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Sissejuhatus
Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika
osatähtsus aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud
juba ligi 30 aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist
valdkonda (nt suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse,
reoveekäitlus, põllumajanduslik nitraadireostus jne).
Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada 2000. a vastuvõetud veepoliitika
raamdirektiiv (2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie
veekeskkonna kaitse ja selle seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja
õiglasele veekasutusele kaasaaitamine.
Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valgalakeskne
veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest
külast, vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada
veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas
saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga 6 aasta jooksul)
vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid
ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning
planeeringute koostamisel.
2000. aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika
kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi
seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi. 1976. aastal välja antud
suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude
suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele
ohtlik olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid
õigusakte. Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal
lisandunud teaduslikku ja tehnilist teavet.
Suplusvee kvaliteedi eest 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 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,
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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 (terviseamet, omavalitsuste, keskkonnameti ning
teadusasutuste vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu haldaja ehk Paide vallavalitsus, kes
tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab
teabe suplusvee kvaliteedi kohta.
Profiili koostamisel osalesid Paide Vallavalitsus, Terviseameti Põhja talituse Raplamaa
esinduse spetsialist.

Eesti seadusandlus
Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine,
ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate
veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul.
Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus
ajutiselt piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse
tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei
tohi, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma
korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine
või kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi
veekogu kasutajaid.
Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele
on supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on
inimestele puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub
veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel
ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab
ranna kasutamise ja hooldamise korra.
Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise
seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja
tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe
suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded
suplusveele ja supelrannale” sätestatud nõuetele.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a
määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega kehtestatakse nõuded
suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele
ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.
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Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele”.

Pädev asutus
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:
• suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine;
• suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide
väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine;
• suplusvee profiilide koostamine;
• suplusvee andmete kogumine ja töötlemine;
• suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine;
• otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle;
• igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta;
• rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude
kõrvaldamisel.
Matsimäe Pühajärve supluskoha profiili koostab Terviseameti Põhja talitus Raplamaa
esindus, 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 Raplamaa esindus:
Mahlamäe 8-32 , Rapla 79511
Tel: 4 894 919
Faks: 4 894 918
E-post: pohja@terviseamet.ee
Terviseameti Põhja talitus Järvamaa esindus:
Pärnu 56, Paide 72712
Tel: 3 850 613
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. MATSIMÄE RANNA, MATSIMÄE PÜHAJÄRVE JA
SELLE VALGALA KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED

Supluskoha ID:

EE00201011MATSIMAE

Asukoht:

Järvamaa Paide vald
Võõbu küla

Koordinaadid (ETRS89):

IP: 25,515 PL: 59,0608

Veekogu nimi:

Matsimäe Pühajärv

Veekogu liik:

Looduslik järv

Veekogu ID:

NA

Veekogu riiklik
registrikood:

VEE2042000

Hinnatav suurim
külastatavate inimeste arv
(tipphooajal):

~100 inimest

Supluskoha rannajoone
pikkus:

Supluskoha rannajoone pikkus - 47 m

Supluskoha maksimaalne
ja keskmine sügavus

Järve suurim sügavus 8,1 m, keskmine sügavus 8 m. Ujumiseks
keskmine sügavus ~1,5 m

Supluskoha
omanik/valdaja:

omanik - Eesti riik; valdaja – RMK; haldaja - Paide Vallavalitsus

Supluskoha kontaktisik:

Anti Annus Paide Vallavalitsuse keskkonnanõunik, tel. 3 838 958,
anti.annus@paidevald.ee

Supluskoha
omanik/valdaja
kontaktandmed:

