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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 valgalakeskne 
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 6 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.  

Suplusvee direktiiv 

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 21.detsembrist 2014. aastast. Märtsiks 
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 järelevalve ja hindamine oluliselt. Uus direktiiv kehtestab  
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 hüdrogeoloogilisi andmeid; 
2. Potentsiaalseid reostuse allikaid, erineva reostuse esinemise tõenäosust, kestust, 

olemust ja sagedust; 
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3. Sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse 
hinnangut; 

4. Kvaliteedijuhtimise meetmeid. 

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire 
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames. 

Vajadusel tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt „heaks”, 
„piisavaks” või halvaks, tuleb suplusvee profiili regulaarselt üle vaadata (sagedus on toodud 
Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”). 

Suplusvee profiilide eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab tihedat koostööd 
erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnaameti ja teadusasutuste 
vahel). 

Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja, kes tagab supelranna ohutud 
kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi 
kohta. 
Käeoleva profiili koostamisel osalesid Tartu linnavalitsuse ja Terviseameti Lõuna talituse 
spetsialistid. 

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 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.  
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Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja 
suplusveele”.  

Pädev asutus 

Suplusvee profiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet. Terviseamet on 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet 
ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras. 

Terviseameti ülesanded: 
1. Suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine; 
2. Suplusveega seotud ohuolukordade 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. 

Profiili koostab Terviseameti Lõuna talitus, s.h kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib 
tööd erinevate ametkondade vahel. 
 

Pädeva asutuse kontaktandmed: 
 
Terviseamet: 

Paldiski mnt 81 
10617 TALLINN 
Tel 6943500 
Faks 6943501 
e-post: kesk@terviseamet.ee  

 
Terviseameti Lõuna talitus: 

Põllu 1a 
50303 TARTU 
Tel 7447401 
Faks 7447408 
e-post: louna@terviseamet.ee  
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Mõisted 

Supluskoht – nii supelrand kui ka supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse 
suplemiseks ja sellega piirnev maismaa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. 

Suplusvesi – supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejale üheselt arusaadaval viisil 
tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal hõljuvate 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, 
sh kalapüügile, kahjustada veekogu kasutamist ja viia heaolu vähenemisele. Reostus võib olla 
keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline või kiirguslik. 

Suplusvee reostus – reostuse all mõeldakse soole enterokokkide ja Escherichia coli (E.coli) 
bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete esinemist, 
mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. 

Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuse ületamine, kuid mis 
ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi. 

Valgala – hüdrogeoloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või siseveekogu saab oma vee. 

Vesikond - valgala piirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest 
kõrvutiasetsevast valgalas koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Seire e monitooring – pidev, millegi seisundi jälgimine. 

Ebaharilik olukord – sündmus või mitu sündmust, mis konkreetses supluskohas mõjutavad 
suplusvee kvaliteeti ja mis eeldatavasti ei kordu sagedamini kui keskmiselt üks kord iga nelja 
aasta jooksul. 
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1. EMAJÕE VABAUJULA, EMAJÕE JA SELLE VALGALA 
KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 

Supluskoha ID: EE00503015EVABA 
          

         

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Tartu linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL - 58,3947 
IP - 26,7031 

Veekogu nimi: Emajõgi 

Veekogu liik: jõgi 

Veekogu ID: EE102360_2 

Veekogu riiklik registrikood: vee1023600 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

Max 500 inimest 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

100 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimum sügavus – supelrannas 1,8 m 

Supluskoha omanik/valdaja: 
Tartu Vallavalitsus 
Raekoja plats 
koduleht: www.tartu.ee  

Supluskoha kontaktisik: 
Inga Kiudorf, Tartu Linnamajanduse osakonna haljastuse 
osakonna haljastuse peaspetsialist 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

e-kirja aadress: inga.kiudorf@raad.tartu.ee  
tel: 7361290 
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Kaart 1. Emajõe Vabaujula Tartus 

1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

Tartu linna läbib Emajõgi kümne kilomeetri pikkuselt voolates loodest kagusse ning 
poolitades linna kaheks osaks. Trapetsikujulise jõeoru laius on Tartu linnas 800-1400 meetrit. 
[14] 

Emajõe Vabaujula asub Tartus Supilinnas Emajõe paremkaldal ligikaudu 9 kilomeetri 
kaugusel Kroonuaia sillast ja 2 kilomeetri kaugusel Raekoja platsist, u 30 min jalutuskäigu 
kaugusel kesklinnast. Emajõe laius supluspiirkonnas 65 m.  

