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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 2000. a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiivi
(2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle
seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutamisele
kaasaaitamine.
Veepoliitika

raamdirektiivi

(VRD)

üheks

oluliseks

põhimõtteks

on

valglakeskne

veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast,
vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRD-le tuleb vesikonnale koostada veemajanduskava,
mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja
jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) vesikonnale seatud
eesmärke. Veemajanduskava, selle määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb
arvestada kohaliku omavalitsuse 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 EL-i teiste
vettkäsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga
2006/7/EÜ tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ

kehtetuks alates 31. detsembrist 2014.

aastast.
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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 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 managemaent) – 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, kestvust, olemust
ja sagedust,
3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse
hinnanguid,
4) kvaliteedijuhtimise meetmeid.
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 kvaliteetselt
„heaks“, „piisavaks“ või „halvaks“, tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata(sagedus
on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja suplusrannale“).
Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab
tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnaameti ning
teadusasutuste vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Kärdla Linnavalitsus, kes
tagab suplusranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe
suplusvee kvaliteedi kohta.
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Eesti seadusandlus
Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine,
ujumine, veesport ja veel liiklemine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavatel
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
suplusrand selleks üldplaneeringuga määratletud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on
inimestele puhkuse võimaldamine. Suplusrannas viibimine on tasuta. Suplusrannal puudub
veekaitsevöönd. Kohaliku 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 kohustab supelranna omanikku või valdajat avaldama
teavet suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a
määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale” toodud 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.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele”.
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Pädev asutus
Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet. Terviseamet on
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riikliku järelevalvet
ning kohaldab riikliku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Terviseameti ülesanded:
1) suplusvee seire korraldamine ja riikliku 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 terviseohutude kõrvaldamisel.
Kärdla suplusranna profiili koostas Terviseameti Lääne talituse Hiiumaa esindus, s.h.
kogudes vajalikke andmeid ning kordineeris tööd erinevate ametkondade vahel.
Pädeva asutuse kontaktandmed:
Terviseamet:
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
Tel: 6 943 500
Faks: 6 943501
E-post: kesk@terviseamet
Terviseameti Lääne talituse Hiiumaa esindus:
Uus 16, Kärdla 92413
Tel: 46321 90
Faks: 46321 80
E-post: tiina.vainomae@terviseamet.ee
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA
KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE00401005KARDLA

Asukoht (riik, maakond,
omavalitsusüksus):

Eesti, Hiiu maakond,
Kärdla linn

Koordinaadid (ETRS89):

PL: 59,0048
IP: 22,7413

Veekogu nimi:

Tareste laht

Veekogum:

Läänemeri, Hiiu madala rannikuvesi

Veekogu liik:

Meri

Veekogu ID:

EE_7

Veekogu riiklik registrikood:

VEE3214000

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):

250, keskmine inimeste arv 100

Supluskoha rannajoone/kalda
pikkus:

170 m pikk ja keskmiselt 20 m lai

Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus:

Maksimaalne sügavus 1,7 m

Supluskoha omanik/valdaja:

Kärdla Linnavalitsus

Supluskoha kontaktisik:

Liili Eller

Supluskoha omaniku/valdaja
kontaktandmed:

Keskväljak 5a, Kärdla 92413
Tel.4636082, faks 4636080
E-mail: valitsus@kardla.ee
www.kardla.ee
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Kaart 1. Kärdla rand (punane joon – ranna piir, punane täpp – seirepunkt)

