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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 kuue 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 31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks 

2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle 
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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) kvaliteedijuhtimise meetmeid. 

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire 

tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika raamdirektiivi 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 03.04.2008. a määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja 

supelrannale”). 

Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab 

tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, kohaliku omavalitsuse üksuste, 

Keskkonnameti ning teadusasutuste vahel). 

Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Kuressaare Linnavalitsus, 

kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab 

teabe suplusvee kvaliteedi kohta. 

Eesti õigusaktid 

Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine, 

ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate 
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veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. 

Veekogu haldamist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus 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 ja/või 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. Kohaliku omavalitsuse üksus 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 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. 

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 riiklikku järelevalvet 

ning kohaldab riiklikku 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 terviseohtude kõrvaldamisel. 

 

Kuressaare supelranna profiili koostab Terviseameti Lääne talituse Saaremaa esindus, sh 

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 Lääne talitus Saaremaa esindus: 

Lossi tn 12, Kuressaare 93816 

Tel: 45 36 907 

Faks: 45 36 911 
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Mõisted 

Supluskoht – nii supelrand kui ka supluskoht, mis on veekogu või selle osa, ja mida 

kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele 

arusaadavalt. 

Suplusvesi – supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval 

viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega. 

Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. 

Reostus – tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada 

elusressursse ja  veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, 

sh kalapüügile, kahjustada  veekogu kasutamist ja viia heaolu vähenemisele. Reostus võib olla 

keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline ja kiirguslik. 

Suplusvee reostus – reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk 

E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete 

esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. 

Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis 

ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi. 

Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine. 

Valgala – hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee. 

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

 

Lühendid 
 

TA – Terviseamet 

TKT - Tervisekaitsetalitus 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 

EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
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1. KURESSAARE SUPELRANNA JA KURESSAARE LAHE 
KIRJELDUS 

1.1. Supluskoha andmed 
 

Supluskoha ID: EE00404016TITER 

Asukoht: 
Eesti, Saaremaa, 
Kuressaare linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 58,3725 

IP: 24,4981 

Veekogu nimi: Kuressaare laht  

Veekogum: Liivi lahe rannikuvesi 

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_12 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3406020 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

400, keskmine inimeste arv 300 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

150 m pikk ja 100–120 m lai 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit 

Supluskoha omanik/valdaja: Kuressaare Linnavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: Urmas Raik 

Supluskoha 
omaniku/valdaja 
kontaktandmed: 

Tallinna 10, Kuressaare, 
tel 45 50530, faks 45 33590 
E-mail: linn@kuressaare.ee 
www.kuressaare.ee 



 10 

 

Kaart 1. Kuressaare rannaala. (   - seirepunktid, veeproovi võtmiste kohad)  

1.2. Supluskoha kirjeldus 

Kuressaare asub Saaremaa lõunarannikul Kuressaare lahe abajate ääres (lisa 2). 2010. aastal 

tähistas Kuressaare kuurordi 170. aastapäeva. 1840. aastal alustas tollases Arensburgis 

tegevust esimene, Jakob Weise mudaravi asutus. Järgnevatel kümnenditel lisandusid 

järgmised supelasutused ja Kuressaarest sai kuurort. Tänu puhkajatele aktiviseerus kohalik 

kultuurielu ja igaks suveks kavandati spetsiaalne kultuuriprogramm. Paljuski tänu puhkajatele 

on ka kaasajal Kuressaares välja kujunenud kindlad kõrge kvaliteedimärgiga suveüritused.  

Kuressaare supelrand asub unikaalses kohas – vanalinna piiril, vaatega 13. sajandist 

pärinevale Kuressaare linnusele ja lossipargile, Kuressaare lahe Ujula abajas.  
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Foto 1: Kuressaare rand 

2006. aastal rajati Kuressaare rannapromenaad, mis lisab rannaalale kaasaegsust ja 

atraktiivsust. 2010. a ehitati projekti EU29904 „Üks puhkus, kaks riiki“ raames muuhulgas 

Kuressaare uus rannahoone ja lisati randa atraktsioone, millel lapsed mängida saavad. 