Haldaja Paide Vallavalitsuse tel. 3 838 950
e-mail: paide@paidevald.ee
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Matsimäe supluskoht asub Järvamaal Paide vallas Võõbu külas Matsimäe Pühajärve lääne
kaldal. Rannaala on väike ja enamjaolt kaetud muruga, liivase rannaosa pikkus on kõigest
ca 16 meetrit. Kogu rannajoone pikkus on umbes 47 m. Rannas on olemas riietuskabiinid,
katusealune istumiskoht, lõkkease, samuti WC ja prügikastid. Randa hooldab RMK
koostöös Paide Vallavalitsusega.
Ilusate, soojade ja päikesepaisteliste ilmadega nädalavahetustel võib korraga rannas olla
kuni 100 puhkajat. Matsimäe Pühajärv on peatumiskohaks rabamatkajatele ja turistidele.
Paide linna koolid korraldavad mais-juunis järve ääres 1-2 päevaseid koosviibimisi
koolilastele.
Autode parkla ja WC asuvad naaberkinnistul (katastri tunnus 56501:002:0072), mis on
eraomaniku valduses. Parkla kaugus veepiirist on 50 m ja wc vettpidava alusega on 66 m
kaugusel veepiirist. Info suplusvee kvaliteedi kohta ja muu info on paigutatud tavaliselt
katusealuseseinale.

Foto 1: Egle Heimonenn
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Foto 2: Egle Heimonenn

1.3. SUPLUSVEE KVALITEET
Matsimäe Pühajärve veekvaliteet nii mikrobioloogiliste kui ka füüsikalis-keemiliste
näitajate poolest on väga hea. Aastatel 2006–2010 on veekvaliteeti kontrollitud 30 korral.
Matsimäe supluskohas võeti aastatel 2006 ja 2007 proove iga kahe nädala tagant. Alates
2008. aastast vähemalt kord kuus. Proove on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele.
Analüüside tabel on toodud lisas 1.
Supluskoha suplusvee seire punkt asub ujumiskoha I silla juures 10 m kaugusel veepiirist
(kaart nr 1). Tabelis 1 on toodud proovivõtukoha koordinaadid.
Tabel 1: Proovivõtu punkt

Proovivõtu punkt

Koordinaadid

Ujumiskoha I silla juures

N-25.513, E-59.0610

Aastatel 2006–2010 on suplusvee proove võetud kokku 30 ning kõigis proovides on
uuritavad näitajad vastanud nõuetele.
Vastavalt VV 25. juuli 2000. a määrusele nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ ja VV
3. aprilli 2008. a määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ oli suplusvee
kvaliteet Matsimäe supluskohas aastatel 2006-2010 väga hea. Samuti vastas vesi ka kõigil
viiel aastal nii direktiivi 76/160/EMÜ kui ka uue suplusvee direktiivi 2006/7/EC nii
kohustuslikele kui rangematele soovituslikele nõuetele. (tabel 2)
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Tabel 2: Suplusvee klassifikatsioon 2006.-2010. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ

Aasta
Õigusakt

2006

2007

2000. a määrus nr 247
(kehtis kuni 2007. a)

2008. a määrus nr 74
(kehtib alates 2008. a)

-

2008

2009

2010

-

-

-

-

direktiiv 76/160/EEC
(klassifitseerimise juhis lisas 3)

Kaart nr 1: Punane punkt – supluskoha seirepunkt; valged jooned on supluskoha
ujumisillad, mille vahel on supluskoht.

