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SISSEJUHATUS 

 

Aastal 2006 võeti vastu suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, millega kehtestati nõuded vee 

kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele. Ühe 

olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võeti kasutusele suplusvee profiilid ehk 

andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) - 

võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine 

supluskohtadele.  

Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus  

(https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv). Ranna ja kalda alade kaitset ja 

kasutamist reguleerib looduskaitseseadus 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019021?leiaKehtiv). Nõuded suplusveele ja 

supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele 

suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele on kehtestatud sotsiaalministri 03.10.2019 

määrusega nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” (edaspidi määrus nr 63, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004). 

Määruse nr 63 kohaselt peab suplusvee profiil sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja 

supluskoha kohta: 

1) reostuse allikaks olla võivate supluskoha ja teiste selle supluskoha valgalas olevate 

pinnavete füüsikalised, geograafilised ja hüdroloogilised omadused;  

2) supluskoha ja suplejate tervist mõjutada võivate reostuse kindlakstehtud põhjuste 

loetelu ja hinnang;  

3) tsüanobakterite leviku võimalikkuse hinnang;  

4) makrovetikate ja/või fütoplanktoni leviku võimalikkuse hinnang;  

5) kui reostuse hinnang näitab lühiajalise reostuse riski, tuleb esitada järgmine teave:  

6) võimaliku lühiajalise reostuse eeldatav olemus, sagedus ja kestus;  

7) üksikasjad reostuse teiste põhjuste kohta, kaasa arvatud nende suhtes võetud 

kvaliteedijuhtimismeetmed ning reostuse põhjuste kõrvaldamise ajakava;  

8) lühiajalise reostuse korral võetud kvaliteedijuhtimismeetmed ning selliste meetmete 

võtmise eest vastutavad asutused ja nende kontaktandmed;  

9) seirepunkti asukoht. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019021?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004
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Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt 

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

Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet, mis on Sotsiaalministeeriumi 

valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab 

riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.  

Pedeli supluskoha profiil valmis 2011. aastal Terviseameti, Valga Linnavalitsuse ja MTÜ 

Valga Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna koostöö tulemusena. Terviseameti Lõuna 

regionaalosakond vaatab profiili regulaarselt üle, s.h. kogub vajalikke andmeid ning 

koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel. 

Terviseamet: 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 

Tel: 794 3500 

E-post: kesk@terviseamet.ee 

 

 

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esindus: 

Aia 17, 68203 Valga  

Telefon: 5822 5415 

E-post: kesk@terviseamet.ee 

 

 

Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Suplusvee 

kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Pedeli supluskoha puhul Valga 

Vallavalitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee 

nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.  

 

mailto:kesk@terviseamet.ee
mailto:kesk@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. 

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 – valgalapiirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest 

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine 
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1. PEDELI SUPLUSKOHA, PEDELI PAISJÄRVE JA SELLE 

VALGALA KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 

 

Supluskoha ID: EE00504013 
              

 

Asukoht (riik, maakond, 

omavalitsusüksus): 
Valga linn, Valgamaa 

Koordinaadid (ETRS89): PL: 57,7817  IP: 26,0403 

Veekogu nimi: Pedeli jõgi 

Veekogu liik: Jõgi 

Veekogu ID: EE101210_3 

Veekogu riiklik registrikood: VEE1012100 

Hinnatav suurim külastatavate 

inimeste arv (tipphooajal): 
30-100 

Supluskoha rannajoone/kalda 

pikkus: 
 100 m 

Supluskoha maksimaalne ja 

keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus - 1,7 m 

Keskmine sügavus -1,0 m 

Supluskoha omanik/valdaja: 

Valga Vallavalitsus 

Puiestee 8, 68203 Valga 

valga@valga.ee    

koduleht: www.valga.ee 

Supluskoha kontaktisikud: 

Anni Teetsmann, Valga Vallavalitsuse ehitus- ja 

planeerimisteenistuse keskkonnaspetsialist 

Pille Meriroos, Valga Vallavalitsuse munitsipaalvara teenistuse 

vara valitsemise juhtivspetsialist 

 

Supluskoha omaniku/valdaja 

kontaktandmed:  

e-kirja aadress: anni.teetsmann@valga.ee; mob.5860 1328 

e-kirja aadress: pille.meriroos@valga.ee; tel.7669955 

 

 

mailto:valga@valga.ee
http://www.valga.ee/
mailto:anni.teetsmann@valga.ee
mailto:pille.meriroos@valga.ee
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

Pedeli jõe supluskoht asub Valgamaal Valga linnas.  

