskkonnaavariide vältimine 

sadamates. 

Läänemere kaitse koostöö aluseks on Läänemere merekeskkonna kaitse konventsioon, 

millega on ühinenud kõik Läänemere riigid. Eesti ühines konventsiooniga 1992. aastal. 

Konventsiooniosalised võtavad eraldi või ühiselt tarvitusele kõik reostuse ennetamiseks ja 

vältimiseks vajalikud õigus-, haldus- või muud meetmed, et saavutada Läänemere 

ökoloogilist taastumist ja ökoloogilise tasakaalu säilimist. 

Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) 12. detsembri 2005. a  korraldusega nr 784 võeti vastu 

reostuse avastamiseks „Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine merenduse, 

merekaitse ja reostustõrje küsimuste lahendamise koordineerimiseks“ (merekomisjon). 

Merekomisjoni juhtimisel on koostatud riiklik Läänemere tegevuskava rakendusplaan 

aastateks 2008-2011. Plaan koosneb neljast põhilisest osast: 

1. Merekeskkonna eutrofeerumise inimtegevusest põhjustatud lisamõjude piiramine ja 

vältimine (toitainete merekeskkonda sattumise vähendamine); 

2. Looduse kaitse ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja võõrliikide sissetungi 

piiramine; 

3. Ohtlike ja kahjulike ainete merekeskkonda sattumise piiramine ja vältimine; 

4. Mereline tegevus (laevaliikluse korraldamise parandamine).  

Narva linna reoveepuhastusjaam on rekonstrueeritud 2005.aastal. Ehitamisel osalesid AS 

Skanska EMV, A/S Krüger ja AB Purac. Ehitustööde tulemusel tekkisid kaks eraldi reovee 

puhastamise magistraali: majanduslik-olme reovee puhastamiseks tootlikkusega 38 500 m3 

ööpäevas ja tööstusreovee (AS Kreenholmi Valduse, AS Nakro) puhastamiseks tootlikkusega 

7200 m3 ööpäevas. 
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Ranna-ala arendamine: Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamise projektiga 

nähakse ette rannaala pikendamine 3500 meetrini ning see struktureerida kolmeks 

eriilmeliseks rannaks (ajalooline, moderne ja looduslik rannad). Iga ranna pikkuseks on 

arvestatud 400 m.  

Narva-Jõesuu rannaala väljaarendamisel negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja 

vähendamiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks planeeritakse järgmised tegevused: 

- Ilmastikust ja inimtegevusest tingitud erosiooni saab vähendada, kui võimalikult kiiresti 

renoveerida Narva jõe suudmes asuv muul, säilitada suures osas olemasolevat ning 

võimalikult rajada täiendavat  haljastust. Hoonete rajamise vajadusel kindlustada erosiooni 

vastu näiteks geotekstiiliga või erosioonitõkke mattidega. 

- Ranna taimestiku kaitseks pakutakse jalutusteede katmine laudkattega. 

- Reovee suplusvette sattumise vältimiseks planeeritakse likvideerida supelranna aladele 

vähem kui 200 m kaugusel asuvad drenaažikraavide sissevoolud. Rannaalale rajatavad 

tualetid ja kaubandus ühendatakse linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku.  

- Jäätmete vedu korraldatakse vastavalt vajadusele, sest jäätmete teke rannas sõltub 

külastajate arvust. Rannaalale nähakse ette prügiurnide paigutamist. Suuremate ürituste korral 

pakutakse lisakonteinerite paigaldamise võimalust.  

- Planeeritavad parkimisalad hajutatakse, et võimaldada kujundada väiksemaid haljastatud 

parklaid, mis sulanduvad planeeringustruktuuri. Rannaala hooldus korraldatakse vastavalt 

vajadusele sõltuvalt külastajate arvust.  

 

Tööstuse ja jäätmete mõju vähendamiseks: Ladestamiseks suletud Sillamäe prügila 

territooriumil alustati 2008. aastal segaolmejäätmete mehhaanilis-bioloogilist töötlemist 

(MBT). Mehhaanilis-bioloogilise töötlemise läbinud jäätmetest eraldatakse nn kergfraktsioon 

(plastid, tekstiil, puit jms), mis sobib põletamiseks Kunda tsemenditehases.  Nii tegutsevad 

kui ka suletud prügilad teostavad prügila seiret. Jälgitakse pinna-, põhja- ja nõrgveekvaliteeti 

ja võib öelda, et keskkonnaseisund on paranenud.  
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LISA 1. Narva-Jõesuu ranna suplusvee analüüsid  
Tabel 1. mikrobioloogiliste analüüside tulemused 2006–2010 

COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
COLI-LAADSED 

SOOLE 
ENTEROKOKID 

ESCHERICHIA 
COLI   

VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV 

Proovi võtmise koht 
täpsemalt   

arv 100ml vees arv 100 ml vees arv 100ml vees arv 100 ml vees 

24.04.2006 sanatooriumi vastas 3 0     

24.04.2006 apteegi vastas 2 0     

11.05.2006 vetelpääste hoone vastas 210 160     

17.05.2006 sanatooriumi vastas 38 7     

17.05.2006 apteegi vastas 20 5     

21.06.2006 sanatooriumi vastas 2680 390     

21.06.2006 apteegi vastas 2085 320     

04.07.2006 sanatooriumi vastas 1080 260     

04.07.2006 apteegi vastas 970 180     

20.07.2006 sanatooriumi vastas 250 80     

20.07.2006 apteegi vastas 230 90     

25.07.2006 vetelpääste hoone vastas 160 < 100     

08.08.2006 sanatooriumi vastas 120 <100     

02.08.2006 apteegi vastas 70 0     

02.08.2006 vetelpääste hoone vastas 80 0     

06.06.2006 sanatooriumi vastas 350 380     

06.06.2006 apteegi vastas 80 90     

13.06.2006 vetelpääste hoone vastas 110 10     

30.04.2007 sanatooriumi vastas 45 28     

30.04.2007 apteegi vastas 52 32     

08.05.2007 sanatooriumi vastas 136 68     

08.05.2007 apteegi vastas 144 74     

30.05.2007 sanatooriumi vastas 300 <100     

07.06.2007 sanatooriumi vastas 540 210     

07.06.2007 apteegi vastas 400 170     

19.06.2007 sanatooriumi vastas 640 550     

20.06.2007 sanatooriumi vastas 500 220     

20.06.2007 apteegi vastas 580 260     

05.07.2007 sanatooriumi vastas 500 80     

05.07.2007 apteegi vastas 540 120     

10.07.2007 vetelpääste hoone vastas 200 <100     

18.07.2007 sanatooriumi vastas 450 70     

18.07.2007 apteegi vastas 480 100     

07.08.2007 vetelpääste hoone vastas 450 400     

08.08.2007 sanatooriumi vastas 380 30     

08.08.2007 apteegi vastas 420 40     

22.08.2007 sanatooriumi vastas 2010 480     

22.08.2007 apteegi vastas 2170 510     

15.05.2008 apteegi vastas     13 0 

03.06.2008 apteegi vastas     18 289 

16.06.2008 apteegi vastas     3 57 

01.07.2008 rannavalve hoone juures     1 <100 

15.07.2008 rannavalve hoone juures     36 50 

29.07.2008 rannavalve hoone juures     5 100 

12.08.2008 apteegi vastas     2 <100 

26.08.2008 apteegi vastas     28 22 

18.05.2009 apteegi vastas     0 2 

17.06.2009 apteegi vastas     89 222 

14.07.2009 apteegi vastas     13 42 

12.08.2009 apteegi vastas     82 360 

17.05.2010 apteegi vastas     4 108 

16.06.2010 apteegi vastas     5 48 

13.07.2010 apteegi vastas     4 42 
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Tabel 2. Füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused 2006–2010 

VEEPROOVI 
VÕTMISE 

pH VÄRVUS 
MINERAAL-

ÕLIDE 
ESINEMINE 

PIND-
AKTIIVSED 

AINED 
FENOOLID LÄBI-

PAISTVUS 

LAHUS-
TUNUD 
HAPNIK 

VEE-
PINNA 

PUHTUS 
KUUPÄEV 

Proovi võtmise koht  

  visuaalselt  visuaalselt  visuaalselt  olfaktoorselt  cm 
% küllastus-

astmest 
visuaalselt 

24.04.2006 sanatooriumi vastas 8,04  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 107% puhas 

24.04.2006 apteegi vastas 8,11  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 108% puhas 

11.05.2006 
vetelpääste hoone 
vastas 8,33  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 86% puhas 

17.05.2006 sanatooriumi vastas 8,05  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 96% puhas 

17.05.2006 apteegi vastas 8,02  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 95% puhas 

21.06.2006 sanatooriumi vastas 8,26  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine 29cm 89% puhas 

21.06.2006 apteegi vastas 8,25  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine 30 88% puhas 

04.07.2006 sanatooriumi vastas 8,19  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30 87% puhas 

04.07.2006 apteegi vastas 8,21  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30 86% puhas 

20.07.2006 sanatooriumi vastas 8,27  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 89% puhas 

20.07.2006 apteegi vastas 8,33  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 87% puhas 