1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Kärdla rand asub Hiiumaa saarel. Hiiumaa on Eesti väikseim maakond ja suuruselt teine saar
Eestis. Hiiumaa pistis oma turja umbes kümme tuhat aastat tagasi jahedast mereveest välja
ning hakkas inimesi ootama. Hiiumaa on inimesi alati enda juurde meelitanud. 14-ndal
sajandil oli saarel juba Rootsi asundus ning 1829 rajati Kärdlasse kuulus Kalevi vabrik ja
ehitati Kärdla sadam, mis meelitas toonagi ligi palju huvilisi ja suvitajaid.
Tol ajal olid Kärdla randa püstitatud suplemismajad, eraldi meeste ja naiste jaoks, seal riietuti
ning mindi otse vette. Kuna Hiiumaa on Eesti kõige turvalisem maakond, siis Kärdla
supluskoht meelitab siiani inimesi ning Kärdla linna rahvaarv, mis on 3876 elanikku suureneb
suvekuudel 4 kuni 16 kordselt.
Kärdla rand asub Hiiumaa põhjaosas Tareste lahe ääres. Rand on madal ja lauge. Kaldast ca
50 m kaugusel algab rannaluide. Ranna territooriumil kasvavad suured lepapuud.
Kärdla ranna pinnakate on osaliselt liivane ja osaliselt taimestunud (rohu kattega). Vee piiril
on kiviklibu, samuti on merepõhi kuni 5 m rannast kivine, kaugemal läheb merepõhi
liivaseks. Vette mineku mugavamaks tegemiseks on ehitataud puidust tamm.
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Tugevate hoovuste tõttu kuhjub randa palju meremuda.
Rannas on puuskulptuurid, laste jaoks on ehitatud puidust mänguväljak ja kiiged. Jalgu saab
puhata ja päikeseloojangut nautida mõnusatel istepinkidel. Kevad ja sügiskuudel toimub lahel
kalastamine ja lahel sõidavad kaluripaadid.
Rannas on kuivkäimlad, mis asuvad veepiirist 80 kuni 100 m kaugusel, 5 riietuskabiini ja
prügikonteinerid. 50 m kaugusel asub suplejate ja suvitajate meeliskohvik „Rannapaargu“,
mis on ühendatud Kärdla linna kanalisatsioonivõrku. Rannas on kättesaadav kvaliteetne
joogivesi, parkimisplatsil asub joogiveefontään.
Kärdla

randa

hooldab

Kärdla

Linnavalitsuse

hoolduslepingu

alusel

AS

Veolia

Keskkonnateenused.

1.3. SUPLUSVEE KVALITEET
Kärdla ranna suplusvee kvaliteet on väga hea. Aastatel 2006–2010 on vee kvaliteeti
kontrollitud kokku 36 korral. Proove on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele. Kõik võetud
proovid on nii mikrobioloogiliste kui füüsikalis-keemiliste näitajate osas vastanud kõikide
näitajate osas suplusveele kehtestatud normidele.
Suplusvee analüüse on võetud vastavalt ranna valdajate seirekava alusel, lisaks riikliku
järelevalve käigus enne suplushooaja algust (01.06) ja enne suplushooaja lõppu (31.08).
Mikrobioloogilistest näitajatest on normide ületamisi olnud ainult ühel korral so. 2010. a
augustikuus kui soole enterokokke leidus merevees 900 PMÜ (piirnorm kuni 100 PMÜ).
Suplusvee kvaliteedi halvenemist mikrobioloogiliste näitajate osas võib põhjendada
suurenenud sademete hulgaga ja tugeva tuulega. Paar päeva hiljem võetud proovis vastasid
näitajad taas normidele. Veeproovide tulemused on esitatud tabelina profiili lisas.
Kärdla ranna suplusvee kvaliteet on väga hea, vastates 2006. ja 2007. aastal VV 25. juuli
2000. a määruse nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ nõuetele ning 2008.-2010. aasta
VV 3. aprilli 2008. a määruse nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ nõuetele. Vastavalt
suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ vastas Kärdla ranna veekvaliteet direktiivi kohustuslikele
näitajatele, 2007., 2009. ja 2010. aastal lisaks ka direktiivi rangematele soovituslikele
nõuetele (tabel 1).
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Tabel 1. Suplusvee klassifikatsioon 2006. – 2010. a vastavalt direktiivile 76/160/160EMÜ
2006
2007
2008
2009
2010
Kärdla rand

Kärdla suplusranda on viimastel aastatel järjest rohkem hakanud kogunema meremuda, mille
hoovus kaldale toob. Muda ei riku suplusvee kvaliteeti, kuid oma ebameeldiva lõhna tõttu
tõrjub tihti suplejad Kärdla rannast eemale.

