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

kohalike

omavalitsuse,

Keskkonnameti ning teadusasutuste vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Haabersti Linnaosa
Valitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja
avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.
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Profiili koostamisel osalesid Haabersti Linnaosa Valitsus, Keskkonnameti Harju-Järva-Rapla
regiooni, Terviseamet ja Terviseameti Põhja 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. aastal. 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
Suplusveeprofiilide 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.
Kakumäe ranna profiili koostab Terviseameti Põhja 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 Põhja talitus:
Hiiu 42, Tallinn 11619
Telefon. 6 943 700
Faks: 6 943 701
E-post: pohja@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.
Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk
E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist (kasvõi 10 võrra) 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.
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1. KAKUMÄE RANNA, KAKUMÄE LAHE JA SELLE
VALGALA KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE00101026KAKUM

Asukoht:

Harjumaa, Tallinn

Koordinaadid (ETRS89):

PL – 59,450515
IP – 24,576043

Veekogu nimi:

Kakumäe laht

Veekogum:

Läänemeri, Soome laht, Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe
rannikuvesi

Veekogu liik:

Meri

Veekogu ID:

EE_5

Veekogu riiklik registrikood:

VEE3134060

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):

ca 3000

Supluskoha rannajoone
pikkus:

ca 500 m

Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

Keskmine sügavus: 0,90-1,50 m
Suurim sügavus: 1,80 m

Supluskoha omanik/valdaja:

Haabersti Linnaosa Valitsus

Supluskoha kontaktisik:

Supluskoha omanik/valdaja
kontaktandmed:

Tõnu Kivimaker Haabersti linnaosa valitsuse
haldusosakonna juhataja, 6404811
tonu.kivimaker@tallinnlv.ee
Tõnu Kivimaker Haabersti linnaosa valitsuse
haldusosakonna juhataja, 6404811
tonu.kivimaker@tallinnlv.ee
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Kaart 1. Kakumäe rand, O-seirepunkt.

Foto 1. Kakumäe ranna plaan ( foto erakogust)
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Kakumäe rand on ametlik supelrand, mis asub Tallinna äärealal Haabersti linnaosas
Kakumäe lahe kaldal. Päikesepaisteliste ja soojade ilmade korral võib korraga rannas olla
3000-4000 inimest.
Rand asub Kakumäe lahe kagu sopis varjatuna külmade põhjakaarte tuulte eest. Rannaala on
ligi 12 hektari suurune. Supluskoha rannajoone pikkus on umbes 500 m. Randa katab
valdavalt liiv, mis on kohati luitestunud ning ajuveerannas kaetud taimestikuga. Rannalõigu
kagupoolses osas asenduvad luited liivakivi tükkidest ja kristalsest kivimistveeristest ja
kruusast koosnevate rannavallidega [9]. Liivaala läheb üle rannametsaks (sanglepikuks).
Ranna mere põhi on samuti liivane. Meri muutub siin sügavamaks aeglaselt. Suplusvee
maksimaalne sügavus on 1,80 m ja keskmine 0,90-1,50 m.
Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega. Veesõidukite
kasutamine supluskohas ei ole lubatud (v.a. teenistusülesandeid täitvad nt vetelpääste).
Väljaspool supluskoha piire on lubatud veesõidukitega liiklemine, nt sõita paadiga ja surfata.

Foto 2. Kakumäe rand (foto erakogust)

Rannas on päeval rannavalve ja vajadusel osutatakse esmaabi. Suplejate informeerimiseks on
rannavalve rajatise seinal infotahvlid vajaliku infoga (vee temperatuur ja kvaliteet, õhu
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temperatuur, esmaabi, jm). Olukorrast vees antakse teada ka Rahvusvahelise Vetelpääste
Föderatsiooni ranna rohelise, kollase või punase lipuga.
Rannas on olemas pingid, riietuskabiinid (8), moodultualetid (4) ja dušš. Jäätmete
kogumiseks on rannas 25 prügikasti ja 13 prügikonteinerit, mida regulaarselt tühjendatakse.
2007. aastal rajati Kakumäe rannaparki ligi kilomeetri pikkune valgustatud terviserada, mida
ääristavad erinevad sportimisvahendid. Randa on ehitatud väikelastele mänguväljakud,
suurematele

pallimänguväljakud.

Liivaluidete

taga

kulgeb

rannaga

paralleelselt

kergliiklustee, mille ääres asuvad pingid ja kioskid, kust saab osta karastusjooke ja jäätist kui
ka muud söödavat.
Autoga randa sõita ei ole lubatud, tasuta valveta parkimisplatsid asuvad ligikaudu 100 meetri
kaugusel ranna piirist. Rannas on olemas ka jalgrattaparkla.
Ka ei ole lubatud rannas viibida koos lemmikloomadega.

1.3. KAKUMÄE LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS
Vesikond:

Lääne-Eesti

Vesikonna ID:

EE01

Alamvesikond:

Harju

Alamvesikonna ID:

