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SISSEJUHATUS 

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, millega kehtestati uued 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) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi, geograafilisi 

ja hüdroloogilisi andmeid, 

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

sagedust, 

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

hinnanguid 

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

 võimaliku lühiajalise reostuse eeldatav olemus, sagedus ja kestus;  

 üksikasjad reostuse teiste põhjuste kohta, kaasa arvatud nende suhtes võetud 

kvaliteedijuhtimismeetmed ning reostuse põhjuste kõrvaldamise ajakava;  

 lühiajalise reostuse korral võetud kvaliteedijuhtimismeetmed ning selliste meetmete võtmise 

eest vastutavad asutused ja nende kontaktandmed;  

5) seirepunkti asukoht. 

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire 

tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames ja muid olemasolevaid uuringuid 

ja andmeid. 

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.  

Roosta ranna profiil valmis aastal 2020 Terviseameti ja Lääne-Nigula vallavalitsuse koostöö 

tulemusena. Terviseameti Lääne regionaalosakonna Läänemaa esindus vaatab regulaarselt 

profiili üle, kogub vajalikke andmeid ja koordineerib erinevate ametkondade vahelist tööd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019021?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004
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Terviseamet 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 

Tel: 7 943 500/7943547 

E-post: kesk@terviseamet.ee 

            Lembi.Tiks@terviseamet.ee  

 

Lääne  regionaalosakond 

Uus 3A, Pärnu 80010 

Telefon: 56293251 

E-post: Kristel.Kallaste@terviseamet.ee  

 

Läänemaa esindus 

Ehte 9, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90504 

Tel: 58098129 

E-post: Lea.Kiis@terviseamet.ee 

 

Supluskoha suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk  Lääne-Nigula 

Vallavalitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse 

ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.  

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 mere ökosüsteeme, olla takistuseks mere õiguspärasele 

kasutamisele, s.h kalapüügile, kahjustada merevee kasutamist ja viia heaolu 

vähenemisele, inimesepoolset otsest või kaudset sisselaset merre. Reostus võib olla keemiline, 

füüsikaline ja mikrobioloogiline. 

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. 

Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine. 

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

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Lühendid 

TA – Terviseamet 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 

EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 

KOV – kohaliku omavalitsuse üksus 

mailto:kesk@terviseamet.ee
mailto:Lembi.Tiks@terviseamet.ee
mailto:Kristel.Kallaste@terviseamet.ee
mailto:Lea.Kiis@terviseamet.ee
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA KIRJELDUS 

1.1 SUPLUSKOHA ANDMED 

Supluskoha ID: EE00402005ROOSTA                   

 

Asukoht (riik, maakond, 

omavalitsusüksus): 

Eesti, Läänemaa 

Lääne-Nigula vald, Elbiku küla 

Koordinaadid (ETRS89): 59.155983; 23.515941 

Veekogu nimi: Läänemeri 

Veekogum: 
Lääne meri; Hiiu madala 

rannikuvesi 

Veekogu liik: Meri 

Veekogumi ID: EE_7 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3000000 

Vesikond: Lääne -Eesti 

Vesikonna ID: EE1SU2 

Alamvesikond: Matsalu 

Alamvesikonna ID: EE1 

Hinnatav suurim külastatavate 

inimeste arv (tipphooajal): 
Max 1000 inimest, keskmine inimeste arv 300 

Supluskoha rannajoone/kalda 

pikkus: 

1 km   

 

Supluskoha maksimaalne ja 

keskmine sügavus 
Maksimaalne sügavus on 1,8 meetrit, keskmine 1,2 m 

Supluskoha omanik/valdaja: Lääne-Nigula Vallavalitsus/Noarootsi Osavallavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: Marika Meister 

Supluskoha omaniku/valdaja 

kontaktandmed:  

Haapsalu mnt 6, 90801 Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne 

maakond   

vv@laanenigula.ee  

mailto:vv@laanenigula.ee
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Foto 1. Roosta rand (www.puhkaeestis/roosta-rand/) 

 

 

 
 

Foto2. Roosta rand (www.puhkaeestis/roosta-rand/) 

 

 

 

 

http://www.puhkaeestis/roosta-rand/
http://www.puhkaeestis/roosta-rand/
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1.2  SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

 

 

Kaart 1. Roosta rand ja seirepunkt 

 