Vabaujula asub tartlastele olulises paigas, kus kõrvuti paiknevad tervise- ja puhkealad – 
tiikide ja kraavidega ilmestatud Tähtvere spordikompleks ja Eesti Maaülikoolile (EMÜ) 
kuuluv dendropark. Kokku umbes 0,4 km2 ala, millest spordipark on saanud viimase lihvi 
alles 2009. aastal. [13] 

Dendropargi näol on tegemist aga üsna vana alaga, mis loodud juba 1970. aastate alguses. 
Liike kasvab dendropargis ligi 2000. [13] 

Emajõe Vabaujulast linnulennul 650 m kaugusel asub Tartu Laululava, 400 meetri kaugusel 
Tähtvere vabaaja- ja puhkekeskus rulluisu ja suusaradadega ning 100 m kaugusel Supilinna 
tiik, kus elutseb järvekonn. Vähem kui poole kilomeetri kaugusel allavoolu vastaskaldal asub 
teine Tartu linna supelrand Emajõe Linnaujula Lodjakojaga 

Vabaujula juurest saab alguse 5 kilomeetri pikkune Jänese matkarada, mis kulgeb mööda 
Emajõe kallast Tartust Vorbusele. 

Rannas ei ole lubatud liikuda sõidukitel. Emajõe Vabaujula juurde pääseb autoga Tuglase 
tänava pikenduse kaudu. Tänav on asfalteeritud ning lõpeb väikese parkimisplatsiga 40-50 m 
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kaugusel Emajõest. Lisaks on parkla ka laululava juures. Jalgratta- ja jalgtee kulgeb mööda 
Emajõe äärset kallasrada ja Fr. Tuglase tänavat. [17] 

Emajõe Vabaujula rand on jagunenud tinglikult kaheks osaks. Ranna osasid eraldab kraav. 
Esimese osa liivariba pikkus on ligikaudu 150 m ja laius 40 m, teise osa puhul on tegemist 80 
m pikkuse ja 30 m laiuse liivaribaga. Randa kasutatakse suveperioodil suhteliselt intensiivselt. 
Ilusate ilmadega võib rannas maksimaalselt olla ligikaudu 500 inimest. 

 

 
Kaart 2.Emajõe Vabaujula supelrand ja proovivõtu punkti koordinaadid N 58.93443; E 26.7054 

 
Emajõe Vabaujula suplusalal on tähistatud suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekogu osa 
märgupoide liiniga. Vee sügavus supelranna veeala üldkasutatavas tähistatud alas ei ületa 
1,8 m. Lastele eraldi supluskohta eraldatud ei ole. 

Supelranna territooriumile on nähtavasse kohta paigaldatud külastajate tarbeks infotahvlid, 
mis sisaldavad informatsiooni supelranna valdaja nimetuse ja supelranna avamise kohta ning 
võimaldavad edastada teavet vee ja õhu temperatuuri, tuule ja suplusvee kvaliteedi kohta.  

Emajõe Vabaujulas puudub veevarustus ja kanalisatsioon. Suplusranda paigaldatakse 
suplushooajaks parklasse puude varju teisaldatav tualett, mida tühjendatakse regulaarselt. 
Riietuskabiine on 4. Prügikastid on liiva peal pinkide juures vähemalt 10 m kaugusel 
veepiirist. Prügikaste tühjendatakse regulaarselt. 

Rannas asub korralik komplekt ronimispuid ja redeleid, kiiged ja lastele liumägi. Rannaribal  
on võrkpalli ülesriputamiseks 5 paari sobivaid poste.   

Supelrannas on tagatud nõuetekohane hooldus. Supluskoht korrastatakse enne suplushooaja 
algust (liiva tasandamine, inventari remont, inventari paigaldamine). Kuid vajadusel 
korrastatakse inventari ka jooksvalt kogu suplushooaja vältel.  
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Suplusperioodil (01. juunist kuni 31. augustini) on päevasel ajal kella 10:00 kuni 20:00 tööl 
ka rannavalve (G4S). Rannavalve ülesanne on tagada rannas nii avalik kord, kui ka 
supelranna alal suplejate turvalisus. 

Rannaalale on paigaldatud infotahvel, mis sisaldab informatsiooni supelranna valdaja ja ranna 
avamise kohta. Samuti teavet vee-ja õhutemperatuuri, tuule ning suplusvee kvaliteedi kohta. 
Koerte ja teiste lemmikloomadega on rannas viibimine keelatud. Paigaldatud on ka 
sellekohane silt. 
 