Kuressaare rannahoonet tunnustati 2011. aasta jaanuaris Kultuurkapitali arhitektuuri 

sihtkapitali aastapreemia omistamisega Kuressaare linnaarhitekt Hannes Koppelile. 

Kuressaare supelrand on muru- ja liivarand, mille pikkus on ca 200 m ja laius 50–80 m. Tänu 

madalaveelisele ning kiiresti soojenevale lahele on supelrand väga sobilik lastega peredele. 

Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega, maksimaalne vee 

sügavus ujumisalal on 1,7 m. Vee keskmine sügavus keskranna piirkonnas on 50 m kaugusel 

veepiirilt 1,5 m. Vastavalt Kuressaare linna supelranna kasutamise eeskirjale on suplushooajal 

tähistatud supelranda loomade kaasa võtmine keelatud. Suvisel ajal pakutakse rannas mitmeid 

erinevaid teenuseid: toitlustamine, rannatarvete laenutus, hoiukapid jms, olemas on 

pallimänguplatsid. Tagatud on rannavalve teenus ja esmaabi osutamine.  
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Rannas on 2 kahekohalist ja 4 ühekohalist riietuskabiini. Supelrannas on keelatud sõita 

mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. Lähim parkla asub ca 150 m 

kaugusel liiva-alast. 

Supelrannas ja selle vahetus läheduses asuvad hooned on ühendatud ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooniga. Lähim hoone (rannahoone) asub 5 m kaugusel veepiirist. Ranna 

külastajatele kasutada olevad tualetid, sh üks inva-WC, paiknevad kolmes kohas ja dušid 

kahes kohas 5–20 meetri kaugusel veepiirist. Suplushooajal on tualetid ja duširuumid avatud 

iga päev kell 10.00–20.00. Ruumide koristamine toimub pidevalt. 

Supluskoha ulatuslik korrastamine (liiva tasandamine, inventari remont, liiva sõelumine) 

toimub enne suplushooaja algust. Liiva sõelutakse lisaks veel kaks korda suplushooaja 

jooksul, inventari remonditakse vajadusel jooksvalt, olmeprahti ja merest kaldale uhutud 

prahti koristatakse igapäevaselt. Prügikastide tühjendamine toimub igapäevaselt hommikul 

kella üheksaks, vajadusel ka jooksvalt keset päeva. Prügikastidena on kasutusel 100-liitrised 

metallkonteinerid. 

 

 
Foto 2: Kuressaare rannahoone 



 13 

 
Foto 3: Kuressaare supelrand ja rannahoone 
 

 

 
Foto 4: Laste mänguplats supelrannas 
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Foto 5: Riietuskabiin 
 

 

 
Foto 6: Promenaad 
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1.3. Kuressaare laht 

Eestit piirab põhjast ja läänest Läänemeri ning selle osad – Soome ja Liivi laht. 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. 

Kuressaare laht asub Liivi lahe kirdeosas, lahe pindala on 6,64 km2. Lahe rannikut ümbritseb 

Kuressaare lahe hoiuala, samuti on laht olulise tähtsusega linnuala. Lahte suubuvad Põduste 

jõgi. Selle tulemusena on Kuressaare lahe soolsus väike, vaid 1,5–2,2‰ võrreldes Liivi lahe 

3,5–6‰ soolsusega. Lahe madaluse tõttu on siin vesi pidevalt läbi segunenud. 

Kuressaare lahte suubub ainult üks jõgi – Põduste jõgi (registrikood VEE116450). Põduste 

jõgi saab alguse Tõrise külast põhjaloode pool ja suubub Kuressaare lahte Läänemeres, olles 

30 km pikk ja 206 km² valgalaga. Põduste jõest, kui ülevoolude suublast, võetakse veeproove 

atesteeritud proovivõtjate poolt. Proove võetakse Põduste jõe vooluteljelt 20–30 cm 

sügavuselt veepinnast. Pinnaveeproovide võtmisel lähtutakse keskkonnaministri 06.05.02. a 

määrusega nr. 30 kehtestatud proovivõtumeetodite nõuetest. Põduste jõest võetud veeproov 

näitab, et veekvaliteedi näitajad sademevee suublas ei ületata vee-erikasutusloas esitatud 

norme (tabel 1). Jõe ökoloogiline seisund on hinnatud kesiseks, seda kalastiku kesise seisundi 

tõttu. 