Läänemaal, Lääne – Nigula vallas, Elbiku külas asuva Roosta Puhkeküla juurde jääb Roosta 

rand, mis asub Läänemere ääres Hiiu madala rannikuvees. Roosta rand asub Tallinnast 115 km 

kaugusel ja Haapsalust 39 km kaugusel. Rannast lõuna poole jääb mõne kilomeetri kaugusele 

Hara laht, põhja poole samuti mõne kilomeetri kaugusele Dirhami laht. Rand piirneb ilusa 

männimetsaga. Looduslikult on rand määratletud kui Elbiku liivarand, üldsusele tuntud kui 

Roosta rand. See on üks parimaid liivarandu Loode - Eestis. Supluskoht jääb suurepärase 

loodusliku liivaga pika rannikuala sisse, kogu rannajoone pikkus on 8 km. Liiv esineb luidetena, 

mille vahel on hea pärast mereveest väljumist end soojendada või leida lihtsalt privaatsem koht. 

Roosta ranna laiuseks on keskmiselt 50 m, pikkus üks kilomeeter. 

Suplemiseks ja ujumiseks mõeldud veekogu osa on tähistatud poidega, mis asuvad rannajoonest 

umbes 30 m kaugusel. Roosta rand on rahvusvaheliselt tuntud surfikoht. Igal suvel on siin  

surfirlaagrid. Suvel saab Roostal õppida lohe- ja purjelauasurfi või sõita aerupaadiga või 

aerusurfi- ehk SUP-lauaga. Lisaks on rannas veel võimalik mängida võrkpalli ning on lastele 

mõeldud mänguvahendid. Roosta rannas on 80 kohaga parkla ja laudteed ratastoolis inimestele, 

samuti riietuskabiinid ja võimalus osta suupisteid ja jooke. Kõrval- asuvas Roosta Puhkekülas 

on mitmeid aktiivse puhkuse võimalusi alates minigolfist, tennisemängust, lõpetades 

seikluspargi või bowlinguga, samuti on nii majutus- kui toitlustusvõimalus.  

Randa on paigaldatud prügikastid, mida regulaarselt tühjendab lepinguline firma. Supluskohas 

on suplushooajal väljas ka infotahvel merevee- ja õhu temperatuuri andmetega. Rannas oleva 

toitlustuskoha juures on võimalik saada puhast joogivett. Supluskohas on olemas kuivkäimla.  
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Enne iga suplushooaja algust korrastatakse supluskoht, vajadusel remonditakse inventar. 

Supluskoha omanikuks on Lääne-Nigula vallavalitsus, kes tagab suplusvee seire ning 

lepinguliselt haldab randa suplushooaja vältel Roosta Puhkeküla (Swedest Motel Group AS). 

Regulaarne suplusvee seire algas 2014. aastast. 

 

1.3 SUPLUSKOHA VEEKOGU JA VALGALA KIRJELDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 MATSALU ALAMVESIKOND 

Valgalapõhiselt kuulub Roosta rand Lääne-Eesti vesikonda ja Matsalu alamvesikonda. Matsalu 

alamvesikonda kuuluvad Kasari valgala, lisaks piirduvad väikesed valgalad põhja- ja lõuna pool 

Kasari valgala, Vormsi saar ja rannikuveed. Matsalu alamvesikonna valgala pindala on 6148 

km², millest 4123 km²-l on äravool Matsalu lahte. Valgala pindala hõlmab 11% Eesti 

territooriumist. Piirkond on valdavalt madalik. Maakasutuses on ülekaalus metsamaa. Roosta 

ranna piirkond ongi põhiliselt metsamaa. 

Roosta rand on avatud Läänemerele ja seega on piirkond väga hea veevahetusega. Siin roostikku 

ei esine. Roosta rannas on suplushooajal merevee temperatuur kiiresti muutuv. Kuumal 

suvepäeval võib vee temperatuur mõne tunni jooksul muutuda +20°C-st kuni +10°C-ni, sest 

rannapiirkond on avatud hoovustele. Mere põhi on liivane, kuid tugevate meretuulte korral võib 

aeg-ajalt kanduda rannaäärsesse vette adru ja veetaimi. Üldiselt on suplusvesi puhas ja selge. 

Roosta ranna piirkonda ei suubu ühtegi jõge. 