 
Foto 1. Vabaujula eeskirjad 
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Foto 2. Atraktsioonid Vabaujulas (foto erakogust) 
 

 
Foto 3. Vaade supelrannale (foto erakogust) 
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Foto 4. Vaade supelrannale (foto erakogust) 
 

1.3. EMAJÕE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS 

Emajõe Vabaujula asub Tartus, mis kuulub valgalapõhiliselt Ida-Eesti vesikonda ja Peipsi 
alamvesikonda. 

Peipsi alamvesikond hõlmab 19% Eesti territooriumist (ilma Peipsi järveta). Siin on väga 
eriilmelisi maastikke. Piirkonnas on nii tasaseid madalikke, ulatuslikke soid ja rabasid, 
paeplatoosid ja karstialasid, lainjaid moreentasandikke, voorestikke koos nende vahel 
paiknevate järvede ja soodega ning kõrgustikel paiknevaid järvederohkeid künklikke 
moreenmaastikke. [22] 

1.3.1. Tartu linn 

Tartu asub Kagu-Eesti lavamaal, Suur-Emajõe keskjooksul 38,8 km2 suurusel maa-alal. 
Tegemist on Kagu-Eesti lavamaale iseloomuliku orgudest liigestatud lainja 
moreentasandikuga. Linna piirides voolab loodest kagusse Suur-Emajõgi, poolitades linna 
kaheks osaks. [19] 

Tartu on rahvaarvult teine linn Eestis, samuti on ta Lõuna-Eesti regioonikeskus. Linn jaguneb 
17 omanäoliseks linnaosaks. Statistikaameti andmetel elas Tartus 2011. aastal 103 740 
inimest. 

Tartu linnas on kõige enam maad elamukruntide all (27,9%), millele järgnevad äri- ja 
sotsiaalmaa (12,0%). Soiseid ja võsastunud alasid on 12,1% ning parkide ja haljasalade all on 
10,2%. [14] 
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1.3.2. Kliima 

Piirkonna kliima on tüüpiline Lõuna-Eestile – üleminekuline mereliselt kontinentaalsele. See 
on tingitud Balti mere lähedusest. Tartu maakonda iseloomustavad meteoroloogilised näitajad 
on esitatud Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama pikaajalise (1961-1990) vaatluse alusel.  

Tartu maakonnas on sademete hulk aastas keskmiselt 585 mm. Sademeterikkaim kuu on 
üldiselt august (keskmiselt 86 mm), väiksema sademete hulgaga kuu veebruar (keskmiselt 23 
mm).  

Piirkonna aasta keskmine õhutemperatuur on 4,9 oC. Kõige soojem kuu on üldjuhul juuli, kui 
ööpäeva keskmine temperatuur on 16,6 oC , kõige jahedamad kuud aga on jaanuar ja veebruar, 
siis on ööpäeva keskmine temperatuur -7,1 oC. 
 

Tabel 1. Keskmised õhutemperatuurid Tartu-Tõravere MJ 2006-2010 maist kuni septembrini (EMHI) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Keskmine 15,6 15,0 13,76 14,6 16,0 
Miinimum 10,23 10,1 9,0 9,9 11,45 
Maksimum 21,0 20,1 18,53 19,5 21,1 

 

Tabel 2. Sademete hulk (mm) Tartu-Tõravere MJ 2006-2010. a maist kuni septembrini (EMHI) 

Aasta 
Kuu sademete summa, mm Aasta sademete summa, 

mm 
Mai Juuni Juuli August September 

2006 46,6 41,6 32,8 84,7 25,3 230,9 
2007 100,1 51,3 74,3 41,9 49,8 317,4 
2008 24,5 100,5 65,6 203,7 48 442,5 
2009 15,6 162,3 111,6 62,0 51,1 402,6 
2010 59,9 73,8 43,7 165,0 106,4 448,8 

1.3.3. Emajõgi 

Emajõgi on Lõuna-Eesti suurim jõgi kuuludes heledaveeliste suurte Peipsi alamvesikonna 
jõgede hulka. Pikkuselt on Emajõgi Eesti üheksas jõgi, veerikkuse poolest aga Narva jõe järel 
suuruselt teine – aasta keskmise vooluhulgaga 60-75 m3/s. Jõe kogupikkus on 101 km. [3]  

Jõe väikese languse tõttu (Võrtsjärve ja Peipsi veetasema vahe on ainult 3,5 m) on keskmine 
voolukiirus aeglane 3,7 km/h. Emajõgi kogub oma veed 9960 km2 suuruselt valgalalt, mis 
moodustab ligikaudu 22% Eesti territooriumist. [2] 