 

Tabel 1. Andmed Kuressaare Veevärk 

Komponent Ühik Piirväärtus 
Põduste jõgi 

19.02.09 

BHT7 mg/l 3,0-5,0 2,0 

Heljum mg/l - 34,0 

Üldfosfor mgP/l 0,1-0,3 0,1 

pH pH ühik 6,0-9,0 7,5 

Üldlämmastik mgN/l 2,0-3,0 0,9 

Ammoonium mgN/l 0,05-0,08 0,02 

Kloriid mg/l - - 
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1.4. Vee kvaliteet 

1.4.1. Suplusvee kvaliteet 

Kuressaare Linnavalitsuse tellimusel kontrollitakse Kuressaare supelranna veekvaliteeti 

pidevalt. Kuressaare supelrannas võeti  veeproove 2006. ja 2007. aasta suplushooajal 

sagedusega üks kord kahe nädala jooksul. Alates 2008. aasta hooajast võetakse proove 

vähemalt kord kuus. Kuressaare supelrannas on  proovivõtukoht, mis asub rannahoone 

läheduses või vetelpääste paadiga supluskoha keskelt.  

Kuressaare rannas on  suplusvee kvaliteet 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. 

Samuti vastas vesi ka kõigil viiel aastal nii direktiivi 76/160/EMÜ kui ka direktiivi 2006/7/EC 

nii kohustuslikele kui rangematele soovituslikele nõuetele (tabel 2). 

Veeproovid on toodud lisas 1. 

Tabel 2. Kuressaare supelranna vee kvaliteet 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kuressaare 
supelrand        

1.4.2. Kuressaare lahe veekvaliteet 

Ökoloogilise seisundi hindamise aluseks võetakse bioloogilised kvaliteedielemendid, mida 

toetavad hüdromorfoloogilised ja füüsikalis-keemilised elemendid ehk, hinnatakse 

kõrvalekaldeid vee elustikus, veekvaliteedis ja pinnaveekogu hüdromorfoloogilistes 

omadustes selle pinnaveekogu tüübiomasest looduslikust seisundist. Rannikuvetes on nendeks 

indikaatoriteks 1) fütoplanktoni liigiline koosseis, arvukus ja biomass; 2) põhjataimestiku 

liigiline koosseis ja arvukus ning 3) põhjaloomastiku liigiline koosseis ja arvukus. 

Tugiparameetritena kasutatakse vee läbipaistvust (Secchi ketta kadumissügavus) ning 

üldlämmastiku (Ntot) ja üldfosfori (Ptot) kontsentratsioone.  

Liivi laht kuulub tüüpi VI - mesohaliinne, madal, varjatud, sesoonselt kihistunud rannikuvesi. 

Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja TÜ Mereinstituudi poolt teostatud 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on Liivi lahe rannikuveele antud üldhinnang 

kesine. Ökoloogilise seisundi hindamisel andsid elemendid fütoplankton ja füüsikalis-
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keemilised üldtingimused hinnanguks “kesine”, põhjataimestik ja suurselgrootud hinnanguks 

“hea”. (Seisundiklasside määramisest vaata täpsemalt lisas 2) 

2007. ja 2008. aasta fütoplanktoni kooslus Kuressaare lahes on sarnane teiste Lääne-Eesti 

rannikuvete kooslustega, eriti Väikese väinaga. Igas proovis leidus neelvetikat Plagioselmis 

prolonga, 95% proovides võis määrata rohevetikat Monoraphidium contortum ja 86% 

proovides leidus neelvetikaid Teleaulax spp. ning koldvetikaid Pseudopedinella spp. ning 

sarnaselt varasematele vaatlustele ka  Pyramimonas spp. ja Heterocapsa rotundata. 