EE1SU4

Kakumäe laht jääb suuremalt osalt Tallinna linna territooriumile, idakallas aga Harku valda.
Kakumäe laht, olles osa Läänemerest ja
Kakumäe

veekogumisse,

kuulub

Soome lahest ning kuuludes Muuga-Tallinna-

valgalapõhiselt

Lääne-Eesti

vesikonda

ja

Harju

alamvesikonda.
Harju alamvesikonnas võtab Tallinn pealinnana enda alla u 158 km2 suuruse ala. Siin elab
ligikaudu 75% Harju alamvesikonna elanikkonnast (enam kui 400 000 inimest). Ülejäänud,
umbes 58% alamvesikonna alast on kaetud metsaga ja ligikaudu 16,5% on kasutatav
põllumajandusmaa. Märgalad katavad 7% kogu piirkonnast.
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Rannikumeri
Läänemeri on maailma ühe suurima riimveekoguna ökoloogiliselt ainulaadne. Eriliste
geograafiliste, klimaatiliste ja okeanograafiliste tunnuste tõttu on Läänemeri oma valgalal,
kus elab ligikaudu 85 miljonit inimest, väga tundlik inimtegevusest põhjustatud
keskkonnamõjude suhtes.
Soome laht on madal (keskmiselt 36–40 m), kuid väga vahelduva põhjareljeefiga. Soome
lahe veed on Läänemere ühed magedamad (soolsus väheneb 6 promillilt lahe lääneosas 2
promillini idas). Täheldatav on hoovuste süsteem läänest itta piki lõunarannikut ning idast
läände piki põhjarannikut. Veetasemete kõikumised tuulte toimel on suurimad lahe idaosas.
Soome lahe elustik on üldiselt liigivaene. Peamisteks püügikaladeks on kilu, räim ja tursk.
Soome lahe Eesti rannik on VRD alusel jaotatud kaheks erinevaks rannikuvee tüübiks:
oligohaliinne avatud rannikuvesi - tüüp I (Narva laht) ning mesohaliinne sügav rannikuvesi
- tüüp III (Soome lahe lääne osa). Tüübid erinevad teineteisest soolsuse, sügavuse,
segunemistingimuste, põhjasetete iseloomu ja jääkatte kestuse poolest. Muuga-TallinnaKakumäe rannikuvee puhul on tegemist loodusliku veekogumiga, mis kuulub tüüpi III
(mesohaliinne, sügav rannikuvesi).
Harju alamvesikonna rannikumere soolsus on 5-7‰, loodete ulatus väiksem kui 1 m,
sügavus vähem kui 30 m ning on hooajaliselt kihistunud [12].
Kakumäe laht
Kakumäe laht asub ida poole jääva Kakumäe poolsaare ja lääne poole jääva Suurupi
poolsaare vahel. Laht on loode kagu suunalise teljega. Tegemist on avatud lahega, mille
suudme laius on ligikaudu 6,3 km. Kakumäe lahe pindala on 13,4 km2 ja maksimaalne
sügavus 28,5 meetrit. Suurem sügavus on lahe suudmes, seega on lahe veevahetus üsna hea.
Lahe edelarannikut ilmestab Rannamõisa pank, mille järsud servad on metsastunud. Panga
all, madalas rannavees on palju rändrahne. Neid on mitusada ja nad paiknevad piki randa
üldiselt kolme suure külvina. Rannamõisa pangast edasi supelranna poole jääb Tiskre-Hansu
elamurajoon ja roostik. Roostik ulatub kuni ranna läänepiirini.
Kakumäe supelranna läänepiiril suubub merre Tiskre oja, mis saab suure osa oma veest
Harku järvest.
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Idapool eraldab Kakumäe lahte Kopli lahest Kakumäe poolsaar. Lahe idarannikul, Kakumäe
supelrannast edasi, asenduvad luited liivakivi tükkidest ja kristalsest kivimist veeristest ja
kruusast koosnevate rannavallidega. Seejärel pöördub rannajoon järk-järgult loode suunda
ning hakkab poolsaare otsa suunas tõusma. Poolsaare otsas paiknev liivakivist pank allub
aktiivsele murrutusele.
Kakumäe lahe rannaprotsesse mõjutavad peamiselt tuul, hoovused, lainetus ja jää.
Hoovused on Kakumäe rannikul suunatud piki randa. Hoovuskiirused sõltuvad lokaalse
tuulerežiimi muutlikkuse mõjust, olles vahemikus 5-30 cm/s. Suurimad hoovused esinevad
Kakumäe nina juures, ulatudes kuni 50 cm/s. Edela-, lääne- ja loodetuulte korral on hoovused
suunatud piki randa Kakumäe lahe suunas ning kirde-, ida- ja kagutuultega piki Suurupi
poolsaart lääne ja loode suunas. Väiksematel hoovuse ja tuule kiirustel on hoovuste suund
ebastabiilne. Samas põhjustavad valdavad loodetuuled kergemate mereliste setete teket piki
Tabasalu rannikut. [17]

Kaart 2. Supluskoha paiknemine Tallinnas

Kaitsealad
Kakumäe lahe ääres asub Rannamõisa maastikukaitseala, mille põhieesmärgiks on
Rannamõisa panga ning sellega piirnevate panga- ja loometsade kaitse. Rannamõisa
maastikukaitseala asub Harjumaal Harku vallas. Kaitseala väärtusteks on rannamõisa pank ja
kõrgel pangal (30-32 m) asuv klindipealne loomets ning pangaalune allikalise veerežiimiga
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pangamets. Kaitseala koosseisus on ka Tilgu koopad ja liivakivipaljand. Kaitseala pindala on
~66 ha.
Muraste looduskaitseala paikneb Harjumaal Harku vallas Suurupi klindipoolsaarel Ilmandu,
Muraste ja Suurupi küla territooriumil. Kaitseala pindala on 140,5 ha ja eesmärk on samuti
kaitsta Põhja-Eesti paekallast ja pangametsa ning sealseid elupaiku.
Üleujutuse oht
Erinevad veetasemed Soome lahes nagu kogu Läänemeres on peamiselt põhjustatud sellistest
meteoroloogilistest tingimustest nagu tuul ja õhurõhk ning ainult vähesel määral tõusudest ja
mõõnadest. Viimane on ainult mõni sentimeeter.
Sõltuvalt tuule kestvusest ja suunast Tallinna lahes, kujuneb veetase ka Kakumäe lahes.
Veetaseme tõus tekib tugeva tuule korral W/SW suunast ning veetaseme langus äärmuslike
N/NE suunaliste tuulte korral. [17]
Tiskre oja ja selle lähiümbrus on meretõusudest tingituna uputusohtlik ala. Tiskre ojal on
väga väike lang, mille tulemusena maksimaalne veetase kevadiste suurvete ajal võib tõusta
absoluutkõrguseni 1,74 m.
Kliima
Tallinnas on sademeid aastas keskmiselt 680 mm. Suurima sademetega kuu on august.
Õhuniiskus on Tallinnas ca 80%. Aastas on 100-120 sademetega päeva. Aastane keskmine
aurumine on u 450 mm. Keskmine õhutemperatuur suvekuudel on tavaliselt 15 kuni 18 ºC,
talvel -4 kuni -5 ºC. Kõrgeima õhutemperatuuriga kuu on juuli (Harju VMK).
Tabel 1. Suplusvee temperatuurid
Miinimum
Maksimum
Aasta
temperatuur
temperatuur
(°C)
(°C)
2006
10
20
2007
7
21
2008
12
19
2009
17
19
2010
11
24,8