1.4. TARESTE LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS
1.4.1 Läänesaarte alamvesikond
Alamvesikonda kuuluv Hiiu maakond koosneb Eesti suuruselt teisest saarest – Hiiumaast ja
tema ümbruses asuvatest väikestest saartest, mille arv on kuni 200 (mõnedel andmetel kuni
400) kogupindalaga 1024 km2. Enamik neist on väga väikesed (kuni 0,5 ha). Hiiumaa
(pindala 980 km) ümbruse saartest on suurim Kassari (19 km2), mis on Laisna ja Orjaku
tammi kaudu ühendatud Hiiumaaga. Läänesaarte alamvesikonna kogu maismaast moodustab
Hiiu maakond 26%.
Läänemere alamvesikonna territooriumil alaliste elanike arvuks 2007. a alguse andmetel oli
kokku 47 210 inimest. Hiiu maakonnas elab 10 623 inimest ehk 23 %, Kärdla linnas 3927
inimest.

1.4.2 Kliima
Mereliste niiskete õhumasside valitsemisest hoolimata kuuluvad Läänemere saared sademete
poolest Eesti vaesemasse piirkonda. Aastane sademete hulk on Hiiumaal vee aurustamisega
enam-vähem tasakaalus või veidi suurem, kusjuures eriti kuiv on kevad-suvi. Hiiumaad võib
pidada Eesti kõige vähesema lumega ja üldiselt kõige pehmema talvega piirkonnaks. Püsiva
lumikatte kestus on olnud Läänesaartel alla 100 päeva.
Lääne rannikumere aasta keskmine temperatuur on

+7,1......+7,5 °C. Kõrgemad

temperatuurid on juulis ja augustis – pinnakihis kuni +25 ºC.
Tabelis 2 on toodud sademete hulk Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi Ristna
mõõtejaama andmetel. Need andmed näitavad, et üldjuhul on kõige sademete rikkam kuu
suplushooajal august, kuid mõnel aastal võib selleks olla ka juuni või juuli.
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Tabel 2. Sademete hulk EMHI Ristna mõõtejaama andmetel.
Kuu sademete summa, mm
Aasta sademete
Aasta
Mai
Juuni
Juuli
August September summa, mm
2007
2008
2009
2010

56,3
3,7
30,2
53,5

37,3
64,7
95,3
56,2

115,7
34,6
66,2
47,4

89,3
148,3
84,1
129,7

93,6
50,0
29,8
74,3

807,2
753,8
615,4
693,0

Tabelis 3 on toodud suplushooaja ööpäeva keskmine õhutemperatuur ja veetemperatuurid.
Veetemperatuuride kajastamisel on arvesse võetud suplusvee proovide võtmisel fikseeritud
veetemperatuurid.
Tabel 3. Suplushooaja 01. juuni kuni 01. september keskmine õhu- ja veetemperatuur
Veetemperatuur, ºC
Ööpäevane keskmine
Aasta
õhutemperatuur, °C
Miinimum Maksimum
Keskmine
2006
11,1
22,0
17,9
2007
16,5
13,0
19,5
17,2
2008
16,0
11,5
2009
15,5
17,0
18,5
17,8
2010
17,2
14,0
14,5
14,3

1.4.3 Läänesaarte avamere rannikuvesi
Läänemeri on maailma ühe suurima riimveekoguna ökoloogiliselt ainulaadne. Eriliste
geograafiliste, klimaatiliste ja okeanograafiliste tunnuste tõttu on Läänemeri oma valgalal,
kus elab 85 miljonit inimest, väga tundlik inimtegevusest põhjustatud keskkonnamõjude
suhtes.
Läänemeres ei ole välja kujunenud tugevaid püsihoovusi. Läbi Taani Väinade toimuva
soolase vee sissevoolu ja jõgedest kantava mageda vee koosmõju tulemusena jääb
ringhoovuse kiirus piiridesse 5-8 cm/s.
Hiiu madal rannikuvesi on äärmiselt avatud mereala mida mõjutavad eelkõige Läänemere
avaosa tingimused. Maismaa mõju selles piirkonnas on äärmiselt väike. Mere sügavus selles
veekogumis on suur, merepõhi valdavalt kas liivane või kivine.