Emajõgi ehk Suur-Emajõgi ühendab kahte Eesti suurimat veekogu – Peipsi järve ja Võrtsjärve 
ning on olnud ajalooliselt tähtis vee-ja  kaubatee ning Eesti ainus laevatatav jõgi. Emajõel on 
olnud ajalooliselt tähtis roll Tartumaa ja Tartu linna arengul ning selle kujunemisel tuntud 
hansalinnaks ja tänapäevaseks tugevaks keskuseks. Tartu linna läbib Emajõgi kümne 
kilomeetri pikkuselt. [1] 

Emajõe laius ülemjooksul on 35 m, sügavus 3,5 m; laius keskjooksul (Jänesel) 64 m, sügavus 
1,8 m; laius alamjooksul 92,4 m ning suudmes 145 m. Suurim sügavus on Kavastu hauas – 
kuni 11 m, Kalli (Agali) jõesuus on see 9,6 m. Emajõgi on ainuke täies ulatuses laevatatav 
jõgi Eestis. [1] 
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Emajõega piirnev ala on äärmiselt mitmekesine, hõlmates mitmeid eriilmelisi piirkondi – 
ulatuslikke puutumatuid loodusalasid Alam-Pedja looduskaitseala ja Emajõe Suursoo 
kaitseala näol, ajaloolisi asustatud piirkondi ja vaatamisväärsusi. Koos Emajõe-äärsete 
luhtadega ja piirkonda jäävate looduskaitsealadega ning Võrtsjärve piirkonnaga on Emajõe 
Jõeriigi mitmed alad valitud Natura 2000 loodus- ja linnuhoiuala eelvalikualadeks, kus kasvab 
nii erinevad kaitsealuseid liike kui pesitseb kaitse all olevaid linnuliike (erinevad kotkad, 
haned, rohunepp jne). [1] 

Vastavalt Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrusele nr 58 „Suurte üleujutusaladega 
siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord” on Emajõgi 
suurte üleujutusaladega siseveekogu, kus on kõrgveepiiriks alaliselt liigniiskete alluviaalsete 
soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates. Jõe veetase tõuseb kevadeti. Jõe kevadine 
veetase oleneb tavaliselt lume hulgast, sulamise kiirusest ning vihma rohkusest lume sulamise 
ajal. Kuid kevadise suurvee tõus Tartu kohal oleneb peale selle Võrtsjärvest ja Emajõe 
suuremate lisajõgede, samuti Peipsi “käitumisest”. Emajõe pikaajaline keskmine veetase 
Tartus on 30,62 meetrit absoluutsel kõrgusskaalal. Kevadise suurvee madalaim tase 1996. 
aastal jäi sellest kümmekond sentimeetrit allapoole, kuid kõrgeim Tartu veemõõdupostil 
fikseeritud tase 1867. aasta mai alguses küündis 33,34 meetrini. Kevadsuurvee kõikumise 
amplituud on natuke alla kolme meetri. [21] 

Emajõgi on oluline kalade rändetee ja koelmuala. Tänu ulatuslikult üleujutatavatele 
luhaaladele ja arvukatele vanajõgedele rändab siia piirkonda kudema suur osa Peipsi ja 
Võrtsjärve kalu. Emajões elavate kalaliikide arv on ligikaudu 30, arvukamalt on säga, 
ahvenat, haugi ja latikat. Mitmed Emajõe lisajõed on lõhilaste kudemis-ja elupaikadeks. 
Emajõe vanajõgedes on leitud arvukalt ka Euroopa kaitsealuseid liike – hink, vingerjas, 
tõugjas, võldas). [3] 

Emajõgi voolab läbi Alam-Pedja looduskaitseala, Alam-Pedja linnu- ja loodusala ning 
Kärevere linnu- ja loodusala, Ropka-Ihaste linnu- ja loodusala ning Emajõe-Suursoo 
looduskaitseala ning Emajõe-Suursoo linnu- ja loodusala. [3] 

Emajõel on 12 lisajõge: vasakkaldal Pedja, Laeva, Amme ja Koosa; paremkaldal Kavilda, 
Elva, Ilmatsalu, Porijõgi, Mudajõgi, Luutsna, Ahja ja Agali. Jõkke voolab veel ligikaudu 35 
kraavi ja oja. [2] 

Emajõkke suubuvate jõgede kirjeldus: 