1.4. PIIRKONNA KIRJELDUS
Matsimäe Pühajärve supluskoht asub Järvamaal kuuludes seega Lääne-Eesti vesikonna
(EE1) ja Harju alamvesikonna (EE1SU4) veemajanduskava piirkonda.
Harju alamvesikond paikneb Läänemere idarannikul, mis asub merelise ja mandrilise
kliima üleminekuvööndis. Alamvesikonna pindala on 9997 km2, sellest 6141 km2 on
maismaad. Suurem osa Harju alamvesikonnast jääb Harju maakonda, kuid hõlmab osaliselt
ka Läänemaad, Lääne- Virumaad, Järvamaad ja Raplamaad.
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Järva maakond asub Eesti keskosas. Järvamaa on tasane maa soode ja rabadega,
rabajärvede ja laugastega. Pandivere kõrgustiku äärealadel karge puhta veega allikaist
saavad alguse Eesti pikim jõgi Pärnu, samuti ka Navesti, Jägala ja Soodla jõed ning paljud
nende ning Põltsamaa jõe lisajõed.
Järva maakonnas paiknevad Eesti ühed viljakamad põllumaad, seetõttu domineerivad
majandusharudest põllumajandus ja toiduainetööstus. Järvamaa ettevõtetest üle
kolmandiku tegutseb põllumajandus- ja metsandussektoris. Palju on ka kaubandus-, ehitusja töötleva tööstuse ettevõtteid. Maavaradest kaevandatakse vallas turvast, kruusa ja
paekivi.
Looduskaitsealuseid territooriume on Järvamaal mitmeid. Järvamaa piiridesse ulatuvad
Pandivere riiklik veekaitseala, Endla looduskaitseala ja Kõrvemaa riiklik
maastikukaitseala. Kõrvema maastikukaitseala on mitmekesise loodusega piirkond, mille
põhjaosas valitseb metsamaastik ja lõunaosas ulatuslikud soomassiivid. Kaitsealal on
vaatetornid Simisalu voorel ja Valgehobusemäel. Valgehobusemäge (105,8 m
merepinnast) peeti kuni viimase ajani maakonna kõrgeimaks punktiks.
Matsimäe järv paikneb Järvamaal Paide valla põhjaosas. Valla asustustihedus on hõre,
umbes 6 in/km2. Võõbu külas elas 2000. a andmetel kõigest 9 inimest. Selles piirkonnas on
ulatuslikud Kõrvemaa maastikud, metsa-, soo- ja rabamassiivid. Kõrvemaa
maastikukaitseala põhieesmärk on just sealsete vahelduvate pinnavormide, soo-, lammi- ja
metsakoosluste ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse.
Järvamaa metsad on jahimeeste ja loodusesõprade paradiis, kes võivad seal kohtuda
peaaegu kõigi Eestis elavate ulukiliikidega karust lendoravani, ning kui veab,
linnuharuldustega. Soojemal ajal ka kalju- ja konnakotkastega, kes ei pelga inimtegevuse
lähedust, talvel teede ääres aga kakulisi. Suhteliselt tavaliseks on muutunud sookurg ning
hea õnne korral võib kohtuda ka musta toonekurega.
Taimeliikide rohkus iseloomustab Järvamaa ökoloogiliste tingimuste mitmekesisust.
Rabasaartel ja metsaservades püüavad pilku Eestimaa orhideelised. 17 ha suuruses Rava
tammikus võib imetleda laiavõrelisi pahklike tüvedega tammehiiglasi ja tähelepanu
väärivaid taimeliike. Järvamaa on metsa- ja pargirikas: pea iga vana mõisahoone ümber on
esinduslik park.

Matsimäe järv paikneb Tellissare raba põhjaosas Raba ilmestavad
mitmed kaunid rabajärved, laugastikud ja soosaared. Tellisaare
raba koos Kautla, Laeksaare ja Seli rabaga nimetatakse KautlaSeli soode alaks, mis omakorda on 39,5 tuhande ha suuruse EpuKakerdi soostiku osa.
Matsimäe ümbrus on üks perspektiivsemaid piirkonna
puhkealasid Paide valla elanikele ning piirkonna külalistele.
Matsimäelt võib matkata 2 km kaugusele Selijärve (20 ha) juurde,
sealt edasi mööda Ohusilla vallseljakut, mööda Kongissaare ja
Kollassaare soosaari Simisallu ning Anton Hansen-Tammsaare
sünnikodusse.
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Kliima
Harju alamvesikonna ilmastikku mõjutab Läänemeri ning siinne õhuniiskus on kõrge (ligi
80% Tallinnas). Aasta keskmine sademete hulk on u 550 mm Pakril, 680 mm Tallinnas ja
740 mm Keilas ja Sakus. 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.
Klimaatiliselt kuulub Paide vald sarnaselt ülejäänud Eestiga parasvöötme atlantiskontinentaalse valdkonna segametsade allvaldkonda. Päikesepaiste kestus aastas on
keskmiselt 1700 tundi (Pandivere kõrgustikul). Aasta keskmine õhutemperatuur on 4 ºC ,
sademeid 600-650 mm, valdavad on lõuna-edelatuuled (40%).