1.3.2 Lääne-Nigula vald 

Lääne-Nigula vald on kohaliku omavalitsuse üksus Lääne maakonnas. Lääne-Nigula vald 

moodustati 2013. aasta kohalike valimiste järel Oru, Risti ja Taebla vallast. 2016. aastal sõlmisid 

Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva vald ühinemislepingu. Roosta rand jääb 

endise Noarootsi valla territooriumile, Elbiku külasse. Praegusel ajal on see Noarootsi osavalla 

territoorium. 

Lääne-Eesti Vesikond 

EE1SU2 Vesikonna ID 

Matsalu Alamvesikond 

EE1 Alamvesikonna ID 
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1.3.3  Kliima 

Roosta ranna ümbruses on mereline mõõdukalt niiske kliima. Ka siin nagu mujalgi Eestis 

valitsevad edela- ja lõunatuuled. Oluline on ka läänetuul. Suvekuude keskmine sadamete hulk 

aastate 2014 - 2019 lõikes näitab, et üldiselt juunis ja juulis on sademeid vähem, augustis 

sademete hulk tõuseb, kuid aastate lõikes on erinevusi. (Vt. Tabel 1.) 
 

Tabel 1. Sademete hulk EMHI andmete põhjal 

Aasta 
Kuu sademete summa, mm Aasta sademete 

summa, mm juuni juuli august 

2014 56 35 81 519 

2015 53 111 43 638 

2016 98 48 108 638 

2017 78 28 95 747 

2018 48 29 53 540 

2019 26 79 48 743 

 

Allpooltoodud tabelis 2 on kajastatud suplushooaja ööpäeva keskmine õhutemperatuur ja 

suplusvee temperatuurid. Veetemperatuuride kajastamisel on arvesse võetud suplusvee proovide 

võtmisel fikseeritud merevee temperatuure. 

Tabel 2. Suplushooaja (01. juuni -31. aug.) keskmine õhu- ja veetemperatuur          

Aasta 
Ööpäeva keskmine 

õhutemperatuur 

Merevee temperatuur 

minimaalne keskmine maksimaalne 

2014 16,9 11,9 17,3 21,0 

2015 15,3 15,9 16,7 17,8 

2016 16,5 14,6 16,3 18,0 

2017 15,2 16,2 17,4 19,5 

2018 17,7 13,9 18,4 23,1 

2019 16,9 16,2 16,6 17,0 

1.4 VEE KVALITEET 

1.4.1  Suplusvee kvaliteet  

Suplusveele antakse hinnang peale iga suplushooaja lõppu. Suplusvee kvaliteeti hinnatakse 

suplusvee määruses nr 63 toodud põhimõtete alusel. Supluskoha vee klassifitseerimiseks 

koostatakse nelja viimase aasta seire andmete kogu. Proovide väärtustest arvutatakse vastavalt 

määruse lisas 2 toodud valemile protsentiilid. Vastavalt saadud protsentiilide väärtustele on 

Roosta ranna suplusvesi klassifitseerunud aastatel 2017-2019 klassi „väga hea”. (Tabel 3)  

Tabel 3. Suplusvee kvaliteet aastatel 2017-2019 

Roosta 

rand 

2017 2018 2019 

VÄGA 

HEA 

VÄGA 

HEA 

VÄGA 

HEA 

Supluskoha seirepunkt asub supluskoha keskel.  

Hiiu madala rannikuveekogumi nii ökoloogiline- kui koondseisnud on hinnatud 2018. aastal 

„kesiseks“. Hiiu madala rannikuveekogum on looduslik veekogu, mis kuulub tüüpi IV. Keemilisi 

kvaliteedielemente uuritud ei ole.  

Soome laht on toitainerikas, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni laialdasemat 

levikut. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Aeg-ajalt kandub 

tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, üldiselt need ei ole suplejale ohtlikud. 

Sinivetikate õitsenguid Roosta rannas täheldatud ei ole. 
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1.5 POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA 

SUPLUSVEE KVALITEETI 

Suplusvee kvaliteeti mõjutavateks teguriteks võivad olla supluskoha mõjualas paiknevad punkt- 

ja hajareostusallikad. Suuri punktreostusallikaid Roosta ranna piirkonnas ei ole.  