1) Pedja jõgi (VEE1023700) - avalik veekogu, tüüp 2B - heledaveeline ja vähese orgaanilise 
aine sisaldusega jõgi. Pedja jõgi on üks Emajõe veerohkemaid ja pikemaid lisajõgesid – 
pikkus 122 km, valgala 2718 ruutkilomeetrit. Jõe ääres asub Jõgeva alevik ja Jõgeva linn. [6, 
7]  

2) Laeva jõgi (VEE1039600) - avalik veekogu, Laeva Loksu pkr-st suudmeni tüüp 2A - 

tumedaveeline ja humiinaineterikas [5]. Emajõe ülemjooksu vaskpoolne lisajõgi, paikne 
Jõgeva- ja Tartumaa territooriumil. Suubub Emajõkke 62,5 km kaugusel suudmest. Jõe pikkus 
on 48 km, valgala 283 ruutkilomeetrit. [7, 8] 

3) Amme jõgi (VEE1040900) - avalik veekogu, tüüp 2B - heledaveeline ja vähese orgaanilise 
aine sisaldusega. Emajõe ülemjooksu vasakpoolne lisajõgi, asub Jõgeva- ja Tartumaa 
territooriumil. Jõe pikkus on 59 km ja valgala 501 ruutkilomeetrit. Jõe lähikonnas on palju 
põllustatud alasid ja tihe asustus. [6, 7] 

4) Kavilda jõgi (VEE1036200) - avalik veekogu, Kentsi paisjärvest suudmeni tüüp 1B - 
heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega. Emajõe ülemjooksupiirkonna 
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parempoolne lisajõgi, mis asub Tartu maakonna lääneosas. Jõgi lähtub Verevi järve 
loodenurgast ja suubub Emajõkke 76,4 km kaugusel suudmest. Jõe pikkus 26 km, valgala 73 
ruutkilomeetrit. [8;9] 

5) Elva jõgi (VEE1036500)- avalik veekogu, Kaarnaojast suudmeni tüüp 2B - heledaveeline 
ja vähese orgaanilise aine sisaldusega. Emajõe ülemjooksu parempoolne lisajõgi. Jõe lähe 
asub Põlva maakonnas Valgjärvest ja suubub Emajõkke 70,2 km kaugusel suudmest. Jõe 
pikkus 72 km, valgala suurus 456 ruutkilomeetrit. [6, 7] 

6) Ilmatsalu jõgi (VEE1039000) – avalik, samas tugevasti muudetud vooluveekogu. Jõgi 
saab alguse Nõo lähedalt ja suubub parempoolse lisajõena Suurde Emajõkke. Jõe pikkus on 
24 km, jõgikond 105 ruutkilomeetrit. OÜ Tartu Keskkonnauuringud poolt kogutud ja 
määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli vesi Ilmatsalu jões 2008. a varasuvel 
kvaliteediklassis kesine kõrge üldfosfori sisalduse tõttu ning sügisel kõrge üldlämmastiku 
sisalduse tõttu. [6, 7, 11] 

1.4. VEE KVALITEET 

1.4.1. Suplusvee kvaliteet 

Emajõe vabaujula suplusvee kvaliteet on väga hea, vastates nii määruse kui direktiivi 
nõuetele. Suplusveele antakse hinnang peale iga suplushooaja lõppu. Aastatel 2007–2011 on 
Emajõe vabaujula  ranna suplusvee kvaliteet kõigil aastatel hinnatud „Väga heaks” (tabel 3). 
Profiili lisas 2 on toodud hinnangu arvutamise meetod, mida kasutati kuni 2010. aastani. 
2011. aastast  hinnatakse suplusvee kvaliteeti uute nõuete alusel, mis on toodud VV 3. aprilli 
2008. a määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“. 

Kuni 2007. aastani uuriti suplusvees mikrobioloogilistest näitajatest coli-laadsete ja fekaalsete 
coli-laadsete bakterite sisaldust ning füüsikalis-keemilisi näitajaid (nt pH, läbipaistvus, 
mineraalõlide esinemist), alates 2008. aastast uuritakse suplusvees ainult mikrobioloogilisi 
näitajaid soole enterokokkide ja Escherichia coli sisaldust. 
 