Kaart 2. Matsimäe Pühajärv

1.5. MATSIMÄE PÜHAJÄRVE KIRJELDUS JA SEISUND
Järve maakonnas, Annast 8 km loodes, vallseljakul oleva Matsimäe talu läheduses asub
kaks väikest järve: vallseljakust ida pool Pühajärv, lääne pool Kaanjärv.
Matsimäe Pühajärv on tüübilt looduslik rabajärv ning avalikult kasutatav veekogu. Järv on
põhja-lõuna suunas piklik, 5,5 ha suurune ning 8,1 m sügav - meie rabajärvede hulgas üks
sügavamaid. Järv on 340 m pikk ja 230 m lai. Kaldajoone pikkus on 882 m. Lääne poolt
järveni ulatuva vallseljaku kohal on kaldavööde liivane, mujalt aga ümbritseb järve
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kidurate mändidega raba. Järv süveneb järsult. Liivasel läänekaldal, kus kallas on kõvem ja
liivane on ujumiskoht pikkusega 47 m. (kaart 2)
Tegemist on umbjärvega, mis tähendab, et järvel puudub nähtav sisse- ja väljavool.
Sellised rabajärved toituvad enamasti sademetest ja ümbrusest sissevalguvatest rabavetest,
mõningal juhtudel ka põhja- ja allikaveest. Järve pruunikaspunane vesi on vähe läbipaistev
(1,2-1,5 m) ning mõningal määral kihistunud, kuid talvel ei jää järv jää all ummuksile.
Järve vesi on rabajärvedele omaselt nõrgalt happeline. Suplusvee kvaliteedi analüüside
põhjal oli 2005.-2007. aastal järve keskmine pH 6,3. Sinivetikate poolt põhjustatud
õitsenguid järvel ei ole suplushooajal esinenud.
Taimestikuvaeses järves leidub kaladest ahvenat ja haugi.
Kuna tegemist on väikese järvega, siis veekvaliteedi seiret sellel teostatud ei ole, seega
puuduvad täpsemad andmed järve ökoloogilise seisundi kohta.

1.6. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Matsimäe Pühajärve lähedal puuduvad reostusallikad, mis võiksid oluliselt mõjutada
suplusvee kvaliteeti. Järve ümbritsevad looduslikud alad - rabad ja metsad. Piirkonna
asustustihedus on väike.
Matsimäe Pühajärve lähedal paikneval elamul on oma kogumiskaev, mida tühjendatakse
regulaarselt. Matsimäe Pühajärve kaldal naaber kinnistul asuva suvila heitveed on
suunatud samuti kogumiskaevu.
Matsimäe Pühajärve lähedal ei ole farme ega ettevõtteid. Lähimad suuremad ettevõtted
jäävad 8 km kaugusele (Sõmeru sigala).
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2. REOSTUSOHU HINNANG
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Matsimäe Pühajärves on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike, kuna:
• suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka 2006.-2010. a veeanalüüside andmed,
• Matsimäe Pühajärve läheduses on enamus randa ümbritsevad alad looduslikud ning
kaetud metsaga,
• piirkonna asustustihedus on väike,
• ranna ümbruses puuduvad olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada veekvaliteeti.
Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Reostuse
põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub
koostöös Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esinduse, Paide Vallavalitsuse ja Järva
regiooni Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni vahel.
Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Terviseameti
Põhja talituse Järvamaa esindus teavitab veeproovide tulemustest koheselt Paide
Vallavalitsust ning avalikustab veekvaliteedi näitajad. Avalikkust teavitatakse lühiajalisest
reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest Terviseameti koduleheküljel ja vajadusel ka
muude meediakanalite kaudu (Järva Teataja, KUMA raadiojaam).
Paide vallavalitsus supluskoha haldajana paigaldab randa hoiatussildid. Vajadusel teavitab
avalikkust erinevate meediakanalite kaudu. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks
tegemiseks võetakse lisaproovid.