Kogu suve võis leida proovidest autotroofset ripslooma Mesodinium rubrum ning sinivetikat 

Aphanizomenon sp., kuid viimase biomass ja arvukus jäid Liivi lahele iseloomulikult väikseks 

ning dominantide hulka ta ei küündinud (Joonis 3.1.4). Arvukamad Pyramimonas spp. 

pinnakogumid registreeriti Nasva jõe suublas kus leiti ~2,7 miljonit rakku/l.  
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Joonis 1. Fütoplanktoni dünaamika Kuressaare lahes uurimusjaamades aastatel 2007 ja 2008. 

Märkimist väärivad  ka liigid Cylindrotheca closterium, mida leidus  50% proovides ja 

Cyclotella choctawhatcheeana, mis esines 45% proovides. Mõlema liigi osakaal biomassis jäi 

aga tühiseks. Samas on aga tegemist Läänemere põhjaosale iseloomulike potentsiaalsete 

eutrofeerumise indikaatorliikidega. Mõlema liigi biomassi ja toitainete kontsentratsioonide 

vahel on leitud tugev seos ning nende biomassid on suuremad madalail rannikualadel 

(Toming ja Jaanus, 2007; Jaanus jt., 2009). Kuressaare lahes eelmainitud liigid küll 

dominantide hulka ei kuulunud kuid olid esindatud enamikes proovides. 

2007. a. klorofüll a kontsentratsioonide mediaan vastab lahe „heale“ ökoloogilisele seisundile. 

Seevastu 2008. aasta  jäi  lahe seisund „kesisesse“ klassi. Keskkonnaseisundi koondhinnang 
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fütoplanktoni KSI (keskkonnaseisundi indeks) alusel võib hinnata Kuressaare lahe seisundi 

2008. aasta andmete põhjal „kesiseks“.  

Läbipaistvuse alusel oli lahe olukord mõlemal aastal „kesine“. Läbipaistvuse, kui ühe 

ökoloogilise seisundi mõõdiku puuduseks madalas rannikumeres on põhjasetete 

resuspendeerumine tugeva tuulega. Kuressaare laht on aga avatud lõunakaarte tuultele mis 

valdavalt just suvekuudel puhuvad. Madalale lahele avaldab mõju juba mõõdukalt tugev tuul 

(8-11 m/s) ning tuulest tulenevad hoovused.  

Täpsem ülevaade keskkonnaseisunditest Kuressaare lahes on leitav tabelist 3. 

 

Tabel 3. Eesti rannikumere tüüpala VI (Liivi laht) keskkonnaseisundi soovituslikud 

fooniväärtused, veekvaliteedi klasside piirid ning nendest tulenev Kuressaare lahe 

veekeskkonna seisundi hinnang pelaagiliste parameetrite osas. Punasega on märgitud 

puudulikud andmed. 

 

2007. aasta Ptot ja Ntot toetavad fütoplanktoni alusel antud hinnangut, liigitades lahe vastavalt 

„suurepärasesse“ ja  „heasse“ ökoloogilise seisundi klassi. Sarnaselt eelnevale aastale vastab 

Kuressaare lahe rannikuvesi 2008. aastal üldfosfori osas „suurepärasele“ seisundile, samas kui 

üldlämmastik ja läbipaistvus toetavad fütoplanktoni põhjal saadud hinnangut ning suunavad 

lahe mõned astmed madalamasse ehk „kesisesse“ keskkonnaseisundisse. Üldfosfori saadud 

keskmiste alusel oli lahe ökoloogiline seisund 70-ndate lõpul sarnaselt 2007. aastale 

„suurepärases“ seisundis, 90-ndatel oli lahe olukord üldfosfori osas aga „kesises“. Varasemate 
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aastate üldlämmastiku andmetele paraku juurdepääs puudus ning seetõttu võrdlusmomenti ei 

ole võimalik välja tuua. 