Keskmine
temperatuur
(°C)
16,18
15,3
16,4
17,6
16,82

Nagu mujalgi Eesti põhjarannikul domineerivad ka Kakumäe lahes edela, lõuna ja
läänetuuled, seda ka suplusperioodil. Kõige vähem esineb põhja- ja loodetuuli (9,5% ja 8,3 %
aastas). [17]
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Loomastik
Kakumäe piirkonnas pesitseb ligikaudu 50 linnuliiki, kellest valdav enamus on värvulised.
Kaitsealused pesitsejaid on tõenäoliselt väänkael, musträhn ja hoburästas. Läbirändel peatub
siin hulgaliselt värvulisi, kuid samuti mitmeid kullilisi (raudkull, kanakull jm). Rannikumerel
võib peaaegu aastaringselt kohata enim kühmnokk-luike, sinikael-parti, auli, sõtkast,
jääkosklat ning mitmeid kajakaliike. Rändeajal kohatavate veelindude mitmekesisus
suureneb, kuid nad jäävad väikesearvuliseks. Kevadest sügiseni peatub rannikul vähesel
määral ka teisi kurvitsalisi – soorisla, väiketüll, liivatüll ning meriski. Kividel võivad
pesitseda üksikud kalakajaka paarid. Praeguse kai kivide vahel ning olemasolevate
rannakindlustuste tühimikes pesitsevad mõned kivitäksi ja linavästriku haudepaarid.
Kakumäe liivakivipangas võib pesitseda kaldapääsuke.
Alal on registreeritud mitmeid loomi, näiteks: mutt, halljänes, rebane, mets-karihiir,
nahkhiired, rohukonn, rändrott, nugis.

1.4. VEE KVALITEET
1.4.1. Suplusvee kvaliteet
Kakumäe ranna suplusvee kvaliteet on väga hea. Aastatel 2006–2010 on veekvaliteeti
kontrollitud 47 korral. Aastatel 2006 ja 2007 võeti proove iga kahe nädala tagant. Alates
2008. aastast vähemalt üks kord kuus. Proove on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele.
Kakumäe rannas on üks seirepunkt, mis asub ranna keskel (tabel 2).
Tabel 2. Proovivõtu punkt
Proovivõtu punkt

Koordinaadid

Ranna keskel

N-59,44984; E-24,57155

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.
Viie aasta jooksul on enamus uuritud näitajatest vastanud nii VV 25. juuli 2000. a määrusega
nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ kui ka VV 3. aprilli 2008. a määrusega nr 74
„Nõuded suplusveele ja supelrannale“ kehtestatud normidele, esinenud on vaid mõned
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üksikud mittevastavused. Mikrobioloogilistest näitajatest on ületanud peamiselt norme
fekaalsed coli-laadsed ja soole enterokokid.
2006. aastal võetud 11st proovist ületasid ühes proovis normi fekaalsete coli-laadsed. 2007.
aasta suplushooajal võeti samuti 11 proovi ning siis vastasid kõik proovid nõuetele. 2008.
aastal 10st võetud proovist ei vastanud nõuetele 2 proovi. Siis ületasid natuke normi soole
enterokokid. Soole enterokokid ületasid normi ka korra 2009. ja 2010. aastal. Mõlemal
hooajal võeti kokku 7 suplusvee proovi ning mõlemal aastal üks võetud proovidest ei
vastanud nõuetele.
Suplusvee analüüside tulemused on toodud lisas 1.
Aastatel 2007-2010 oli suplusvesi vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ kui ka uue
suplusvee direktiivi 2006/7/EC klassifitseerimisele väga hea kvaliteediga, vastates direktiivi
kohustuslikele kui ka rangematele soovituslikele nõuetele. 2006. a klassifitseeriti suplusvee
kvaliteet vastavalt direktiivi nõuetele mittevastavaks, kuna rohkem kui 95% proovidest ületas
direktiivi kohustuslikku piirmäära. (tabel 3)
Tabel 3: Suplusvee klassifikatsioon 2006.-2010. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ (lisa 2)
2006
2007
2008
2009
2010
Kakumäe rand