25.07.2006 
vetelpääste hoone 
vastas 8,19  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 93% puhas 

08.08.2006 sanatooriumi vastas 7,95  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 97% puhas 

02.08.2006 apteegi vastas 8,14  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 92% puhas 

02.08.2006 
vetelpääste hoone 
vastas 8,17  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 91% puhas 

06.06.2006 sanatooriumi vastas 8,25  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 106% puhas 

06.06.2006 apteegi vastas 8,27  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 105% puhas 

13.06.2006 
vetelpääste hoone 
vastas 7,94  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 97% puhas 

30.04.2007 sanatooriumi vastas 8,1  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 112% puhas 

30.04.2007 apteegi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 111% puhas 

08.05.2007 sanatooriumi vastas 8,2  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 111% puhas 

08.05.2007 apteegi vastas 8,2  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 109% puhas 

30.05.2007 sanatooriumi vastas 8,2  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 88% puhas 

07.06.2007 sanatooriumi vastas 8,3  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 99% puhas 

07.06.2007 apteegi vastas 8,3  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 97% puhas 

19.06.2007 sanatooriumi vastas 8,1  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 104% puhas 

20.06.2007 sanatooriumi vastas 8,3  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 99% puhas 

20.06.2007 apteegi vastas 8,2  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 97% puhas 

05.07.2007 sanatooriumi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 95% puhas 

05.07.2007 apteegi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 93% puhas 

10.07.2007 
vetelpääste hoone 
vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 98% puhas 

18.07.2007 sanatooriumi vastas 8,3  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 89% puhas 

18.07.2007 apteegi vastas 8,3  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 88% puhas 

07.08.2007 
vetelpääste hoone 
vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 121% puhas 

08.08.2007 sanatooriumi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 89% puhas 

08.08.2007 apteegi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 90% puhas 

22.08.2007 sanatooriumi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 86% puhas 

22.08.2007 apteegi vastas 8  muutust ei esine ei esine ei esine ei esine >30cm 84% puhas 
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LISA 2. Kaardid  
 

1.Viru alamvesikonna rahvastiku tihedus (Viru veemajanduskava eelnõu 2006) 

 
 
2. Viru alamvesikonna maakasutus  (Viru alamvesikonna veemajanduskava 2006) 
 

 



 34 

 LISA 3. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ 
 
 
 

 -  väga hea vee kvaliteet 
            vastab kõigile nõuetele (nii suplusvee EL direktiivi kohustuslikele ja soovituslikele kui ka   
              Eesti VV määruse nõuetele) 

 -   hea vee kvaliteet  
 vastab EL direktiivi kohustuslikele ning Eesti VV määruse nõuetele, kuid mitte EL  direktiivi 
soovituslikele nõuetele 

 -   kehv vee kvaliteet 
            ei vasta EL direktiivi ega Eesti VV määruse nõuetele 

   
Üksikute proovide hindamine: 

Mikrobioloogilised näitajad: 
Väga hea kvaliteet 

 

Hea kvaliteet             

 

Halb kvaliteet         

 

Coli-laadsete bakterite arv 100 ml vees <500 <10 000 >10 000 

Fekaalsete coli-laadsete bakterite arv 100 ml vees <100 <2000 >2000 

Fekaalsete streptokokkide arv 100 ml vees <100 – >100 

Füüsikalis-keemilised näitajad:  

Mineraalõlide esinemine mg/l <0,3 
Veepinnal puudub 

silmaga nähtav õlikile ja 
spetsiifilist lõhna pole 

>0,3 

pindaktiivsete ainete kogus vees mg/l <0,3 
Ei tohi tekitada püsivat 

vahtu 
>0,3 

Fenoolid mg/l C6H5OH <0,005 
Spetsiifilist lõhna pole 

<0,05 
>0,05 

 
 
Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt: 

 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet  

 
Coli-laadsed bakterid 

Vähemalt 80% proovides 
peab olema coli-laadseid 
vähem kui 500 (100ml 

vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

coli-laadseid vähem kui 
10 000 (100ml vee 

kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on coli-

laadseid rohkem kui 
10 000 (100ml vees) 

Fekaalsed coli-laadsed 
bakterid 

Vähemalt 80% proovides 
peab olema fekaalseid 

coli-laadseid vähem kui 
100 (100ml vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

fekaalseid coli-laadseid 
vähem kui 2000 (100ml 

vee kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on fekaalseid 
coli-laadseid rohkem kui 

2000 (100ml vees) 

Fekaalsed streptokokid Vähemalt 90% proovides 
peab olema fekaalseid 

streptokokke vähem kui 
100 (100ml vee kohta) 

- - 

 