1.4.4 Tareste laht
Tareste laht asub Tareste maastikukaitse alal. Tareste maastikukaitseala eesmärgiks on
loodusliku linnustiku (rukkirääk), looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku kaitse
(need on laiad madalad abajad ja lahed, rannikulõugud ning rannaniidud).
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Tareste laht asub Läänemeres Põhja Hiiumaal. Lahe rannikut ümbritseb Kõrgessaare vald,
Pühalepa vald ja Kärdla linn.
Tareste laht on väga madal. Põhjale on iseloomulik peenliiv, Kärdla linna poolses osas on nii
suuremaid kui väiksemaid kive. Lahte suubub Nuutri jõgi, mille tüüp on 1B - heledaveeline ja
vähese orgaanilise aine sisaldusega. Nuutrijõe seisund on hea. Jõe pikkus on 11 km, valgala
pindala on 40,0 km.
Tareste lahe kalastikku iseloomustab kõige rohkem sessoonne kõikumine - reeglina võib
arvukamalt esineda kalaliike kudeperioodil (räim, lest, ahven) samuti osadel juhtudel sügisel
(räim, siig, meriforell). Suvitushooaja tipus, so kesksuviseks perioodiks jääb Tareste laht
üpris kalavaeseks. Suvine reegel on üldjuhul ka see, et kaldalähedastel (madalamatel) aladel
on kalastiku liigirikkus ja kalade arvukus ning biomass väiksem. Oht, et Kärdla rannas
toimub kalade massiline hukkumine ning sellega kaasnev merevee reostus on seega
välistatud.

1.4.5 Rannikumere kvaliteet
Rannikuveekogumite ökoloogilise seisundi hindamisel lähtutakse veekogumi tüübist.
Läänesaarte avamere rannikuvesi kuulub tüüpi IV - mesohaliinne, madal, lainetusele avatud
rannikuvesi.
Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja TÜ Mereinstituudi poolt teostatud
pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on Hiiu madala rannikuveele antud üldhinnang
kesine. Ökoloogilise seisundi hindamisel andsid elemendid fütoplankton ja füüsikaliskeemilised üldtingimused hinnanguks “kesine”, põhjataimestik ja suurselgrootud hinnanguks
“hea”.
Tabel 4. Hiiu madala rannikuvee hüdrokeemilised ja bioloogilised näitajad
Näitaja
väärtus
ühik
Läbipaistvus
5,0
m
Püld
0,75
µ mooli/l
Nüld
23,5
µ mooli/l
Klorofüll a
3,0
mg/m³
Fütoplanktoni biomass
0,47
mg/l
Tareste lahe kohta puuduvad andmed rannikumere veekvaliteedi seirete läbiviimise kohta.
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1.5. POTENSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Kärdla suplusvee kvaliteeti võib mõjutada Nuutri jõgi, mis läbib Kärdla linna
individuaalelamute piirkonda, kus eramud on ehitatud vahetult Nuutri jõe kaldale.
Ühiskanalisatsioon

on

väljaehitatud

46%

linna

elanikele.

Elamud,

kus

puudub

ühiskanalisatsioon, koguvad reovett kogumismahutitesse. Mahutite seisundid ja suubekohad
on teadmata, mistõttu kujutavad viimased endast potentsiaalset ohtu.
Potentsiaalne reostusallikas on Kärdla reoveepuhasti, mis asub Kärdla supluskohast 1,3 km
kaugusel.

1.5.1 Kärdla reoveepuhasti (HI003)
Kärdla linna reovee puhastusseadmed (aktiivmudapuhasti) on rajatud 1976. aastal. 1995. a
toimus reoveepuhasti renoveerimine.
Kärdla reoveepuhastusjaama võimsuseks on projekteeritud 1200 IE hüdraulilist jõudlust.
Päeva jõudluseks on projekteeritud 264 kg BC, HE jõudluseks 4400. Reovee puhastamisel
puhastusseadmetega eemaldati reoveest keskmiselt 2008. aastal 83–95% reoainetest, 2009. a
80–98% reoainetest, 2010. a 90-99,5% reoainetest, mis näitab, et Kärdla reoveepuhasti
tööefektiivsus on hea. Tulemuseks on Kärdla linna ja Pühalepa valla keskkonnaseisundi
paranemine, mille üheks indikaatoriks on ka suplusvee kvaliteedinäitajate hea seis.
Puhastusseadmete tööefektiivsuse koormusteste tehakse 1 kord aastas. Reovee analüüse
tehakse 1 kord kuus. Reoveepuhastust iseloomustavad keskmised näitajad on esitataud
tabelis 5.
Puhastatud reovesi juhitakse Kärdla linnast 1,3 km kaugusel 200 m pikkuse toruga
Läänemerre.
Tabel 5. Reovee ja puhastatud heitvee näitajad.
2008
Näitajad
BHT7
KHT
HA
P (üld)
N(üld)