Sinivetikate õitsenguid soodustavad soodsad ilmastikutingimused ning madal N/P suhe vees, 

mis annab neile eelise konkurentsis teiste vetikatega. Mõned sinivetikaliigid nagu näiteks  

Anabaena spp., Nodularia spumigena  ja Aphanizomenon sp. ei ole niivõrd sõltuvad vees 

lahustunud lämmastiku kättesaadavusest, olles võimelised fikseerima õhulämmastikku ning 

suudavad efektiivselt püsida arengumaksimumis ka hõreda lämmastiku kontsentratsiooni 

puhul. 

Siiani ei ole Liivi lahes potentsiaalselt toksiliste vetikate pinnakogumeid täheldatud, küll aga 

on leitud Microcystis perekonna liike Kuressaare suplusrannast ehk Titerannast. Siiski on 

jäänud ka sealsed kontsentratsioonid suhteliselt tagasihoidlikeks ning laiaulatuslikke 

pinnakogumeid ei ole moodustunud.  

 

1.5. Potentsiaalsed reostusallikad, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti  

Suplusvee kvaliteeti võivad mõjutada Kuressaare ranna mõjualas paiknevad punkt- ja 

hajareostusallikad. Potentsiaalsed punktreostusallikad, mis võivad mõjutada Kuressaare ranna 

veekvaliteeti, on Kuressaare reoveepuhastusjaam ja Kuressaare jahisadam ning 

hajareostusallikateks võib lugeda Kuressaare linna. Kuressaare linnas asuvad 

tööstusettevõtted ei oma olulist mõju suplusvee kvaliteedile, kuna nende reovesi on suunatud 

linna reovee puhastisse. 

1.5.1. Reoveepuhasti ja heitvee väljalask 

Kuressaare reoveepuhasti ehitati aastal 1981. Pärast seda on seda mitmel korral kaasajastatud 

ja renoveeritud ning nüüd on käimas järjekordne suurem renoveerimisprojekt. Kuressaare 

reoveepuhasti renoveeritakse ja täiustatakse, et täita kaasaegse reoveepuhasti efektiivsusele 

esitatavaid nõudmisi. Olemasoleva puhasti vana osa, mis antud hetkel ei ole kasutusel, 

ehitatakse ümber ja võetakse uuesti kasutusele. Eeltöötlusseadmed ja võrehoone ehitatakse 

uuesti ning tasakaalustusmahuti, bioloogilise käitluse mahutid ja järelsettemahutid ehitatakse 

ümber, et sobitada neid SBR protsessi tarbeks. Bioloogilise protsessi käigus tekkiv jääkmuda 

pumbatakse biogaasi seadmesse, mis ehitatakse olemasoleva puhasti järele. Liivaeraldajas 

eraldatud rasvad ja õli viiakse samuti biogaasijaama. Puhastatud heitvesi suunatakse merre 

Kuressaare lahte. 
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Tabel 4. Reovee ja puhastatud heitvee näitajad (efektiivsus) 

  1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
BHT7 % 52 96,6 96,9 95,9 97 97,9 97,2 98,3 98 
Hõljuvad ained % 85 96,1 79,3 97 96,6 98,4 96,1 97,9 98,3 
üld N % 8 54 75,7 76,1 78,2 84,8 72,4 80,6 83,9 
üld P % 20 85,8 93,8 93,4 90,6 90 94,7 92 90 

1.5.2. Kuressaare jahisadam 

Kuressaare jahisadam asub Kuressaare lahe Tori abajas. Kuressaare jahisadam valmis 1999. a. 

Selle pilsiveekogumissüsteem on sedavõrd kõrgete standarditega, et supelranna vett 

jahisadam ei reosta. Sadam on varustatud reostustõrjeks vajalike absorbentpoomidega, 

millega saab sadama suu sulgeda, ja absorbentpulbriga, millega saab neutraliseerida 

lokaalseid veereostusi. 2004.–2007. aastatel oli Kuressaare jahisadamale omistatud 

rahvusvaheline sinilipp, mis näitab sadama kõrget keskkonnateadlikkust. 

1.5.3. Sadeveed  

Enamus kanalisatsiooni juhitud sademeveest juhitakse ühisvoolse kanalisatsiooni kaudu 

reoveepuhastisse. Väga väike osa sademeveest jõuab Põduste jõkke, Sepamaa ja Kuressaare 

lahte, Tori abajasse ning Kuressaare kindlust ümbritsevasse vallikraavi, mis on ühenduses 

merega. 