Hajareostusallikateks võib lugeda Elbiku küla ning ranna vahetus läheduses asub Roosta 

Puhkeküla kus on 32 puhkemaja, 42 magamistoaga ning maksimaalselt saab majutada 256 

inimest. Lisaks on veel piiramatult telkimiskohti. Puhkekülas on ka restoran. Puhkekülal on oma 

vee- ja kanalisatsioonisüsteem. 

Roosta ranna kasutuses on kuivkäimla, mis asub ranna Roosta Puhkeküla äärses osas.  

1.5.1 Asulad 

Elbiku küla/Ölbäck 

Küla asub vahetult rannapiirkonna kõrval. Elbiku külas elab alaliselt 33 elanikku (seisuga 

01.01.2020). Suvekuudel ajutiste elanike arv tunduvalt suureneb. Külas ühisveevärgi- ega 

kanalisatsioonisüsteemi ei ole. Kõigil majapidamistel on oma toimivad reovee süsteemid, otse 

merre reovesi ei jookse. 

Roosta Puhkeküla 

Rannaga piirneb Roosta Puhkeküla, kus lisaks majutusmajakestele on ka restoran ja saunad. 

Roosta Puhkekülal on oma veevärk koos kohaliku kanalisatsioonisüsteemiga, millega on 

ühendatud kõik Roosta Puhkeküla 32 puhkemaja ja peahoone. Maksimaalselt on võimalik 

suvekuudel vee- ja kanalisatsioonisüsteemi samaaegselt kasutada umbes 300 inimesel. Reovee 

ärajuhtimise süsteem on autonoomne. Territooriumil on 2 Bioclere puhastit B95 ja B16. B16 

puhastab seitsme maja tarbimise ja B95 kõik ülejäänud territooriumil asetsevate majade 

tarbimise. Süsteemi hooldatakse ja seire toimub regulaarselt. 

 

2 REOSTUSOHU HINNANG 

2.1 LÜHIAJALINE REOSTUS 

Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väga väike, aastatel 2014 – 2019 on olnud kõik 

suplusvee analüüside tulemused nõuetele vastavad. 

Lühiajalise reostuse põhjuseks võivad tõenäoliselt olla ebatavalised ilmastikuolud. Lühiajalise 

reostuse esinemise tõenäosus on suurem augustis kui ilmad hakkavad muutuma tuulisemaks ja 

vihmasemaks. Pärast selliseid ilmasid on võimalik, et vees esineb tugeva tuule ja lainetuse mõjul 

rannaäärsesse vette kandunud veetaimi ja veekogu põhjast üleskerkinud liiva ja setteid.  

Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lääne – Nigula 

Vallavalitsus supluskoha valdajana teavitab ranna külastajaid veekvaliteedist rannas olevate 

infotahvlite kaudu. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja 

kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Lääne regionaalosakonna Läänemaa esinduse, 

Lääne – Nigula Vallavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuste vahel. Reostuse ulatuse või 

lõppemise kindlakstegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti Lääne 

regionaalosakonna Läänemaa esindus avalikustab suplusvee kvaliteedi näitajad ning avalikkust 

teavitatakse lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest terviseameti 

koduleheküljel: www.terviseamet.ee. 

http://www.terviseamet.ee/
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2.2 MUU REOSTUS 

Aastatel 2014 - 2019 ei ole Roosta rannas esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega muud 

reostust. Roosta ranna mõjualas ei paikne olulisi potentsiaalseid punkt- ja hajareostusallikaid, 

siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid väga väikese tõenäosusega. Muud reostust võib 

esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide, avamerelt õlireostus jms) või ebasoodsate 

ilmastikutingimuste korral.   

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

 Reostuse esinemise korral paigaldab Lääne-Nigula Vallavalitsus randa hoiatussildid, millega 

teavitatakse suplejaid rannas olevate infotahvlite kaudu reostuse iseloomust ning eeldatavast 

kestusest. 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 (Terviseameti 

Lääne regionaalosakonna Läänemaa esindust, Lääne-Nigula Vallavalitsust ja 

keskkonnajärelevalveasutusi). Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, 

on sellise 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 

Sinivetikateõitsenguid esineb kogu maailmas peamiselt mage- ja riimvees. Õitsengud tekivad 

soojades, aeglase veeliikumisega ning toitainete rikastes veekogudes. Potentsiaalselt toksilised 

sinivetikad võivad põhjustada haigussümptomeid nii inimestel kui loomadel kokkupuutes 

vetikatoksiinidega reostunud veega. Toksiinid on enamuses ohtlikud veeloomadele ja kaladele, 

inimestel põhjustavad nad mürgistusjuhtumeid toksiine sisaldavat vett juues, kokkupuutes veega 

võib tekkida nahale lööve ning sisse hingates tekitab hingamisraskusi või allergiat. 