Sisenev
reovesi
158
291
267
4,3
33

Väljuv
heitvesi
7,2
50
13,8
0,7
5

2009
Sisenev
reovesi
277
543
540
14
92

Väljuv
Heitvesi
6
50
10
0,8
18

2010
Sisenev
reovesi
280
500
700
12,8
74

Väljuv
heitvesi
2,7
50
3,6
0,5
2,5

Vee-erikasutusloa
järgi lubatud
15,0
125,0
25,0
1,5
limiteerimata
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1.5.2. AS Direct Consulting Lehtma sadam
Lehtma sadam asub Hiiumaal Tahkuna poolsaarel. Linnulennult on sadamast kuni Kärdla
suplusrannani üle Tareste lahe 6,5–7 km. Lehtma sadam on üldjuhul jäävaba ja avatud
aastaringseks navigatsiooniks ning on kujunenud arvestatavaks sadamaks Läänemere
regioonis. Sadam on kodusadamaks ca 10-le kalalaevale. Paarikümne aasta jooksul on
Lehtma sadam kujunenud kala- ja külalisaluste sadamaks, vähesemal määral ka
kaubasadamaks. Samuti peatuvad sadamas eriotstarbelised laevad. Rahvusvaheline Lehtma
sadam on piiri- ja tollisadam.
Sadamas toimub laevade lastimine ja lossimine. Kaubalaevadele lastitakse Lehtma sadamas
põhiliselt puitu ja freesturvast. Põhiline lossimisartikkel on teedeehitusel kasutatav killustik.
Lisaks toimub sadamas väga vähesel määral kaupade ladustamine, pilsi- ja fekaalvete
vastuvõtt, olmejäätmete vastuvõtt ja laevavarude täiendamine (kütte peale võtmine).

Foto 1. Lehtma sadam (http://www.lehtma.ee/news.php)

1.5.3 Sadeveed ja kanalisatsioon
Kärdla linnas ei ole eraldi sadevee torustikke ega sadeveepuhastust. Restkaevude ja torustiku
kaudu on sadevesi tänavapinnalt ära juhitud vaid kahes Kärdla linna piirkonnas. Sadeveed
juhitakse Kärdla reoveepuhastisse. Sadevee ärajuhtimine tänavatelt ja kinnistutelt on
lahendatud hästi väljaarendatud kraavidega.

1.5.4 Asulad
Hiiumaa pealinn Kärdla on Läänemeres asuva saare ainuke linn ja Hiiu maakonna keskus.
Kärdla asub Hiiumaa kirderannikul Tareste lahe ääres, 22º75´ lp ja 59º00´ pl. Linn on põhjast
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ümbritsetud lahega ning maitsi Pühalepa vallaga. Kärdla territoorium on 450 ha, elanikke ca
4000. 1938. aastal anti Kärdlale linnaõigused. 1946. a eraldati Hiiumaa administratiivselt
Läänemaast ning Kärdlast sai maakonnakeskus.
Kärdlat võib uhkusega väikese mereriigi pealinnaks nimetada, sõbralik väikelinn rohke
roheluse ja eramajadega. Kärdla omapäraks on kujunenud Eestis harva esinevad
arteesiakaevud. Suvitusperioodil suureneb linna elanike arv neli korda.
Ühiskanalisatsioon

on

väljaehitatud

46%

linna

elanikele.

Elamud,

kus

puudub

ühiskanalisatsioon, koguvad reovett kogumismahutitesse. Mahutite seisundid ja suubekohad
on teadmata, mistõttu kujutavad viimased endast potentsiaalset ohtu.

1.5.5. Muud potentsiaalsed reostusallikad
Kärdla ranna lähedal ei tegeleta intensiivse põllumajandusega, puuduvad farmid ega ole ka
põllumajandusettevõtteid. Tareste lahe ääres on lubatud karjatada lihaveiseid, kes omakorda
hooldavad poollooduslikku kooslust. Tänu veistele ei kasva kinni mereäärsed rannaniidud,
ning viimased saavad hooldatud.
Ka massilisi lindude kolooniaid ja pesitsemispaiku ranna läheduses ei ole, esineb üksikuid
ränd- ja paigalinde, kes kaldaroostikus või puudel pesitsevad.
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2. REOSTUSOHU HINNANG
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Kärdla supelrannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike kuna:
•

suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka 2006.–2010. a suplusvee andmed;

•

ranna

ümbruses

puuduvad

olulised

reostusallikad,

mis

võiksid

mõjutada

veekvaliteeti;
•

piirkonna asutustihedus on väike.