Valga on piirilinn. Linna poolitab alates 1. juulist 1920 Konnaoja, mis jätab osa linnast 

(hilisema nimega Valka) Läti riigile.  

Pedeli jõele on rajatud neli paisjärve (esimene Pedeli paisjärv, kood VEE2085410,  teine 

Pedeli paisjärv, kood VEE2085420, kolmas Pedeli paisjärv, kood VEE2085440 ja neljas 

Pedeli paisjärv, kood VEE2085450). Paisjärved rajati eesmärgiga parandada linnaelanike 

puhketingimusi. Jõe kallastele on rajatud kaks matkarada, mis sobivad ka tervisespordi 

harrastamiseks, samuti laste mänguväljakud. Pedeli jõe viimase ehk neljanda paisjärve 

äärde enne Pika tänava silda on  kujundatud Valga linna ainuke ametlik supelrand.  

 

  
Kaart 1. Pedeli rand: — rannaala piir,  ● suplusvee seirepunkt 

  

Pedeli ranna liivakattega ala pikkus on umbes 50 m. Supelranna piires on randa veetud 

täiendavalt liiva. Liivaranna keskmine laius on 5 m, mis läheb üle rohukattega pinnaks. 

Tavaline keskmine koormus on ligi 30-100 inimest.  

Supluskohas on lubatud liikuda jalgratastega mööda selleks ettenähtud teid. Muudel 

sõidukitel  ei ole lubatud rannas liikuda. Parkla asub umbes 15 m kaugusel rannast. 

Supelranna ja kogu virgestusala territooriumil on olemas supelranna liiklust ning 

lemmikloomadega rannas viibimist reguleerivad ja teenuste osutamisele viitavad 

suunamärgid.  

Rannas on kaks riietuskabiini ja lastemänguväljakud. Rannas on rannahoone, kus asub 

suplushooajal rannavalve-vetelpääste. Külastajate tarbeks on rannahoone juures infotahvel, 
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mis sisaldab informatsiooni supelranna valdaja nimetuse ja supelranna avamise kohta, 

teavet vee ja õhu temperatuuri ning suplusvee kvaliteedi kohta.  Samuti on rannahoone 

juures, mis on ühendatud linna veevärgiga, külastajate tarbeks joogiveevõtukoht. 

Rannahoones asuvad ka kanaliseeritud WC-d. Suvel ja ürituste läbiviimise ajal 

paigaldatakse juurde moodul WC-d. 

Supelranna veeala on puhas mudast ja ujumist segavast taimestikust. Kaldal asuvate 

kinnisasjade omanikud ja valdajad on kohustatud hoidma  kaldad puhtana ning hooldama 

kallasrada. Rand on puhas vetikatest, mis võivad kuhjuda ja hakata kõdunema.  

Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega. Suplejatele on 

ehitatud ujumissild. Veesõidukite kasutamine selles veekogu osas on keelatud.  

 

 
Foto 1. Pedeli supluskoht (Google maps) 

 

1.3. PEDELI JÕGI JA PEDELI JÕE VALGALA KIRJELDUS  

 

Vesikond: Ida-Eesti 

 

Vesikonna ID: EE02 

Alamvesikond: Võrtsjärve 

Alamvesikonna ID: EE2SU7 

 

Pedeli jõgi asub Lõuna-Eestis Valgamaal kuuludes valgalapõhiselt Ida-Eesti vesikonda ja 

Võrtsjärve alamvesikonda. 