Hiiu madala rannikuvee seisundi hinnang on viimastel aastatel „kesine“ (viimane hinnang 2018). 

Roosta rand on avatud merele ja seetõttu hea veevahetusega ning senini ei ole seal sinivetikate 

õitsenguid ranna ujumisakvatooriumis täheldatud, kuid välistada ei saa avamerelt saabuvaid 

kogumeid. Sinivetikate õitsenguid ja nende kogumite liikumist Läänemerel jälgitakse pidevalt 

Eesti Mereinstituudi poolt. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

KOKKUVÕTE 

 

Roosta rand asub Läänemere ääres Hiiu madala rannikuvees. Rand asub Tallinnast 115 km 

kaugusel ja Haapsalust 39 km kaugusel Elbiku külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas. 

Rand jääb endise Noarootsi valla, praeguse Lääne-Nigula valla territooriumile. Roosta rand on 

liivarand, ranna pikkus on üks kilomeeter ja rand jääb 8 kilomeetrise liivase rannajoone sisse. 

Rand piirneb ilusa männimetsaga. Ranna maksimaalne külastatavus tipphooajal võib 

hinnanguliselt ulatuda kuni 1000 inimeseni, kuid suplushooaja keskmine on 300 inimest päevas. 

Roosta rand on tuntud ka hea surfamise kohana, siin on selleks soodsad tingimused ning 

surfilaagrid on igasuvised.  

Roosta rannas alustati suplusvee seirega 2014. aastast. Suplusvesi on saanud kvaliteedi hinnangu 

”väga hea” aastatel 2017 – 2019.  

Suplusvee kvaliteedi halvenemist võib põhjustada eelkõige ilmastikuolude muutumine: pikem 

kuumaperiood, suurenenud sademete hulk ning eriti kui tugev tuul ja lainetus mere põhjasetetest 

hõljumiosakesed ülespoole tõstab ning need randa kannab.  

Suplusvee kvaliteet on olnud stabiilne ning sellele aitab kindlasti kaasa see, et rand on avatud 

merele ja veevahetus on väga hea. Olulisi suuri reostusallikaid ei ole. Ranna vahetus läheduses 

oleval Roosta Puhkekülal on autonoomne heitvee kogumissüsteem, mida hooldatakse ja heitvee 

seire toimub regulaarselt. Elbiku küla hajaasutuse elamud omavad samuti heitvee 

kogumissüsteeme. Heitvett otse merre ei suubu. 

Pikaajalist reostust rannas esinenud ei ole, lühiajalise reostuse võimalus on olemas, kuid on 

pigem vähetõenäoline. Lühiajalise reostuse kõige tõenäolisemaks põhjuseks on ebatavalised 

ilmastikuolud. Tsüanobakterite massesinemisi Roosta ranna piirkonnas viimastel aastatel 

täheldatud ei ole.  
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LISA 1. Roosta ranna suplusvee kvaliteet 2014 - 2019 a 

 

VEEPROOVI VÕTMISE 
KUUPÄEV 

SOOLE ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI   

arv 100ml vees arv 100 ml vees 

21.05.2014 0 1 

18.06.2014 3 1 

16.07.2014 2 1 

13.08.2014 4 <1 

20.05.2015 0 0 

17.06.2015 0 4 

08.07.2015 2 13 

05.08.2015 0 <1 

18.05.2016 <4 5 

15.06.2016 0 <1 

13.07.2016 4 15 

10.08.2016 18 59 

24.05.2017 0 4 

15.06.2017 <4 5 

12.07.2017 6 31 

09.08.2017 0 <4 

21.05.2018 0 <4 

18.06.2018 <4 16 

11.07.2018 0 0 

08.08.2018 <4 0 

16.05.2019 0 0 

12.06.2019 0 0 

10.07.2019 0 0 

07.08.2019 0 2 
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LISA 2.  Lääne-Nigula valla Noarootsi-Nõva piirkonna kaart 
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