      Tabel 3. Emajõe vabaujula suplusvee kvaliteet 

Emajõe 
vabaujula 

2007 2008 2009 2010 2011 

     
 
Suplusvee proovid on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele. Suplusvee kvaliteeti kontrolliti 
kogu suplushooaja vältel, vähemalt üks kord kuus. Kontrollitud on  järgmisi mikrobioloogilisi 
näitajaid:  

• E.coli (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 3600 PMÜ/100 ml),  
• Soole enterokokid (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 150 PMÜ/100 

ml),  
• Coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimase viie aasta jooksul 540 bakterit 100 ml 

vees),  
• Fekaalsed coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimaste viie aasta jooksul 540 

bakterit 100ml vees).  
• Pindaktiivseid aineid ega  mineraalõlide esinemist suplusvees avastatud ei ole, ka ei ole 

täheldatud fenoolidele spetsiifilist lõhna 
 
Analüüside tulemused on toodud lisas nr 1. 
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1.4.2. Emajõe seisund 

Emajõgi (VEE1023600) kuulub tüübilt klassi 3B - heledaveeline ja vähese orgaanilise aine 
sisaldusega (KHTMn 90%-ne väärtus alla 25 mgO/l) jõgi valgala suurusega 1000–10 000 km2. 
[5] 

Emajõe veeseisundi seire on osa riiklikust seiresüsteemist ja seda tehakse kolmes 
vaatluspunktis - Rannu-Jõesuu hüdromeetriapostis, Tartu hüdromeetriapostis (Kvissentalis) ja 
Kavastus. Kahes esimeses punktis võetakse proove sagedusega 6 korda ja Kavastus 12 korda 
aastas. Veest mõõdetakse järgmisi näitajaid: temperatuur, hõljuvained, pH, O2, BHT7, PHT, 
NH4, NO2, NO3, Nüld, PO4, Püld, HCO3, SO4, Cl, Ca, Mg, Na, K, Si, karedus, Fe, 
elektrijuhtivus, värvus. [14] 

Peipsi alamvesikonna veemajanduskava andmete kohaselt on Emajõgi kuni Tartu linnani heas 

seisundis. 

Emajõgi on tugevasti mõjutatud Võrtsjärve fütoplanktoni poolt, mistõttu  domineerivad 
Emajões pigem Võrtsjärvele iseloomulikud liigid. 2010. aasta seireandmetel domineeris 
fütoplanktonis kõikides jõelõikudes niitjad tsüanobakterid Limnothrix planktonica (Wołosz.) 
Meffert ja L. redekei (van Goor) Meffert. Emajões on kindlaks tehtud ca 50 sinivetikataksonit. 
[11] 
 

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD 
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI. 

1.5.1. Tartu reoveepuhastusjaam 

Tartu linnas on hästi funktsioneeriv reoveepuhastussüsteem, mis koosneb reovee 
mehaanilisest puhastamisest, bioloogilisest puhastamisest ning settekäitlusest. [14] 

1999. a avati reoveepuhasti bioloogiline osa, kus reovesi puhastatakse bakterite abil 
reoveetankides. See võimaldab eraldada 95% heljumist ja BHT-st, samuti 80% fosforist ja 
50% lämmastikust. Samuti avati peapumpla ja reovee tunnelkollektor „Kesklinna-1” ja 
„Kesklinna-2”,,. Tunnelkollektor „Kesklinna-1”ulatub peapumplast kuni Tartu kesklinnas 
asuva Aura Veekeskuseni. Tunnelkollektor „Kesklinna – 2” hõlmab Kesklinna, Supilinna, 
Tähtvere ja osa Veeriku linnaosa. [14] 

1.5.2. Sadamad 

Tööstusliku iseloomuga sadam on kavandatud linna keskusest allavoolu. Kesklinna piirkonda 
Emajõel planeeritakse puhkeotstarbelised sadamad. [19] 

Tartu linna registrisadamateks on: 
• Tartu kesklinna sadam - puhkeotstarbeline sadam Soola 5; 
• Ropka tööstusliku iseloomuga sadam Ropka tee 22 ja 29 kruntide ulatuses; 
• paadisadam Ees-Karlova asumis. 

Need sadamad asuvad supelrannast allavoolu. 

Lisaks kesklinna sadamale ja Ropka tööstusrajooni sadamale paikneb Tartu linna 
territooriumil kuus väikeujuvvahendite paigutusala. 
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Supelranna lähedal  u. 400 m allavoolu Ujula tänava supelranna juures asub 10 paadikohaga 
Tartu vetelpäästejaama paadisadam. Umbes 1 km ülesvoolu asub Tartu “Kalevi” 
veemotoklubi Kvissentali paadisadam 6 paadikohaga. 