Valga linn 

Valga linn asub Läti piiri ääres, linna edela-kirdesuunaliselt läbiva Pedeli jõe mõlemal 

kaldal. Teiselpool piiri on Valka linn. Valga ja Valka on kokkukasvanud Eesti-Läti 

piirilinnad, millest Valga linna territoorium on 16,54 km² ja Valka oma 14,2 km². 2019. 



 

 

9 

aasta 1. jaanuari seisuga elas Valga vallas 16 505 elanikku sh Valga linnas ca 12 000 

elanikku. Valkas on elanikke mõnevõrra vähem, vaid ca 5200 [9]. 

Linna ümbruse reljeef on tasane. Linna territooriumist moodustab ligikaudu 28% elamud, 

36% munitsipaalmaa, 7% teed ja tänavad ning 6% tootmis- ja ärimaa. [11] 

Piirkonnas tegutsevad põhiliselt väikeettevõtted, peamiselt põllumajanduse ja 

metsamajanduse valdkonnas, kuid oluline koht on ka toiduainetööstusel, kergetööstusel,  

kaubandusel, töötleval tööstusel ja ehitusel, samuti turismil. Suuremad ettevõtted on Valga 

Lihatööstus AS, Valga Teed OÜ, Sangar Valga Vabrik AS, Valga Gomab Mööbel AS, 

Valga Moodul AS, Valga Haigla AS. Valga linna läbivad mitmed olulised maanteed ja 

raudteed.  

Kliima 

Valga maakond asub mereliselt mandrilisele kliimale ülemineku alal: ühelt poolt avaldab 

mõju mereline Lääne-Eesti ja teiselt poolt mandriline Kagu-Eesti. Pilves päevi on aastas 

keskmiselt 115, sademetega päevi 187. Sademeid on külmaperioodil 186 mm, 

soojaperioodil ca 531 mm. Aasta keskmine temperatuur on 4,6 kraadi, kõrgeim juulis ja 

madalaim veebruaris. [13] 

Suplushooaja kuude võrdlemisel on väikseima sademate hulgaga mai ja suurima sademete 

hulgaga enamasti august. 2015.-2019. a EMHI andmete alusel oli väikseim sademete hulk 

2018. aastal ja suurim 2017. aastal. (tabel 1) 

 
   Tabel 1. Sademete hulk EMHI  andmetel 

Aasta Mai Juuni Juuli August September Kokku 

2015 55 37 85 16 69 262 

2016 4 123 89 106 21 323 

2017 26 94 69 111 123 423 

2018 26 26 23 103 73 251 

2019 54 57 65 52 90 318 

 

Ööpäeva keskmised õhutemperatuurid. Suplushooaja kõige jahedam kuu oli juuni ja kõige 

soojem kuu juuli. (tabel 2)  
 

   Tabel 2. Suplushooaja (15. mai - 15. september) keskmine õhutemperatuur 

Aasta Ööpäeva keskmine õhutemperatuur °C 

 Mai      Juuni      Juuli       August     September 

2015 10,3       14,6        16,2         17,2         12,8 

2016 14,4       16,5        18,2         16,2         12,5 

2017 10,5       13,8        16,0         16,3         12,2 

2018 15,3       15,5        20,2         18,1         13,8 

2019 11,4       18,5        16,0         16,2         11,3 

 

Pedeli jõgi 

Pedeli jõgi on Väikese Emajõe suurim vasakpoolne lisajõgi. Jõe pikkus on 31 km, millest 

Eesti territooriumil 15 km. Jõe lähteosa ja alamjooks asuvad Eesti ning keskjooks Läti 

territooriumil. Jõgi jõuab uuesti Eesti territooriumile Valga ja Valka linna piiril, Konnaoja 

suudme kohal. Valga lõigus voolab Pedeli jõgi käänulises sängis läbi kesklinna. 
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Pedeli jõgi saab alguse Kadastiku järvest ja suubub Väikesesse Emajõkke. Kadastiku e. 