1.4.2. Muuga-Tallinna-Kakumäe veekogumi kvaliteet
Soome laht on Läänemere kõige eutrofeerunum osa. Harju alamvesikonna mereala
eutrofeerumise peamisteks allikateks on reoveepuhastitest tulev asulareovesi, põllumajandus
ja tööstus. Alates 1950. aastatest on inimtekkeline toitainesissevool Harju alamvesikonna
merealale märkimisväärselt kasvanud. Tippkoormusteni jõuti 1980. aastatel ning sellest
alates on koormuse tase vähenenud või stagneerunud. 1995. aastast ei ole täheldatud olulisi
positiivseid muutusi. Harju alamvesikonna mereala kõige suurema toitainetekoormusega on
Tallinna laht.
Harju alamvesikonna veemajanduskavas on antud füüsikalis-keemiliste ja ökoloogiliste
näitajate alusel hinnang Harjumaa piiresse jäävale rannikumerele.
Vee kvaliteeti ja mere elustikku Tallinna lahe piirkonnas on jälgitud juba alates 1993. aastast.
Seega, veekogu kvaliteedi andmed põhinevad pikaajalistel uuringutel. Muuga-TallinnaKakumäe lahe rannikuvee seisund on keskkonnaseire andmetel kesine. Suvised
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üldlämmastiku väärtused on Harju alamvesikonna pinnavetes 8,7−31,9 µmol N/l ning suvised
üldfosfori väärtused on 0,2−1,6 µmol P/l. On täheldatud, et kui alates 2000. aastast Tallinna
piirkonnas üldlämmastiku kontsentratsiooni hakkas kasvama, siis samal ajal üldfosfor
kontsentratsioon oli vähenemas. Pikaajaliste vaatluste põhjal on Muuga-Tallinna-Kakumäe
lahe avaosas vee läbipaistvus vähenenud, läbipaistvus – 0,73 m. [6.]
Ohtlike ainete seire rannikumeres
2008. a analüüsiti ohtlike ainete seire raames Soome- ja Liivi lahes raskemetallide ja
orgaaniliste saasteainete sisaldust räime ja ahvena organismides. Jätkuvalt on plii sisaldus
organismides kõrge. Määratud kaadmiumi, plii, tsingi ja orgaaniliste saasteainete sisaldused
räimes olid madalamad kui kõigil eelnevail uuritud aastatel. Ohtlike ainete sisaldus
organismides ei olnud vastuolus EL veekaitsealastes normides toodud kvaliteedi eesmärgiga
– ohtlike ainete sisaldus ei tohi oluliselt suureneda ajas.
Tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud, makrovetikate ja fütoplanktoni levik
Ökoloogilise seisundi määramisel saab võtta aluseks fütoplanktoni, fütobentose ja kõrgemate
taimede leviku seireandmed. Veetaimestiku, sh fütoplanktoni, liigilist koosseisu, arvukust ja
biomassi loetakse pinnavee bioloogilisteks kvaliteedinäitajateks. Toitainete juurdevool
põhjustab fütoplanktoni biomassi suurenemise ning sellest tulenevalt on fütoplanktoni
biomassi heaks indikaatoriks vee kvaliteedi hindamisel. Suurt rolli mängib vee soolsus ja
temperatuur.
Harju alamvesikonna varjatumatel ja madalamatel merealadel on keskmine suvine klorofüll a
väärtus 3−5 µg/l: minimaalselt 1 ja maksimaalselt 21 µg/l. Alates 1993. aastast võib
suveperioodidel täheldada Klorofüll-a kontsentratsioonide kasvu, sisalduse väärtused
vastavalt perioodidele 1993−2001, 2002−2006 ja 2007−2008 olid 3,5; 4,5 ja 5,0 mg/m3.
Muuga-Tallinna-Kakumäe veekogumi klorofüll-a keskmine sisaldus rannikuvees on 4,5
mg/m3 ja fütoplanktoni biomass 0,58 mg/l, mille alusel on fütoplanktoni seisund kesine.
Makrovetikaid esineb suhteliselt palju ning mitmeaastaste liikide proportsionaalsus on suur.
Üks sagedasti esinev mitmeaastane makrovetikaliik Läänemeres on Eesti suurim vetikas
harilik põisadru (Fucus vesiculosus), millel on suur mõju kogu Läänemere ökosüsteemile.
Harju alamvesikonna

mereala põhjataimestiku keskmine sügavus on 0,8 m ja põisadru

sügavus 0,55 m. Kakumäe lahes on kuni 5 m sügavuseni domineerivaks põisadru kooslus.
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Esinevad ka mitmed teised vetikaliigid: rohevetikas Cladophora rupestris, pruunvetikad
Pilayella litoralis, Dictyoniphon foneniculaceus, Stictyosiphon tortilis, epifüüdina põisadrul
Elachista fucicola, punavetikad Furcellaria lumbricalis, Ceramium tenuicorne, Polysiphonia
nigrescens. Sügavamal kui 5 m tavaliselt arenevad sobiva substraadi olemasolul väiksema
biomassiga Furcellaria – Sphacellaria kooslused. Need kooslused on tavaliselt liigivaesemad.
Antud koosluste levikut piiravad eeskätt vajaliku põhjasubstraadi olemasolu ning valguse
kättesaadavus. Piirkonna põhjataimestikku iseloomustab mitmeaastaste vetikavormide
tunduv ülekaal. [18]
2008. aastal teostati rannikumeres operatiivseiret, et jälgida rannikumere eutrofeerumist
neljas veekogumis, sealhulgas ka Muuga-Tallinna-Kakumäe lahes. Seire käigus selgus ka, et
üldiseks tendentsiks tuleb pidada fütoplanktoni õitsengu nihkumist varasemale ajale ja
dominantliikide asendumist − suuremõõtmeliste vaguviburja ränivetikate asemele on tulnud
väiksema rakumahuga liigid (ränivetikad ja flagellaadid) ning autotroofne ripsloom
Mesodinium rubrum.
Fütoplanktonis on vähenenud potentsiaalselt toksilise sinivetika Nodularia spumigena
osakaal. Zooplanktonis on järsult suurenenud Bosmina c. maritima arvukus, seda teiste
vesikirbuliste suhteliselt madala arvukuse taustal. Suurenenud on nii aerjalaliste kui
keriloomade arvukus.
Tsüanobakterite ehk sinivetikate õitsengud tekivad soojades, aeglase veeliikumisega ning
toitaineterikastes veekogudes. Kõige rohkem esineb õitsenguid hilissuvel ja sügisel (World
Health Organization). Tsüanobakterite õitsenguid Kakumäe rannas siiani ei ole esinenud,
samas on nende poolt põhjustatud õitsenguid täheldatud igal aastal Soome lahes. Üks
suuremaid selletaolisi sündmusi registreeriti juulis 2008. Tsüanobakterite õitseng kaasnes
klorofüll-a ja fütoplanktoni sisalduse kasvuga üle pikaajalise keskmise väärtuse. Teiselt poolt
kestis vaatluste alguses veel kevadõitsengu hilisfaas, mis omakorda andis tüüpilisest
suuremaid klorofülli ja biomassi väärtusi. [6.]
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1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Kakumäe ranna merevee kvaliteeti võivad peamiselt mõjutada lähedal asuvate elamu
piirkondade inimtegevus, pinna- ja sadeveed ning iseeneslikud reoveelasud.

