
Suplusvee kvaliteedi hindamine 
 

 

Igale proovile antakse hinnang: 
 

 - väga hea veekvaliteet  
 

Mõlemad näitajad vastavad määruse nõuetele, ei esine sinivetikaid ega muud 
reostust 

 

 - kesine veekvaliteet  
 

Juhul kui vähemalt üks näitaja ületab vähe määruses toodud piirväärtust või/ja 
võib esineda sinivetikaid. Sellisel juhul tasub olla tähelepanelik nõrgema 
tervisega inimestel, näiteks lastel, vanuritel, allergikutel jt.   

 

 - halb veekvaliteet  
 
            Juhul kui vähemalt üks näitajatest ületab oluliselt määruses toodud piirväärtust   
            või/ja esineb intensiivne sinivetikate õitseng. Sellisel juhul ei ole suplemine  
            soovitatav.   

 

 

Uuritavad mikrobioloogilised näitajad: 
 

Vastavalt aprillis jõustunud sotsiaalministri määrusele hinnatakse sellest hooajast suplusvee kvaliteeti 

kahe mikrobioloogilise näitaja ja visuaalse kontrolli alusel.  

 

Kui varem oli üheks uuritavateks bakterite perekonnaks fekaalsed coli-laadsed, siis nüüd uuritakse 

nende asemel Escherichia Coli baktereid (ehk E.coli), mis peaks olema eelmisest täpsem. Lisaks 

E.coli bakteritele uuritakse suplusvees ka soole enterokokkide esinemist. Varem uuriti nendega 

sarnaseid fekaalseid streptokokke ja seda ainult võimaliku reostuse kahtluse korral. 

  

Vastavalt määrusele mõistetakse suplusvee reostuse all nende kahe bakteri kehtestatud piirarvu 

ületamist (kasvõi 10 võrra). 

  

Soole enterokokid ja E. coli on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste 

soojavereliste loomade soolestikus. Enamus nende bakterite vorme on ohutud, isegi kasulikud. Kuid 

nende bakterite hulgas võib esineda mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti 

haiguseid. Kuna soole enterokokid ja E.coli bakterid võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, 

on nad head indikaatororganismid vees võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.  

  

Mida suurem on nende kahe bakteri sisaldus vees, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla ka nn 

halbu mikroorganisme. Mikroorganismide arv, mis võib põhjustada infektsiooni või haigust sõltub 

vastavast mikroorganismist ja selle vormist, kokkupuute kestusest, supleja tundlikkusest ja 

immuunsüsteemi tugevusest.  

   

Veekogude mikrobioloogilise reostuse allikateks võivad olla nii inimesed kui loomad. 

Suplusvee mikrobioloogiliste näitajate ületamine annab märku võimalikust ohust. Olenevalt ületamise 

suurusest suureneb ka oht nakatuda „halbade” bakteritega. Juhul kui proov on ületanud normi vähe 

(näiteks kuni kaks/kolm korda), siis juhitakse sellele suplejate tähelepanu, et antud vees võib olla 

suurenenud nn halbade mikroorganismide hulk ning  ettevaatlik tasuks olla eelkõige lastel, vanematel 



ja nõrga immuunsüsteemiga inimestel. Kuna bakterid võivad põhjustada seedetrakti haiguseid (ei 

põhjusta naha ärritusi), siis peaks vältima vee allaneelamist.    

  

Kindlasti peaks vältima suplemist, kui esineb lahtiseid haavu, seda ka siis, kui analüüsid vastavad 

normidele, sest haavade kaudu võib kergesti nakatuda.  

  

  