Katai järv (pindala 7,2 ha) asub Koorkülast 5,5 km lõuna pool metsas. Jõgi lähtub järve 

lõunaotsast. Jõe valgala on  229 km² (sellest Eestis 143,2 km²). Jõe kaldad on madalad, 

soised ja enamasti lagedad. Jõepõhi Valga linna piires on mudane. 

Jõe veepinna absoluutne kõrgus on lähtel 68,0 m ja suudmes 35,3 m. Jõe langus on 32,7 m 

ja keskmine langus 1,05 m/km.  

Valga lõigus on jõgi valdavalt 7-8 (kohati kuni 10) m lai,  umbes 1,0 m sügav ja aeglase 

vooluga (0,1-0,2 m/s). Pedeli jõe minimaalseks arvutuslikuks vooluhulgaks 99 % 

tõenäosusel (u 11 km suudmest) on määratud 0,18 m³/s.  

Jõe ürgorg moodustab madala niiske lammiluha, mis viimaste aastate korrastustööde käigus 

on kujundatud meeldivaks paisjärvedega puhkealaks, mille väljaarendamine ja kujundamine 

jätkub ka lähitulevikus. Linna territooriumilt suubuvad Pedeli jõkke mitmed ojad, millised 

jaotavad linna kõrguslikult liigendatud piirkondadeks. 

Pedeli jõkke suubub Läti territooriumil Riisupi oja (kood VEE1012200). Oja pikkus on 10 

km, algab Valga linnast 11,5 km loode pool, suubub vasakult kaldalt 23,5 km kaugusel 

suudmest.  

 
Foto 2. Pedeli jõgi. Autor: Igor Jallai ja Niina Nusberg 

Pedeli paisjärve kalastik on märkimisväärselt liigirikas. Oluliseks ja tähenduslikuks on ka 

liikide nagu luts, rünt ja turb esinemine kalakoosluses. Vaatamata väikesele pinnalale (ca 2 

ha) on kalastiku biomass kõrge 170,5 kg haˉ¹ ja võrreldav eesti keskmiste näitajatega, samas 

ületades järvede analoogseid näitajaid. Siin tabati katsepüükidel 11 kalaliiki. Domineerivad 

särg (46%), ahven (27%), kiisk (12%), latikas (8 %). Esinevad haug (3%), linask (1%), luts 

(1%), rünt (1%) ,viidikas (1%), turb (0,3%) ja mudamaim (0,3%). [3]  

Pedeli jõe puhkeala 

Pedeli jõe puhkeala hõlmab nii Eestit kui Lätit. 2007. a paisutati Valga linna piirides, pärast 

jõesängi aluspinnaseni puhastamist, umbes 300 m pikkune Pedeli jõe lõik, mille 
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väljavoolule kujundati paisuks looduslik kärestik, mille ülevool töötaks kalade läbipääsuna 

(Foto 3). 
Mõlemas linnas on kujunemas korrastatud paisjärvede kaskaad, kus 3–4 km pikkusel Pedeli jõe 

lõigul on kokku viis paisutatud tehisveekogu. Niisuguse ettevõtmisega kujunes ca 4 km pikkune 

korrastatud Pedeli jõe lõik, mis on mõlema linna puhkemajanduslikuks tuumikalaks. 

 

 
Foto 3. Pedeli jõe kärestik. Autor Riho Karu.  

1.4. VEE KVALITEET 

1.4.1. Suplusvee kvaliteet 

Pedeli paisjärvedel võetakse veeproove kolmest proovivõtukohast, milleks on Pärna, Perve 

ja Supluskoht (tabel 3). Läti poolt võetuna on proovivõtukohtade järjestus järgmine: 

esimene Pärna, teine Perve ja  kolmas Supluskoht. (vaata lisa 2). 

 
   Tabel 3: Proovivõtu punktid  

Proovivõtu punkt Koordinaadid (ETRS89) 

Pärna proovivõtukoht   N-57.78799, E-26.04563 

Perve proovivõtukoht N- 57.78413 , E- 26.05152 

Pedeli supluskoha proovivõtukoht N- 57.78797, E- 26.04346 

Uuritud mikrobioloogilistest näitajatest ületasid norme soole enterokokkid 2014., 2016. ja 

2018. a (lisa 1). 