Lühiajalist reostust võib esineda Kärdla reoveepuhasti rikke korral, kuid selle mõju
reoveepuhasti väiksuse tõttu oleks minimaalne, samuti võib lühiajaline reostus olla
põhjustatud halbadest ilmastikutingimustest, näiteks:
•

tugevate tuultega ja vihmaperioodil võib merepõhjast üles keerutada ja tuua kaldale
meremuda, mis suurendab vee hägusust;

•

ranna lähedusse suubuv Nuutri jõgi võib pikaajalisel vihmaperioodi korral saastada
vett mikroorganismidega.

Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lühiajalise
reostuse tuvastamisel teavitab Kärdla Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid
veekvaliteedist rannas olevate infotahvlite kaudu. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks,
terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Lääne talituse
Hiiumaa esinduse, Kärdla Linnavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Lühiajalise
reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Reostuse ulatuse või
lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti Lääne talituse
Hiiumaa esindus teavitab veeproovide tulemustest koheselt Terviseametit, kes avalikustab
veekvaliteedi näitajad ning teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega
kaasnevatest ohtudest oma koduleheküljel (www.terviseamet.ee).

2.2. MUU REOSTUS
Kärdla rannas ei ole aastatel 2006-2010 esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega muud
reostust. Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste nt avariide korral.
Pikemaajalise reostuse esinemise tõenäosus on väga väike.
Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
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• Reostuse esinemise korral paigaldatakse hoiatussildid, lisaks teavitab Kärdla 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 (TA Lääne
talituse Hiiumaa esindust, Kärdla Linnavalitsust ja keskkonnajärelevalveasutust). Kuna
pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellisel 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

väljaselgitamine

on

asukohajärgse

keskkonnajärelevalveasutuse pädevuses, tervist ohustava reostuse hindamine ja otsustamine
suplusvee kasutamise üle on Terviseameti pädevuses.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Läänemeri on toitainete rikas, seetõttu soodsate ilmastikutingimuste korral võib avamerel
esineda sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid. Tareste lahes ega Kärdla rannas ei ole
viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi täheldatud. Sinivetikate poolt põhjustatud
õitsengut on esinenud vaid korra 2004. aastal augusti alguses. Võetud proovis esines suurel
hulgal poollagunenud Nodularia spumigena niite, vähesel määral ka perekonna Planktotrix ja
Microcystis niite.
Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Kärdla rannas suplushooaja jooksul on
väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda sinivetikate
kolooniaid ka Tareste lahte ja Kärdla randa.
Kärdla rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Kui supluskohas täheldatakse
sinivetikate esinemist teavitatakse sellest viivitamatult Kärdla Linnavalitsust (supluskoha
omanik),

Keskkonnainspektsiooni,

Terviseametit.

Supluskohast

võetakse

proovid

vetikaliikide ja koguse määramiseks. Supluskoha valdaja peab ohu korral koheselt randa üles
panema teabe, et suplemine ei ole soovitatav. Terviseamet teavitab sinivetikate esinemisest
oma kodulehe kaudu. Vajadusel kasutatakse teavitamiseks ka muid meediakanaleid.
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2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktoni liike. Aegajalt kandub tuule ja
lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole suplejatele ohtlikud. Ranna
koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht.
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KOKKUVÕTE
Kärdla linna supluskoht asub Hiiumaa saarel Kärdla linnas Tareste lahe ääres. Kärdla linnas
elab aastaringi ca 4000 elanikku, kellele suvekuudel lisanduvad suvitajad. Kärdla on olnud
armastatud suvituskoht juba üle-eelmisest sajandist alates. Tipp hooajal – ilusate ja soojade
ilmade korral võib rannas olla sadakond puhkajat ja suplejat.
Rannas on loodud soodsad tingimused puhkamiseks. Ranna-ala on korrastatud ning
varustatud pinkide, riietuskabiinide, mänguväljakute, prügiurnide ning tualettidega.
Kärdla ranna vee kvaliteet on läbi aastate olnud väga hea. Vastavalt suplusvee direktiivi
76/160/EMÜ klassifitseerimisele vastas Kärdla ranna suplusvee kvaliteet 2006. ja 2008.
aastal direktiivi kohustuslikele näitajatele, 2007., 2009. ja 2010. aastal nii kohustuslikele kui
ka rangematele soovituslikele nõuetele. Kõik võetud proovid on nii mikrobioloogiliste kui
füüsikalis-keemiliste näitajate osas vastanud kõikide näitajate osas normidele. Häirida võib
ainult meremuda, mis aega-ajalt hoovustega lahte kandub.
Kärdla ranna hea veekvaliteedi on taganud oluliste reostusallikate puudumine, linna reovee
kogumine ja tõhus töötlemine.
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LISA 1. Kärdla ranna suplusvee kvaliteet 2006.-2010. a.
MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD
VEEPROOVI
VÕTMISE KUUPÄEV