1.5.4. Kuressaare linn 

Kuressaare linnas elab 1. jaanuari 2011. a seisuga 14 706 inimest. Linna 1495 ha suurusest 

pindalast moodustavad metsad ja pargid 197 ha, haljasalad 74 ha ning aiad ja hoovid 271 ha. 

Haljasmaid on Kuressaares 725 ha, s.o 48,5% kogu linna pindalast. Linna tänavate 

kogupikkus on 75,8 km, millele lisandub 22 km kergliiklus- ja pargiteid. 

Tsentraalset kanalisatsioonisüsteemi on Kuressaare linnas ehitatud alates 1960-ndatest 

aastatest. Kuressaare linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 96% elanikest ehk 

ligikaudu 14 502 inimest.  

Kuressaare linna kanalisatsioonisüsteem on osaliselt lahkvoolne ja osaliselt ühisvoolne. 

Suhteliselt tasase maapinna tõttu on kanalisatsioonivõrgus suur hulk reoveepumplaid. Linnas 

tekkiv reovesi suunatakse Roomassaare poolsaarel asuvasse Kullimäe reoveepuhastisse. 

Vastavalt Keskkonnaministri käskkirjale nr 1107 (21. august 2008) on moodustatud 

Kuressaare linna reoveekogumisala. Kogu reoveekogumisalal tekkiva reovee reostuskoormus 
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on 36 150 inimekvivalenti ehk 43 ie/ha kohta. Kuna Kuressaare linn asub reoveekogumisalal, 

siis on keelatud nimetatud alal reovee pinnasesse immutamine, kui alal on põhjavee kaitseks 

ehitatud ühiskanalisatsioon. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel 

reovee kogumiseks olema tehniliselt korras kogumiskaevud.  

Suurimad ettevõtted, mis kasutavad Kuressaare linna ühiskanalisatsiooni, on OÜ Saaremaa 

Lihatööstus, OÜ Saaremaa Piimatööstus ning Kuressaare Haigla. 

 

2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. Lühiajaline reostus 

Kuressaare rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike, sest suplusvee 

kvaliteet on vastavalt veeanalüüside andmetele aastatel 2006-2010 olnud väga hea. Lühiajalist 

reostust võib esineda järgmiste ilmastikutingimuste korral: 

• väga ilusate ilmade korral, kui suplejate arv kasvab oluliselt, võib fekaalsete bakterite 

sisaldus vees suureneda; 

• pikaajalise vihmaperioodi korral voolab suplusvette palju pinnasevett, mis toob kaasa 

ka mikroorganisme; 

• äikesetormid ja tugev tuul võib keerutada üles põhjasetteid, mis suurendavad vee 

hägusust. Samuti põhjast üles uhutud pinnasega võib vette sattuda ka seal olnud 

toitainete osakesi. 

Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lühiajalise 

reostuse tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab Kuressaare 

Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid veekvaliteedist rannas olevate infotahvlite 

kaudu. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 

toimub koostöö Terviseameti Lääne talituse Saaremaa esinduse, Kuressaare 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 Saaremaa esindus teavitab veeproovide tulemustest 

koheselt Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab avalikkust 

lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma koduleheküljel 

(www.terviseamet.ee). 
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2.2. Muu reostus 

Kuressaare rannas ei ole aastatel 2006-2010 esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega 

muud reostust. Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste nt avariide või 

ilmastikutingimuste korral. Pikemaajalise reostuse esinemise tõenäosus on väga väike. 

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

• Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp ja paigaldatakse hoiatussildid, 

lisaks teavitab Kuressaare 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 Saaremaa esindust, Kuressaare 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. 

Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse ka Päästeametit, kes tegutseb 

vastavalt oma reostustõrjeplaanile. 