 

Pedeli supluskoha veeanalüüside tulemused on toodud välja lisas 1. 

Suplusveele antakse hinnang pärast iga suplushooaja lõppu.  
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Supluskohad klassifitseeritakse suplusvee kvaliteedi alusel vastavalt direktiivis 2006/7/EÜ 

ja  määruses nr 63 toodud nõuetele. Konkreetsed hindamise nõuded on kirjeldatud määrus 

nr 63 lisas 2. Pedeli supluskoha suplusvee kvaliteet aastatel 2011-2019 on toodud tabelis 4. 

Tabel 4 Suplusvee klassifikatsioon 2011.-2019. a vastavalt direktiivile 2006/7/EÜ  

Supluskoht 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedeli 

supluskoht 

HEA HEA VÄGA 

HEA 

HEA VÄGA 

HEA 

HEA HEA HEA HEA 

 

Pedeli supluskoha vee kvaliteet on olnud läbi aastate hea või väga hea, samas esineb aeg-

ajalt lühiajalist reostust. 

1.4.2. Pedeli jõe veekvaliteet 

Vooluveekogude tüpoloogia järgi kuulub Pedeli jõe lõik riigipiirist kuni suudmeni klassi 2B 

– looduslike, keskmise suurusega, heledaveeliste, vähese orgaanilise aine sisaldusega 

jõgede hulka.  

Vooluveekogude seisundi järgi on Pedeli jõgi heas seisundis (vastavalt 2008. a 

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja MÜ Limnoloogiakeskuse poolt teostatud 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele). 

Jõe vesi Valga lõigus on selge ja kollaka värvusega, parajaveeline. Vee lahustunud hapniku 

sisaldus on keskmine (7,8-8,2 mgO2/l). Kesksuvel on jõe vesi nõrgalt aluseline (pH 7,6-

7,7).   

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD   

        MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI 

Jõe alamjooksu põhilisteks reostajateks on Valga ja Valka linnad. Aastast aastasse on 

üritatud Valga linna siseselt Pedeli jõe ümbrust korrastada ja muuta seda atraktiivsemaks 

puhke- ja suplusalaks. Kahjuks peale Pedeli jõe paisjärvede kaskaadi ja puhkeala valmimist 

on avanenud mitmed varasemalt võsa poolt varjatuna olnud reostuse sissevoolukohad. 

Järkjärguliselt üritatakse neid avastada ja likvideerida, kuid kõik see võtab aega. Tänaseks 

on teada, et selliseid ohuallikaid on nii Eesti kui ka Läti poolel, mis omakorda teeb 

ennetavad, avastamise või likvideerimisega seotud tegevused veidi keeruliseks. Viimasel 

aastal on siiski koostööna mitmete instantsidega suudetud märgatavalt vähendada reaalseid 

reostusallikaid, kuid võimalikud ohupositsioonid siiski jäävad ja seda eriti kahel suunal, 

milleks on Eesti piiri arvestades Pedeli jõgi Ramsi silla juures ja Konnaoja pikki Läti piiri, 

kus ohuallikaid on nii Eesti, kui ka Läti poolel.  

Joonistel 1 ja 2 on määratlused lähtuvalt senisele kontrollile ja reostuskollete avastamistele. 

Joonistel on antud alad põhimõttel, mis oma sisult ja asukohalt on kontaktvööndis Konnaoja 

ja Pedeli jõega ning millelt on võimalik reostusoht, kuna sealt on avastatud reostuskoldeid. 

(MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit) 
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Joonis 1. Reostuse suurimad võimalikud sissetulekud senise kontrolli tulemusel fikseerituna. 

Punase joonega on viidatud reostuse suurimad seni avastatud võimalikud sissetulekud Pedeli jõkke.   

 

 
Joonis 2. Alad, millel on täheldatud ja avastatud reostuskoldeid nii Eesti, kui ka Läti territooriumil. 