1.5.3. Sadeveed ja kanalisatsioon 

Tartu ühiskanalisatsioon katab kogu linna ala. Lisaks kuuluvad linna reoveekogumisalasse, 
pindalaga 4487 ha ka linnaga külgnevate valdade külad. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
teenuseid kasutab ligikaudu 97% Tartu elanikest. [14] 

Suur osa Tartu ühiskanalisatsioonist on ühisvoolne — reovesi ja sademevesi voolavad samas 
torus. Järk-järgult on toimunud ja jätkub lahkvoolse süsteemi väljaehitamine. [14] 

Linna kanalisatsiooni põhiskeem näeb ette kogu tekkiva olme- ja tööstusliku reovee 
kanaliseerimise ja selle suunamise läbi linna lõunapiiril asuvate puhastusseadmete ning 
seejärel suunamise Emajõkke. Valdavalt kasutatakse isevoolseid torustikke.[14] 

Mõnel pool on torustikud liiga väikese läbimõõduga ning ei suuda sademevett valingvihmade 
ajal läbi lasta. Seetõttu võib suure saju ajal madalamates kohtades, eriti Emajõe lammil, 
tekkida uputusi. Liigvee ajal rakendub automaatne avariiväljalask, Emajõkke juhitakse 
vähemalt neli korda lahjenenud heitvett. [14] 
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2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS 

Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väike, kuna viimastel aastatel on suplusvee 
mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad olnud stabiilsed ja üldiselt ei ole olnud piirnormide 
ületamist. 

Lühiajalise reostuse põhjuseks võivad olla ebatavalised ilmastikuolud. Lühiajalist reostust 
esinemise tõenäosus suureneb rohkem kevadise suurvee ajal ning augustis ja septembris 
pärast tuuliseid ja vihmaseid ilmasid. Tugevate vihmade korral võib jõkke kanduda suur hulk 
puhastamata sademevett, mis võib avaldada mõju ka suplusvee kvaliteedile. Suurte vihmade 
ja kevadise suurvee ajal kui reoveepuhasti võib olla üle koormatud, võib olemas olla oht, et 
osa reovett satub jõkke. Intensiivsel suplusperioodil võib lühiajalise reostuse põhjuseks olla 
randa külastavate inimeste suur hulk 

Juhul kui esineb lühiajaline reostus, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 
• Lühiajalise reostuse korral pannakse infotahvlitele üles veekvaliteeti puudutav 

informatsioon – veekvaliteedi vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse 
iseloomustus ning eeldatav kestvus. Tartu Linnavalitsus, turvafirma ja Terviseamet 
teavitavad avalikkust kohalike massikommunikatsioonisüsteemide vahendusel ja TA 
kodulehe kaudu. 

• Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 
toimub koostöö Terviseameti Lõuna talituse, Tartu Linnavalitsuse, turvafirma ja 
keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks 
tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti Lõuna talitus teavitab koheselt 
veeproovide tulemustes Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning 
teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma 
veebilehel. 

2.2. MUU REOSTUS 

Aastatel 2007-2011 ei ole Emajõe vabaujulas esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega 
muud reostust.  

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

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:   
• Reostuse esinemise korral paigaldatakse hoiatussildid, lisaks teavitab Tartu 

Linnavalitsus supluskoha valdajana 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 Lõuna talitust, Tartu Linnavalitsust ja  keskkonnajärelevalveasutusi). 
Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks võivad olla 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 põhjuste väljaselgitamiseks on 
asukohajärgne keskkonnajärelevalveasutus, tervist ohustava reostuse hindamine ja 



 20

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 

Potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsenguid ei ole Emajõe  
täheldatud, seega tõenäoliselt ei toimu sinivetikate õitsenguid ka järgmistel suplushooaegadel. 

Anne kanali rannas jälgitakse suplushooaja vältel pidevalt veepinna puhtust. Sinivetikate 
poolt põhjustatud õitsengu tuvastamisel informeeritakse koheselt elanikke ja Tartu külastajaid 
ning selgitatakse neile käitumise reegleid. 

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON  

Emajões esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Makrovetikad ja 
fütoplankton  ei kujuta ohtu suplejate tervisele. 
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3. SUPLUSKOHA ARENGUSUUNAD JA KASUTUSELE 
VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS 

Tartu linna üldplaneeringu alusel on Emajõe Vabaujula ja sellega piirnevad alad määratud 
puhke- ja virgestusalade maaks ning supelrandade maa- ja veealaks. 

Puhke-ja virgestusala ruumilise arengu põhimõtteks on Emajõe-äärse rohelise puhkekoridori 
väljakujundamine ja jõe avamine rahvale. Säilitatakse senine supelranna maakasutus. 

Emajõe-äärne piirkond on Tartu linna elanike jaoks oluline puhkeala, kus paiknevad 
supelrannad ja terviserajad. 