 

2.3. Potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud 

Läänemeres on  soodsate ilmastikutingimuste korral oht sinivetikate paljunemiseks ja nende 

õitsemiseks. 2010 aasta juulis oli üks tõsisemaid kahtlusi sinivetikate olemasolu suhtes. Kuigi 

visuaalsel vaatlusel suplusranna keskosas ja ranna veepiiril planktonkogumeid ei leitud võeti 

siiski supelranna keskosast üks proov sinivetikaliikide määramiseks. Võetud proovis ei 

tuvastatud märkimisväärses koguses potentsiaalselt toksilisi vetikaid. Proovis leiti 

Planktothrix agardhii, Anabaena ja Microcystise liike, mille kogubiomass oli väike, ligikaudu 

93 mg/m3.  Samas aga võib väga õrna nahaga inimestel ja väikelastel ka väikestes kogustes 
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Microcystiseid põhjustada nahalöövet. 2010. a valminud rannahoones on duššide kasutamise 

võimalused, kus suplejad saavad  soovi korral end mereveest puhtaks pesta. 

Kui supluskohas täheldatakse sinivetikate esinemist teavitatakse sellest viivitamatult 

Kuressaare Linnavalitsust (supluskoha omanik), Keskkonnainspektsiooni, Terviseametit, 

Mereinstituuti. Supluskohast võetakse proovid vetikaliikide ja koguse määramiseks. 

Supluskoha valdaja peab ohu korral koheselt randa üles panema teabe, et suplemine ei ole 

soovitatav. Elanikke teavitatakse ka ajalehe ja raadio kaudu tsüanobakterite levikust ja 

nendega seotud riskidest. 

2.4. Makrovetikad ja fütoplankton 

Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite 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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3. SUPLUSKOHA ARENGUSUUNAD JA KASUTUSELE 
VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS 
 

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. 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 moodustati 

ministeeriumidevaheline komisjon merenduse, merekaitse ja reostustõrje küsimuste 

lahendamise koordineerimiseks (merekomisjon). 

Merekomisjoni juhtimisel on koostatud riiklik Läänemere tegevuskava rakendusplaan 

aastateks 2008–2011. Plaan koosneb neljast põhilisest osast: 

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). 

„Kuressaare linna arengukava 2005–2013(2020)“ mitmetes punktides käsitletakse Kuressaare 

supelranna edasist arendamist. Enim on sellele keskendutud punktis 1.11. Linnamajandus, 

mille puhkerajatiste allteemas on punktina 3 esitatud supelrannas (Ujula abajas) kavandatavad 

järgmised tegevused: 

1. Rannaspordikeskus: 

• Väliujula rajamine, 

• Hüppetorni ja atraktsioonide (liuradade) paigaldamine, 

• Täiendavate riietuskabiinide paigaldamine, 

• Vallikraavide, Ujula ja Tori abaja vetikatõrje. 

2. Supelranna laiendamine Väike-Roomassaare poolsaare suunas Punase kivi abajasse. 
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Ujula abaja eripära on suve keskpaigas vohama hakkavad veetaimed. Mitme omavalitsuse 

koostöös on ostetud niiduk, millega neid taimi suve teisel poolel niidetakse.  

 

 

Foto 7. Kuressaares Ujula abajast taimede niitmiseks kasutatav amfiibniiduk 
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Kokkuvõte 
 

Kuressaare supelranda  on pikka aega rahvasuus nimetatud ka Titerannaks, sest supluskohaks 

on lahesopp, kus on väga mugav ja turvaline käia väikelastega. Iga suplushooaja alguseks 

tehakse laste jaoks juurde uusi atraktsioone, kus nad saavad aega veeta, turnida, sportida jne. 

2010. aasta suvel valmis uus ja moodne  rannahoone. Rannahoones on ruumid vetelpäästele, 

kohvik külastajatele, dušširuumid, tualetid. 

 

Suplusvee kvaliteet Kuressaare rannas olnud väga hea ning reostust ei ole esinenud. 

Lahesopis on vee liikumine väike ja selle tulemusena  kasvab vees taimi, mis on õrnema 

nahaga inimestele võib põhjustada allergiat. Probleemi saab lahendada, kui inimesed käivad 

peale suplust end dušši all pesemas. Taimede intensiivsemal  kasvuperioodil kasutatakse 

niitmiseks ja taimede koristamiseks amfiibniidukit.  