1.5.1. Heitvee puhastusjaamad ja suublad
Tallinna linna ja selle ümbruse reovesi puhastatakse Paljassaare reoveepuhastusjaamas,
mis asub linna loodeosas Paljassaare poolsaarel. Puhastusjaam võtab vastu linna reo- ja
sadevee, puhastab selle mehhaaniliselt, keemiliselt ja bioloogiliselt ja suunab puhastatud vee
edasi 3 km kaugusele Läänemerre torustiku kaudu, mille lõpus on mere sügavus 26 meetrit.
Harku vallas asuva Muraste küla ja Sisekaitseakadeemia Politsei ja Piirivalvekolledži
puhastatud heitveed suunatakse kohalikku reoveepuhastisse ning peale puhastamist lastakse
Kakumäe lahte selle suudme lähedal.
Tabasalu reoveed juhitakse Tallinna linna kanalisatsioonivõrku

1.5.2. Sadamad
Kakumäe sadam
Kakumäe sadam asub Kopli lahe läänerannikul, ega mõjuta Kakumäe ranna veekvaliteeti.
Praegu kasutavad sadamat mõned üksikud paadid, kuna sadama kaid on lagunenud ning
jäänud „kuivale“ kuna akvatoorium ja selle ümbrusesse kuhjunud liiv on paguveeranda
oluliselt tõstnud. Varem oli sadam kasutuses kalasadamana ning asus S.M. Kirovi nimeline
kalurikolhoos. Tulevikus on plaanis sadam renoveerida. Mittetulundusühing „Jahisadam“
poolt on algatanud Kakumäe sadama (kala-ja jahisadam) renoveerimise ja laiendamise
projekt.
Tilgu sadam
Tilgu sadamakoht asub Kakumäe lahe Lääne kaldal Rannamõisa paeranniku jalamil,
Tallinnast umbes 12 kilomeetri kaugusel. Tegemist on endine Tilgu Sõjasadamaga, mida
planeeritakse ümber ehitada avalikuks jahtsadamaks. Sadamakohta pole kasutatud üle 50
aasta ja omaaegsest sadamast pole praktiliselt midagi säilinud. Tilgu sadama mõlemad
kaitsemuulid lõhuti 1950-ndate aastate algul ja praegusel hetkel kasutavad sadamat vaid
harrastuskalurid, teiste aluste hoidmise ja sildumise võimalus puudub.
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Foto 3. Tilgu sadam. © A.Kask, 2006.a.

1.5.3. Asula, sadeveed ja kanalisatsioon
Kakumäe lahe ümbrus on loodusläheduse ning Tallinna läheduse tõttu muutunud väga
populaarseks elamispiirkonnaks. Viimase 10 aasta jooksul on piirkonda rajatud mitmed uued
tiheasustusega elamupiirkonnad ning paljud olemasolevad suvilad on ehitatud ümber elamuteks.

Tallinna linn
Haabersti linnaosa, mis ulatub Kakumäe laheni on Tallinna halduslik linnaosa, pindalaga
18,6 km². Seisuga 01.06.2009.a oli linnaosas registreeritud 40 607 alalist elanikku, mis
moodustab Tallinna elanike arvust umbes 10 %. Linnaosas on järgmised asumid: Astangu,
Haabersti, Kakumäe, Mustjõe, Mäeküla, Pikaliiva, Rocca al Mare, Tiskre, Veskimetsa,
Vismeistri, Väike-Õismäe ja Õismäe.
Kakumäe aedlinnaosa asub Kakumäe lahe ääres Kakumäe poolsaarel. Kogu asum on
ühepereelamute rajoon. Tiskre asum asub Kakumäe lahe ääres Tiskre oja vasakul kaldal. See
on Tallinna läänepoolseim asum ja eliitne elamurajoon. Seal paikneb ka Tiskre elamurajoon.
Tiskre asum eraldati Tiskre külast ja liideti Tallinna Haabersti linnaosaga juba 1975. aastal.
Asum piirneb lõunas Tiskre külaga ja läänes Tabasalu alevikuga. Suurem osa Tiskre
elamutest on ehitatud eelmise sajandi 90-ndatel aastatel. Mõlemas asumis kokku elas 2610
elanikku seisuga 2007. a veebruar
Kakumäe piirkond
Tallinna Linnavolikogu 03.05.2001 otsusega nr 125 on määratud Kakumäe tegevuspiirkonna
ettevõtjaks OÜ Kakumäe Võrgud (uue nimega Tehnovõrkude Ehituse OÜ).
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Kakumäe tegevuspiirkonnas on 2008. aasta alguse seisuga kanalisatsiooniteenusega
varustatud 4500 inimest (~65%). Aastaks 2012 nähakse tarbijate arvu suurenemist 6500
inimeseni ja aastaks 2020 8000 inimeseni.
Harku vald
Harku vald on mereäärne vald Lääne-Harjumaal, Tallinna ja Keila vahel. Valla keskuseks on
umbes 3000 elanikuga Tabasalu alevik, mis asub Tallinna kesklinnast vaid 13 kilomeetri
kaugusel. Vallal on 22 km pikkune merepiir, millest suure osa moodustab pankrannik. Vald
hõlmab hiigelsuure ajaloolise Keila kirikukihelkonna põhjapoolseid alasid.
Tallinna Vesi AS kanalisatsioonisüsteem suudab vastu võtta suure osa Harku valla reoveest
läbi kahe suublakanalisatsiooni magistraaltorustiku. Tallinna reoveepuhasti võimsusest piisab
Harku valla perspektiivsete elamurajoonide – Vahi, Vääna, Vaila, Liikva, Sõrve, Ilmandu ja
Rannamõisa perspektiivsete reovee vooluhulkade vastuvõtuks, eriti kui vähendatakse seni
reoveepuhastile juhitavat sademevee vooluhulka.
Paljudes Harku valla suvilakooperatiivides ning aiandusühistutes üldjuhul ühiskanalisatsioon
puudub. Kasutusel on palju teadmata olukorras olevaid reovee kogumiskaevusid, millest
maapinda imbuvad reostusained kahjustavad ümbruskonna puuraevude veekvaliteeti ning
mõjutavad negatiivselt meid ümbritsevat keskkonda.
Sademeveed
Tallinna erinevate linnaosade sademevesi juhitakse erinevates suundades, enamasti ikka
merre, kuid enne ka linna läbivatesse jõgedesse ja Pääsküla rappa. Osa sademevett jõuab
ühiskanalisatsiooni