Punase joonega on näidatud senise töö tulemusena fikseeritud võimalikud alad, milles on täheldatud 
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reostuse sattumist Pedeli jõkke. Põhjuseks mitmed torustiku lekked, amortiseerunud objektid nii 

Eesti kui ka Läti poolel. 

 

 
Foto 4. Üks võimalikest reostuse saabumissuundadest Ramsi silla juures piiril (Autor:  

            Riho Karu, Keskkonnakeskus)              

 

 
Foto 5. Teine võimalikest kohtadest Konnaoja suubumine Pedeli jõkke (Autor: Riho Karu,   

               Keskkonnakeskus).   

1.5.1. Valga linna kanalisatsioon 

Valga linnas on valdavalt ühisvoolne kanalisatsioon. Kuid osaliselt on välja ehitatud ka 

sademevee kanalisatsioon, mida on kokku 14 km. Kanalisatsiooni magistraaltorustike 

üldpikkus on 26 km. Tsentraalset kanalisatsiooni kasutab 75% kõigist tarbijatest, sh 55 % 
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elanikest. Kanaliseerimata piirkondades kogutakse reoveed kogumiskaevudesse, mille 

tühjendamine toimub vastavalt vajadusele. 

Aastatel 2010 ja 2013. a viidi ellu Valga linna veemajandusprojekt,  mille  tulemusena 

prognoositi ühisveevarustuse klientide arvu tõusu ca 86%-ni ja ühiskanalisatsiooni klientide 

arvu tõusu ca 94%-ni Valga linna elanikest. Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni 

ehitamise ja reovee kanalisatsiooni rekonstrueerimise tulemusel väheneb lisavee kogus 

reoveepuhastile suunatavas reovees 50%. 

Pedeli jõkke ja sellesse suubuvatesse ojadesse suubuvad mõningate ettevõtete 

kanalisatsioonitorustikud ja linna sademevee kollektorid.  

1.5.2. Heitvee puhastusjaamad ja -suublad 

Kanalisatsiooniveed juhitakse kõik peapumplasse Peetri tänaval, mille tarvis on reljeefist 

tingituna hetkel 11 ülepumplat Käimasoleva projekti käigus lisandub veel 5 ülepumplat. 

Peapumplast pumbatakse reovesi puhastisse aadressil Metsa 27, kus see puhastatakse 

bioloogiliselt vee erikasutusloaga lubatud piirideni. Puhastatud reovesi ehk heitvesi 

juhitakse Pedeli jõkke. Väljavool asub paisjärvedest umbes 3 km allavoolu.  

On olemas ka Peetri tn peapumplas avariiülevool Pedeli jõkke ekstreemseteks juhtudeks 

nagu paduvihm vm. Avariiülevoolu väljalask asub Pika tn Pedeli sillast ja ka supluskohast 

ca 20 m allavoolu.  

Valka linna reoveepuhasti väljavool on suunatud Seda jõe algusesse, mis tähendab, et Valka 

heitveed juhitakse Salatsi jõgikonda. Tehniliselt pole välistatud Valka linna reovee 

sattumine Pedelisse reoveepumplate või sadeveekanalisatsiooni avariide ajal. 

 

1.5.3. Sadeveed  

Linna territooriumil suubuvad Pedeli jõkke mitu oja, mis jaotavad linna kõrgustikult 

liigendatud piirkondadeks. 

Pedelisse suubuv sademevee kollektor saab alguse Pikalt tänavalt, kust see kogub Pipraoja 

vee. Edasi kulgeb see torus läbi Linnapargi, staadioni alt läbi ja suubub E. Enno tn kohalt 

Pedeli paisjärve. See kollektor korjab sademevee järgmistelt tänavatelt: Sepa, Puiestee, 

Vabaduse, Jaama pst., Köie, Vee, E. Enno. Konnaoja lõpp on pandud voolama torusse, mis 

suubub Pedeli paisjärve. Laia tn sademevesi juhitakse Konnaojja. Võru tn sademevesi 

juhitakse mööda Aasa tn alla läbi settetiikide luhale ja see Pedelit ei mõjuta. 