 

Intensiivset sinivetikate vohamist ei ole seni veel täheldatud. Samuti ei ole täheldatud 

pikaajalist reostust. Lühiajaline reostus võib tekkida ebatavaliste ilmatikuolude tagajärjel nt. 

üleujutuste korral. 

 

Kuressaare Linnavalitsus teeb kõik endast sõltuva, et  külastajad tunneksid end supelrannas 

mugavalt ja saaksid korralikult puhata. 
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LISAD 

 Lisa 1: Kuressaare supelranna suplusvee analüüside tulemused 
 
Kuressaare ranna suplusvee mikrobioloogilised näitajad: 

SOOLE 
ENTEROKOKID 

ESCHERICHIA 
COLI   

COLI-LAADSED FEKAALSED 
COLI-LAADSED 

VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV arv 100ml vees arv 100 ml vees 100 ml vees 100 ml vees 

10.05.2006     50 9 

30.05.2006     58 15 

13.06.2006     12 5 

03.07.2006     27 4 

18.07.2006     53 31 

31.07.2006     320 2 

21.08.2006     170 50 

04.09.2006     330 48 

07.05.2007     45 12 

28.05.2007     25 16 

18.06.2007     63 35 

02.07.2007     13 3 

16.07.2007     33 25 

30.07.2007     43 24 

13.08.2007     20 33 

27.08.2007     147 21 

04.09.2007     440 119 

19.05.2008 21 13     

09.06.2008 21 13     

25.06.2008 5 21     

07.07.2008 0 9     

23.07.2008 36 37     

04.08.2008 66 172     

18.08.2008 43 86     

19.05.2009 2 20     

10.06.2009 0 0     

30.06.2009 2 9     

15.07.2009 8 9     

04.08.2009 0 3     

25.08.2009 25 2     

20.05.2010 7 4     

15.06.2010 0 19     

05.07.2010 0 1     

27.07.2010 7 20     

03.08.2010 12 0     

16.08.2010 7 2     
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Kuressaare ranna suplusvee füüsikalis-keemilised näitajad: 

pH VÄRVUS MINERAALÕLIDE 
ESINEMINE 

PINDAKTIIVSED 
AINED 

FENOOLID LÄBI-
PAISTVUS 

LAHUSTUNUD 
HAPNIK VEEPROOVI 

VÕTMISE 
KUUPÄEV   Pt.Co 

skaala 
visuaalselt  visuaalselt  olfaktoorselt  cm 

% küllastus-
astmest 

10.05.2006 8,52 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 90,5 

30.05.2006 8,52 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 93,9 

13.06.2006 8,92 7 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 101,6 

03.07.2006 8,23 7 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 78,7 

18.07.2006 9,51 7 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 82,1 

31.07.2006 8,9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 69,1 

21.08.2006 9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 62,7 

04.09.2006 8,77 7 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 56,8 

07.05.2007 8,28 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 107,6 

28.05.2007 8,56 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 110,8 

18.06.2007 9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 93,2 

02.07.2007 9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 109,7 

16.07.2007 9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 113,8 

30.07.2007 9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 105,5 

13.08.2007 9 8 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 112,2 

27.08.2007 8,94 10 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 112,2 

04.09.2007 8,68 10 ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 108,9 

19.05.2008 8,85   ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 116 

09.06.2008 8,85   ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 118 

25.06.2008 8,81   ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 119 

07.07.2008 8,74   ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 88,5 

23.07.2008     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

04.08.2008     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm 117 

18.08.2008     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

19.05.2009 - - ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

10.06.2009 - - ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

30.06.2009 - - ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

15.07.2009 - - ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

04.08.2009 - - ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

25.08.2009 - - ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

20.05.2010     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

15.06.2010     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

05.07.2010     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

27.07.2010     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

03.08.2010     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   

16.08.2010     ei esine ei leidu ei leidu üle 30 cm   
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LISA 2: Kuressaare laht 
 

 