kaudu

ka

reoveepuhastisse.

Sademevesi

formeerub

eeskätt

asfaltpindadele kogunevast vihma- või sulaveest ning pinnase kuivendamisel ärajuhitavast
dreeniveest. Oma osa on sademevee koostise kujunemisel ka hoonete katustel ja
haljasaladelgi [1.]
Tiskre elamurajoonides on väljaehitatud lahkvoolne kanalisatsioon. Kakumäe elurajoonidest
jooksevad sademeteveed isevoolselt Kopli ja Kakumäe lahte, sadevett juhitakse ka Tiskre ojja.

Sademeveesüsteemide ehitamisel ja ekspluatatsioonil on Harku vallas lähtutud kohalikest
vajadustest ja võimalikest eelvooludest tagades lokaalsete vahenditega sademevee puhtuse
selliselt, et sademevee keskkonda juhtimise nõuded oleksid täidetud.
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1.5.4. Tiskre oja
Kakumäe supelranna läänepiiril suubub merre Tiskre oja (VEE1094000), mis saab suure osa
oma veest Harku järvest. Tiskre oja algab Harku järve põhjatipust ja suubub Kakumäe lahte,
olles 4,7 km pikk. Valgala pindala on 50 km2.
Tiskre oja kuulub heledaveeliste ja vähese orgaanilise sisaldusega jõgede hulka. Tiskre oja
kohta puuduvad keskkonnaseire andmed, seetõttu on oja ökoloogilise seisundi hindamisel
arvestatud survetegureid. Tiskre oja puhul on oluliseks surveteguriks eelkõige asula ehk
Tallinna linn, mis tõenäoliselt oluliselt mõjutab veekogu seisundit. Seetõttu on Tiskre oja
seisund klassifitseeritud kesiseks. [6]

Foto 1kadri.klementi.ee

Tiskre ojja juhitakse põhilised sademe- ja kuivendusveed peakraavide või sademe- ja
kuivendusvee torustikega. Oja on ühtlasi eelvooluks ka Vana-Rannamõisa ja Kakumäe tee
sademeveele.

Sademevee

ärajuhtimise

seisukohalt

on

oluline

oja

läbilaskevõime

suurendamine.

2. REOSTUSOHU HINNANG
Suplusvee kvaliteeti mõjutavad tegurid on Kakumäe ranna mõjualas paiknevad punkt- ja
hajareostusallikad.
Võimalikuks punktreostusallikaks võib pidada ranna lähedal suubuvat Tiskre oja.
Hajureostuse alla võib lugeda Tallinna linna, peamiselt

Haabersti (Õismäe, Kakumäe,

Veskimetsa) linnaosade inimtegevusest tuleneva reostuse. Lahe ääres on palju elamuid ja
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suur asustustihedus. Samuti amortiseerunud kanalisatsioonisüsteemid või nende puudumine,
mistõttu reovesi võib sattuda merre.

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väike, kuna viimastel aastatel on suplusvee
mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad olnud stabiilsed ja ei ole olnud piirnormide ületamist.
Lühiajalise reostuse esinemisel võetakse kasutusele järgmised meetmed:
•

Avalikkuse teavitamine suplusvee kvaliteedist – Terviseamet teavitab avalikkust
suplusvee kvaliteedist, ohtudest ja lühiajalisest reostusest oma kodulehel. Haabersti
Linnaosa Valitsus supluskoha valdajana on kohustatud tagama üldsusele ettenähtud
teabe supluskohas infotahvlite, kaartide, signaallippude jm teavitusvahendite abil, mis
on kõigile suplejatele kättesaadav. Lühiajalise reostuse puhul peab kindlasti olema
supluskohas vastav teade ja hoiatus ning päevade arv, mille jooksul sellise reostuse
tõttu oli eelmisel suplushooajal suplemine keelatud või soovitati mitte supelda.
Suplemiskeelu või soovituse mitte supelda kehtestamise korral, peab samuti olema
vastav teave koos asjakohaste selgitustega.