1.5.4. Jääkreostus objektid ja prügila 

Valga linna territooriumil asuv prügila asub Pedeli jõest küllaltki kaugel. Prügila oli 

kasutuses 40 aastat, see suleti 2009. aastal. Prügila sademe- ja nõrgvee puhastamiseks on 

ehitatud vastava projekti alusel bioloogiline puhasti. Prügila veed juhitakse piirdekraavide 

kaudu puhastisse. Puhastatud vesi juhitakse prügilast põhjapool paiknevasse 

olemasolevasse kraavi.  

Pedeli ääres kogutakse olmejäätmeid kogu virgestuasalale paigutatud prügiurnidesse. 

Nende tühjendamine toimub tavaliselt üks kord päevas, vajadusel sagedamini. 
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2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS 

Lühiajalise reostuse (kestab vähem kui 72 h) esinemise tõenäosus suplushooajal on olemas, 

kuna 2012., 2016. ja 2018. aastal esines proove, kus mikrobioloogilised näitajad ületasid 

lubatud norme. Reostuse põhjusi ei ole täpselt teada, kuid arvatakse, et Pedeli supluskoha 

vee kvaliteeti võivad mõjutada Pedeli jõkke ja sinna suubuvatesse ojadesse sattuv 

puhastamata reovesi, kuna piirkonnas (nii Eesti kui Läti poolele) on kanaliseerimata 

elamuid ja majandushooneid. Reostuse sagedus sõltub inimeste käitumisest ja ilmast. 

Suurem oht Pedeli jõe reostuseks on kevadel ja sügisel suurvee ajal.  

Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

 Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 

toimub koostöö Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esinduse, Valga 

Vallavalitsuse ja Keskkonnainspektsiooni vahel. 

 Tekkinud reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist. Valga Vallavalitsus ja 

Terviseamet teavitavad avalikkust kohaliku raadio, omavalitsuse ja TA kodulehe või 

kohaliku ajalehe kaudu. 

 Lühiajalise reostuse korral heisatakse rannas punane lipp. Rannas on olemas 

infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi 

vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus. 

 Esimesel võimalusel võtab Lõuna regionaalosakond või vallavalitsus vastavalt 

kokkuleppele uue proovi. Keskkonnainspektsioon püüab välja selgitada reostuse 

põhjusi. 

2.2. MUU REOSTUS 

Tõenäosus pikaajalise mikrobioloogilise reostuse esinemiseks on olemas, kuna 2014., 2016. 

ja 2018. aastal oli proove, kus mikrobioloogilised näitajad ületasid lubatud norme.  

Reostuse põhjuste uurimise tulemused näitasid, et suplusvee reostuse võis põhjustada Lätis 

paisude tammide avamine. Pedeli supluskoha vee kvaliteeti võivad mõjutada Pedeli jõkke ja 

sinna suubuvatesse ojadesse sattuv puhastamata reovesi, kuna piirkonnas (nii Eesti kui Läti 

poolele) on kanaliseerimata elamuid ja majandushooneid. Reostuse sagedus sõltub inimeste 

käitumisest ja ilmast. Suurem oht Pedeli jõe reostuseks on kevadel ja sügisel suurvee ajal.  

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

 Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 

toimub koostöö Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esinduse, Valga 

Vallavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuse vahel. 

 Tekkinud reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist. Valga Vallavalitsus ja 

Terviseamet teavitavad avalikkust kohaliku raadio, vallavalitsuse ja TA kodulehe või 

kohaliku ajalehe kaudu. 

 Hoidmaks ära suplejate kokkupuudet reostusega heisatakse rannas kohe punane lipp 

ning Valga vallavalitsus paigaldab supluskoha valdajana randa hoiatussildid. 