Juunis 2009 määras Tartu linnavalitsus Tähtvere dendropargi ümberehitamise tingimused. 
Ette nähakse tugevdatud rajapõhju suusa- ja rattasõiduks, kuivendamist, kunstlumetootmist, 
pinke, puhkekohti, prügiurne ja koerajalutusvõimalusi. 

Emajõe Vabaujula hoitakse korras. Supelranna arendamiseks investeeringuid ette ei nähta 
kuna nimetatud piirkonda on planeeritud liikluse hajutamiseks autosild. Supilinna 
üldplaneeringu järgi kulgeks kaherealine autosild Tuglase tänava pikendusena üle Supilinna 
tiigi ja Emajõe. Silla ehitus sõltub sellest, kuidas kasvab Tartu liikluskoormus ning kui 
teravaks muutub vajadus liiklust uute sildade abil hajutada. Olemasoleva ala haljastus kuulub 
säilitamisele Supilinna tiigis elava järvekonna elupaigana ning maa- ja veeala 
kasutustingimused täpsustatakse pärast uuringuid.  
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LISAD 

LISA 1. Emajõe vabaujula suplusvee analüüsid 2007–2011 

Tabel 1. Emajõe vabaujula suplusvee mikrobioloogiliste analüüside tulemused 2007-2011  
VEEPROOVI 

VÕTMISE 
KUUPÄEV 

COLI-LAADSED FEKAALSED COLI-
LAADSED 

SOOLE 
ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI   

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

24.04.2007 62 62   

07.05.2007 68 14   

14.05.2007 150 50   

21.05.2007 20 0   

04.06.2007 0 0   

13.06.2007 9 0   

18.06.2007 0 0   

02.07.2007 0 0   

30.07.2007 0 0   

16.07.2007 0 0   

13.08.2007 540 540   

23.08.2007 0 0   

27.08.2007 0 0   

27.05.2008   11 0 

06.05.2008   4 22 

02.06.2008   16 0 

12.06.2008   9 0 

30.06.2008   12 0 

01.07.2008   32 0 

28.07.2008   19 30 

05.08.2008   97 62 

20.05.2009   7 0 

26.05.2009   0 0 

16.06.2009   58 110 

16.07.2009   21 38 

30.07.2009   140 0 

13.08.2009   24 57 

19.05.2010   6 18 

20.05.2010   2 27 

16.06.2010   >150 3600 

28.06.2010   10 20 

15.07.2010   9 41 

10.08.2010   46 47 

18.05.2011   6 6 

25.05.2011   35 21 

16.06.2011   80 54 

14.07.2011   21 52 

09.08.2011   34 25 

17.08.2011   52 46 
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Tabel 2. Emajõe vabaujula suplusvee füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused 2007 
VEEPROOVI 

VÕTMISE 
KUUPÄEV 

pH VÄRVUS 
MINERAAL-

ÕLIDE 
ESINEMINE 

PIND-
AKTIIVSED 

AINED 
FENOOLID LÄBI- 

PAISTVUS 
LAHUSTUNU

D HAPNIK 
VEEPINNA 
PUHTUS 

  Pt.Co 
skaala 

visuaalselt  visuaalselt  olfaktoorselt  cm 
% küllastus-

astmest 
visuaalselt 

24.04.2007 7,9 50 ei leidu ei esine ei esine >30 103 puhas 

07.05.2007 8,3 50 ei leidu ei esine ei esine 24 109 puhas 

14.05.2007 8,3 50 ei leidu ei esine ei esine >30 112 puhas 

21.05.2007 8,3 50 ei leidu ei esine ei esine >30 109 puhas 

04.06.2007 8,2 >70 ei leidu ei esine ei esine >30 98 puhas 

13.06.2007 8,3 40 ei leidu ei esine ei esine 19 88 puhas 

18.06.2007 8,4 40 ei leidu ei esine ei esine 25 85 puhas 

02.07.2007 8,1 30 ei leidu ei esine ei esine 22 87 puhas 

30.07.2007 8 30 ei leidu ei esine ei esine 26 81 puhas 

16.07.2007 8,2 30 ei leidu ei esine ei esine 29 85 puhas 

13.08.2007 8,1 25 ei leidu ei esine ei esine 20 79 puhas 

23.08.2007 8 25 ei leidu ei esine ei esine 24 74 puhas 

27.08.2007 8 25 ei leidu ei esine ei esine 20 84 puhas 
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LISA 2. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine aastatel 2007-2010 
 
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) 

- - 

 