•

Suplusvett mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamine ning
võimalike põhjuste väljaselgitamine – suplusvee ohutuse tagamiseks suplushooaja
jooksul hindab Terviseameti võetud proovide alusel veekvaliteeti. Teostatakse pidevat
järelevalvet ning visuaalset kontrolli, mille käigus tehakse kindlaks mineraalõlide,
pindaktiivsete ainete ja fenoolide esinemine ning veepinna puhtus. Kui tuvastatakse
reostus, siis hiljemalt 72 h jooksul pärast reostuse algust, võetakse lisaproovid
kontrollimaks reostuse lõppu. Määratakse kindlaks reostuse ulatus ja oht suplejate
tervisele ning seejärel otsustab Terviseamet reostunud suplusvee kasutamise üle.
Reostuse põhjuse ja ulatuse kindlaks tegemisel on oluline omavalitsuse ja
keskkonnajärelevalveasutuse tegevus.

•

Koostöö – terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks on vajalik Terviseameti,
Haabersti Linnaosa Valitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuse koostöö. Lühiajalise
reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust.
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2.2. MUU REOSTUS
Pikaajalist mikrobioloogilist ega muud reostust Kakumäe rannas varasematel aastatel
esinenud ei ole. Kakumäe ranna mõjualas ei paikne suuri punkt- ja hajareostusallikad, seega
sellise reostuse esinemise tõenäosus on väike. Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste
sündmuste (nt avariide) või ilmastikutingimuste korral.
Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
•

Avalikkuse teavitamine suplusvee kvaliteedist – Terviseamet teavitab avalikkust oma
kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et võimalikult
paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. Haabersti Linnaosa Valitsus tagab
supluskohas vajaliku teabe edastamise ning paneb nähtavale kohale üles vastavad
hoiatused. Teavitatakse asukohajärgset keskkonnajärelevalveasutust.

•

Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellise puhul oluline
avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö 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.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Läänemeri on väga tundlik riimveeline poolsuletud meri. Mere eutrofeerumine 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 Kakumäe lahes ega Kakumäe rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate
massesinemisi täheldatud, on korduvad sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 90-test
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 Kakumäe rannas suplushooaja jooksul
on väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda
sinivetikate kolooniaid ka Kakumäe lahte ja Kakumäe randa.
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Kakumäe rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Vetikate poolt põhjustatud õitsegu
tuvastamisel,

teavitatakse

keskkonnajärelevalveasutust

sellest
ning

Haabersti
Terviseametit.

Linnaosa
Seejärel

Valitsust,

asukohajärgset

võetakse

kontrollproovid

vetikaliikide ja koguse määramiseks, mis edastatakse uurimiseks laborisse. Analüüsi
tulemustest teavitatakse Haabersti Linnaosa Valitsust ja Terviseametit. Otsus suplusvee
edasise kasutamise kohta tehakse peale uurimistulemuste selgumist.

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Soome laht on toitaineterikas. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite
liike. Siiani on vee läbipaistvus vähenenud ja veekogusse satub inimasutuse mõjul järjest
rohkem toiteainerikast vett, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni veelgi
laialdasemat levikut. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi.
Stroomi rannas esineb suhteliselt palju makrovetikaid nagu ka teistes Eesti randades, kuid
nad ei kujuta inimese tervisele ohtu. Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa
uhutud vetikad, taimed ja muu praht.

3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS JA SÄILITAMISEKS
Rannikumere

hea

seisundi

tagamise

üldised

eesmärgid

tulenevad

Läänemere

kaitseeesmärkidest.
Läänemere kaitse koostöö aluseks on Läänemere merekeskkonna kaitse

konventsioon,

millega on ühinenud kõik Läänemere riigid. Eesti ühines konventsiooniga 1992. aastal.
Konventsiooni eesmärkide elluviimiseks on moodustatud riikide valitsustevaheline komisjon
ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM). 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
„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:
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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).
Harju Alamvesikonna veemajanduskava meetmeid
Alamvesikonna

veemajanduskava

õlireostustõrjeks

rannikul,

raames

õnnetuste

ja

on

eesmärkideks

merereostuse

valmisoleku

ennetamine

tagamine

sadamates

ning

supelrandades ja supluskohtade korrastamine.
Samuti on veemajanduskavas planeeritud rahalisi ressursse näiteks kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimiseks, sademeveesüsteemide rajamiseks, jääkreostuse lokaliseerimiseks ja
likvideerimiseks, rannikuvee seisundi hindamiseks ja parandamiseks ning veeäärse
looduspuhkuse suunamiseks.
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020 prioriteedid on
suunatud Tallinna linna keskkonnaseisundi parandamisele, tarbijate varustamisele kvaliteetse
joogiveega ja kogu tekkiva reovee ärajuhtimisele ning puhastamisele, sh vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi rajamine piirkondadesse, kus see siiani puudub. Tallinna ÜVK osana
käsitletakse ka sademe- ja liigvee ärajuhtimise süsteeme, sh lahtisi kraave.
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Kokkuvõte
Kakumäe lahes asuv Kakumäe liivarand ning selle läheduses asuv rannaala on populaarne
vaba aja veetmise koht. Ilusatel suvepäevadel võib ranna külastajate arv küündida ca 3000
inimeseni. Rannas on loodud head tingimused puhkamiseks ning ranna-ala ja lähiümbrus on
varustatud tualettide ja prügikastidega. Rannaalal on head võimalused sportimiseks, lastele
on rajatud mänguväljak. Rannas on olemas toitlustus. Rand on varustatud valvega ning
puhkajate teavituseks vee kvaliteedist ning ujumise riskidest on kasutusel signaallipp ning
vee kvaliteedi infotahvel. Vee kvaliteedi kontrollimiseks on üks seirepunkt, mis asub ranna
keskel.
Kakumäe ranna suplusvee kvaliteet on väga hea. Ainult korra 2006. aastal võetud ühes
proovis ületas fekaalsete coli-laadsete bakterite näit piirnormi. Alates 2007. aastas võetud
proovid on kõik vastanud nõuetele. Ranna-ala lähedusse suubub Tiskre oja, mis võib
mõjutada suplusvee kvaliteeti.
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LISA 1. Kakumäe ranna suplusvee analüüsid 2006–2010
Tabel 1. Kakumäe ranna suplusvee mikrobioloogilised näitajad
COLI-LAADSED