Infotahvlitele pannakse veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi vastavus 

kehtestatud normidele, reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus. 
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 Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse ka Päästeametit, kes 

tegutseb vastavalt oma reostustõrjeplaanile 

2.3   POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE 

POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 

Aeg-ajalt on mõningates supluskohtades probleemiks ka sinivetikate vohamine, mis võib 

tekitada tervisehäireid. Potentsiaalselt toksiliste vetikate olemasolu suplusvees 

kontrollitakse vee värvuse ja läbipaistvuse olulise muutuse korral või kui nende esinemise 

tõenäosus on suurenenud.   

Pedeli paisjärve supluskohas ei ole sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid esinenud. 

Samuti ei ole teostatud uuringuid jões või paisjärves esinevate sinivetikate liikide kindlaks 

tegemiseks.  

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON  

Pedeli jõe makrovetikate ja fütoplanktoni kohta andmed puuduvad.  

Supelranna veeala puhastatakse mudast ja ujumist segavast taimestikust, samuti randa 

uhutud vetikatest, mis võivad kuhjuda ja hakata kõdunema. Kaldal asuvate kinnisasjade 

omanikud ja valdajad on kohustatud hoidma  kaldad puhtana ning hooldama kallasrada.  

 

KOKKUVÕTE 

Valgamaa on tuntud oma suurepäraste puhkamis- ja vaba aja veetmise võimaluste poolest. 

Valgamaal Läti piiri äärses Valga linnas asub Pedeli jõe supluskoht. Valga linna ainuke 

ametlik supelrand on  kujundatud jõele rajatud paisjärvede kaskaadi viimase ehk neljanda 

paisjärve äärde enne Pika tänava silda. 

Supluskoha veekvaliteet on kõikuv. Esinenud on lühiajalist suplusvee reostust. 2014., 2016. 

ja 2018. aastal oli proove, kus mikrobioloogilised näitajad ületasid lubatud norme. Uuritud 

mikrobioloogilistest näitajatest ületasid peamiselt norme soole enterokokid. Suplusvee 

kvaliteedi halvenemist mikrobioloogiliste näitajate osas võivad põhjustada 

punktreostusallikad (kanaliseerimata piirkonnad). Samas, vaatamata esinenud 

probleemidele, on Pedeli supluskoha vesi hinnatud enamjaolt heaks.  

Aja jooksul on vähenenud otse Pedeli jõkke lastava puhastamata reovee hulk ning reovee 

otselaskude arv, mis toob kaasa jõevee paranemise. Suuri investeeringuid on tehtud 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, kuid nii pikaajalise kui  

lühiajalise mikrobioloogilise reostuse oht ei ole veel käesolevaks ajaks täiesti likvideeritud.  
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LISA 1. Pedeli jõe supluskoha suplusvee analüüside tulemused 2012-2019 

VEEPROOVI 

VÕTMISE 

KUUPÄEV 

MIKROBIOLOOGILISED 

NÄITAJAD 

SOOLE 

ENTEROKOKID 

ESCHERICHIA 

COLI 

arv 100 ml veel arv 100 ml vees 

21.05.2012 17 17 

18.06.2012 14 46 

16.07.2012 220 312 

24.07.2012 21 109 

01.08.2012 93 290 

20.05.2013 56 72 

17.06.2013 27 45 

15.07.2013 84 238 

12.08.2013 22 37 

19.05.2014 12 98 

16.06.2014 6 23 

14.07.2014 119 510 

21.07.2014 46 168 

11.08.2014 16 82 

18.05.2015 10 4 

15.06.2015 0 3 

14.07.2015 8 36 

11.08.2015 6 42 

26.08.2015 96 12 

17.05.2016 8 10 

07.06.2016 0 2 

12.07.2016 47 95 

02.08.2016 294 451 

16.08.2016 37 68 

23.05.2017 6 112 

13.06.2017 24 82 

05.07.2017 32 78 

02.08.2017 16 108 

15.05.2018 8 62 

04.06.2018 0 4 

10.07.2018 200 28 

19.07.2018 4 42 

07.08.2018 8 42 

14.05.2019 91 360 

30.05.2019 120 990 

05.06.2019 10 39 

09.07.2019 96 163 

06.08.2019 4 46 
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