COLI-LAADSED

FEKAALSED COLILAADSED

SOOLE
ENTEROKOKID

ESCHERICHIA COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

15.05.2006

30

30

29.05.2006

1100

600

30.05.2006

1300

500

7.06.2006

400

100

7.06.2006

300

100

19.05.2008

700

13

28.05.2008

0

0

9.06.2008

8

6

26.06.2008

80

0

2.07.2008

120

15

23.07.2008

160

7

5.08.2008

200

20

1.06.2009

4

0

2.06.2009

16

0

1.07.2009

0

0

3.08.2009

12

4

25.08.2009

3

4

25.05.2010

0

0

21.06.2010

1

0

21.07.2010

0

0

16.08.2010

2

0

30.08.2010

900

197

1.09.2010

63

30

7.06.2006

1600

800

28.06.2006

330

<10

27.07.2006

30

10

23.08.2006

200

60

4.09.2006

40

20

16.05.2007

440

170

29.05.2007

90

50

14.06.2007

120

90

26.06.2007

50

10

9.07.2007

550

50

26.07.2007

100

50

6.08.2007

100

50

21.08.2007

10

10

31.08.2007

<10

<10
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ORGANOLEPTILISED, FÜÜSIKALIS-KEEMILISED NÕUDED
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

pH*

VÄRVUS

MINERAALÕLIDE
ESINEMINE

PINDAKTIIVSED
AINED

FENOOLID

LÄBIPAISTVUS

LAHUSTUNUD
HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS

visuaalselt
või Pt.Co
skaala

visuaalselt või
laboris (mg/l)

visuaalselt või
laboris (mg/l)

olfaktoorselt
või laboris
(mg/l)

cm

% küllastusastmest; mg/l

visuaalselt

15.05.2006

8,27

25

ei esine

ei esine

ei esine

>30

94

puhas

29.05.2006

7,8

45

ei esine

ei esine

ei esine

>30

94

sogane

30.05.2006

7,98

25

ei esine

ei esine

ei esine

>30

97

sogane

7.06.2006

7,98

25

ei esine

ei esine

ei esine

>30

97

puhas

28.06.2006

8,77

38

ei esine

ei esine

ei esine

>30

116

puhas

27.07.2006

8,35

17

ei esine

ei esine

ei esine

>30

93

puhas

23.08.2006

8,15

16

ei esine

ei esine

ei esine

>30

90

puhas

4.09.2006

8,35

25

ei esine

ei esine

ei esine

>30

95

puhas

16.05.2007

8,68

35

ei esine

ei esine

ei esine

>30

95

puhas

29.05.2007

8,35

3

ei esine

ei esine

ei esine

>30

95

puhas

14.06.2007

8,36

4

ei esine

ei esine

ei esine

>30

105

puhas

26.06.2007

8,36

3

ei esine

ei esine

ei esine

>30

104

puhas

9.07.2007

8,5

9

ei esine

ei esine

ei esine

>30

90

puhas

26.07.2007

8,45

10

ei esine

ei esine

ei esine

>30

90

puhas

6.08.2007

8,46

5

ei esine

ei esine

ei esine

>30

112

puhas

21.08.2007

8,34

8

ei esine

ei esine

ei esine

>30

98

puhas

31.08.2007

7,93

5

ei esine

ei esine

ei esine

>30

101

puhas
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