FEKAALSED
COLI-LAADSED

SOOLE
ENTEROKOKID

ESCHERICHIA COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

2

2

20.05.2008

4

0

03.06.2008

3

8

18.06.2008

165

142

01.07.2008

10

21

08.07.2008

0

1

15.07.2008

2

16

29.07.2008

0

11

12.08.2008

200

77

26.08.2008

30

60

10.09.2008

16

33

21.05.2009

0

70

11.06.2009

15

30

25.06.2009

0

0

09.07.2009

11

7

VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV
25.04.2006
09.05.2006

80

80

23.05.2006

100

100

06.06.2006

40

40

20.06.2006

<10

<10

04.07.2006

100

100

18.07.2006

<100

<100

01.08.2006

<100

<100

15.08.2006

1200

<100

29.08.2006

2800

2200

12.09.2006

<100

<100

24.04.2007

18

0

08.05.2007

600

300

22.05.2007

20

20

05.06.2007

<10

<10

19.06.2007

82

82

03.07.2007

<10

<10

17.07.2007

80

80

31.07.2007

600

500

14.08.2007

10

10

28.08.2007

120

20

11.09.2007

10

10

23.07.2009

3

15

13.08.2009

20

387

03.09.2009

165

200

24.05.2010

280

613

27.05.2010

<10

43

07.06.2010

2

11

21.06.2010

2

1

12.07.2010

2

2

22.07.2010

3

6

16.08.2010

0

14
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Tabel 2. Kakumäe ranna füüsikalis-keemilised näitajad
VÄRVUS

MINERAALÕLIDE
ESINEMINE

PINDLÄBILAHUSTUNUD VEEPINNA
AKTIIVSED FENOOLID
PAISTVUS
HAPNIK
PUHTUS
AINED

Pt.Co
skaala

visuaalselt

visuaalselt

olfaktoorselt

cm

% küllastusastmest

visuaalselt

>30

>30

ei esine

VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

pH

25.04.2006

8,57

17

ei esine

ei esine

ei esine

09.05.2006

8,26

58

ei esine

ei esine

ei esine

28

109

ei esine

23.05.2006

8,43

22

ei esine

ei esine

ei esine

>30

96

ei esine

06.06.2006

8,2

8

ei esine

ei esine

ei esine

>30

95

ei esine

20.06.2006

8,58

22

ei esine

ei esine

ei esine

>30

116

ei esine

04.07.2006

8,53

21

ei esine

ei esine

ei esine

>30

120

ei esine

18.07.2006

8,39

21

ei esine

ei esine

ei esine

>30

108

ei esine

01.08.2006

7,84

12

ei esine

ei esine

ei esine

>30

109

ei esine

15.08.2006

7,94

14

ei esine

ei esine

ei esine

>30

84

ei esine

29.08.2006

7,78

14

ei esine

ei esine

ei esine

>30

98

ei esine

12.09.2006

7,87

43

ei esine

ei esine

ei esine

>30

95

ei esine

24.04.2007

8,2

40

ei esine

ei esine

ei esine

>30

106

ei esine

08.05.2007

8,1

17

ei esine

ei esine

ei esine

>30

96

ei esine

22.05.2007

8,4

12

ei esine

ei esine

ei esine

>30

103

ei esine

05.06.2007

8

10

ei esine

ei esine

ei esine

>30

111

ei esine

19.06.2007

8,3

14

ei esine

ei esine

ei esine

>30

115

ei esine

03.07.2007

8,4

12

ei esine

ei esine

ei esine

>30

117

ei esine

17.07.2007

8,4

19

ei esine

ei esine

ei esine

>30

113

ei esine

31.07.2007

7,9

22

ei esine

ei esine

ei esine

>30

75

ei esine

14.08.2007

8,3

8

ei esine

ei esine

ei esine

>30

100

ei esine

28.08.2007

8

10

ei esine

ei esine

ei esine

>30

96

ei esine

11.09.2007

8,3

8

ei esine

ei esine

ei esine

>30

106

ei esine
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LISA 2. 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:
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

Mikrobioloogilised näitajad:

Füüsikalis-keemilised näitajad:
Mineraalõlide esinemine mg/l

<0,3

pindaktiivsete ainete kogus vees mg/l

<0,3

Fenoolid mg/l C6H5OH

<0,005

Veepinnal puudub
silmaga nähtav õlikile ja
spetsiifilist lõhna pole
Ei tohi tekitada püsivat
vahtu

Fekaalsed coli-laadsed
bakterid

Fekaalsed streptokokid

Vähemalt 95%
proovides peab olema
coli-laadseid vähem kui
10 000 (100ml vee
kohta)
Vähemalt 95%
proovides peab olema
fekaalseid coli-laadseid
vähem kui 2000 (100ml
vee kohta)

Vähemalt 80% proovides
peab olema coli-laadseid
vähem kui 500 (100ml
vee kohta)
Vähemalt 80% proovides
peab olema fekaalseid
coli-laadseid vähem kui
100 (100ml vee kohta)
Vähemalt 90% proovides
peab olema fekaalseid
streptokokke vähem kui
100 (100ml vee kohta)

-
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>0,3

Spetsiifilist lõhna pole
<0,05

Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt:
Väga hea vee kvaliteet
Hea veekvaliteet
Coli-laadsed bakterid

>0,3

>0,05

Kehv vee kvaliteet
Rohkem kui 5%
proovides on colilaadseid rohkem kui
10 000 (100ml vees)
Rohkem kui 5%
proovides on fekaalseid
coli-laadseid rohkem kui
2000 (100ml vees)
-