2.2. MUU REOSTUS
Matsimäe Pühajärves on pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemise
tõenäosus väga väike, kuna:
• suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka 2006.-2010. a veeanalüüside andmed,
• Matsimäe Pühajärve läheduses on enamus randa ümbritsevad alad looduslikud ning
kaetud metsaga,
• piirkonna asustustihedus on väike,
• puudub tööstus,
• ranna ümbruses puuduvad muud olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada
veekvaliteeti.
Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Reostuse
põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö
Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esinduse, Paide Vallavalitsuse ja Järva regiooni
Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni vahel.
Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Terviseameti
Põhja talituse Järvamaa esindus teavitab veeproovide tulemustest koheselt Paide
Vallavalitsust ning avalikustab veekvaliteedi näitajad. Avalikkust teavitatakse lühiajalisest
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reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest Terviseameti koduleheküljel ja vajadusel ka
muude meediakanalite kaudu (Järva Teataja, KUMA raadiojaam).
Paide Vallavalitsus supluskoha haldajana paigaldab randa hoiatussildid. Vajadusel teavitab
avalikkust erinevate meediakanalite kaudu. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks
tegemiseks võetakse lisaproovid.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Matsimäe Pühajärv on looduslikult rabajärv mille veekvaliteet on väga hea, seega võib
öelda, et sinivetikate massiline esinemine Matsimäe Pühajärves suplushooaja jooksul on
väga väikese tõenäosusega.
Matsimäe Pühajärve rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Vetikate poolt
põhjustatud õitsegu tuvastamisel (võetakse kasutusele järgmised abinõud):
• teavitatakse sellest viivitamatult Paide vallavalitsuse abivallavanemat,
• Paide vallavalitsus teavitab asukohajärgset keskkonnajärelevalve asutust,
• supelrannas pannakse teabetahvlile välja info, et suplemine ei ole soovitatav,
• kohaliku ajalehe ja kodulehe kaudu selgitatakse elanikele käitumise reegleid
sinivetikatega kokkupuutumisel.

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Matsimäe Pühajärve järves esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike.
Fütoplanktonis leidus kõige enam niitrohevetikaid. Zooplanktonit oli keskmisel hulgal.
Leitud üks võrdlemisi haruldane vesikirbuline (Pleuroxus laevis). Makrovetikad ja
fütoplankton (v.a. potentsiaalselt toksilised sinivetikad) ei kujuta ohtu suplejate tervisele.
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3. SUPLUSKOHA ARENGU SUUNAD JA KASUTUSELE
VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 üheks eesmärgiks on, et suplusvesi oleks inimese
tervisele ohutu. Strateegia meetmed (tegevussuunad):
• regulatsioonide ja toetuste süsteemi väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast
tulenevate saasteainete vähendamiseks suplusvees.
• Joogi- ja suplusvee ohutuse tagamiseks rakendatakse lisaks saaste vähendamisele
elanikkonna teavitamist. Info kättesaadavus võimaldab teha tervisele ohutumaid
valikuid.
Vastavalt Paide arengukavale aastateks 2007-2014 on plaanis Matsimäe järve rannaala
arendamine ja korrastamine.
Matsimäe Pühajärve lähiümbrus on kujunenud puhkajate meelispaigaks. Turistide arvu
kasv toob oma positiivsete külgedega kaasa ka kohustuse pöörata suuremat tähelepanu
reostuse vältimisele, jäätmemajanduse korraldamisele ja koormuse hajutamisele.
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1. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 74 „Nõuded suplusveele ja
supelrannale”
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5. Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
6. Paide valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2007 -2014
7. Läänemereportaal http://www.fimr.fi/et_EE/
8. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andme
www.emhi.ee
9. Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esinduse riiklikku järelevalve andmed aastatel
2006-2010.
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LISAD
LISA 1. Suplusvee kvaliteedi andmed 2006.-2010. a
VÄRVUS

MINERAA
LÕLIDE
ESINEMIN
E

PINDAKTIIVSE
D AINED

visuaalselt

visuaalselt

visuaalselt

ei ole

ei ole

ei ole

COLILAADSED

FEKAALSED
COLILAADSED

SOOLE
ENTEROKOKID

E.COLI

arv 100 ml
vees

arv 100 ml
vees

arv 100ml
vees

arv 100
ml vees

8.05.2006

10

10

6,39

15.05.2006

10

10

6,39

muutusi ei
esine
muutusi ei
esine

7,55

muutusi ei
esine

6,22

muutusi ei
esine

6,88

muutusi ei
esine

6,27

muutusi ei
esine

6,57

muutusi ei
esine

7,39

muutusi ei
esine

7,68

muutusi ei
esine

6,2

muutusi ei
esine

6,4

muutusi ei
esine

5,5

muutusi ei
esine

5,8

muutusi ei
esine

6,4

muutusi ei
esine

6,9

muutusi ei
esine

VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

5.06.2006
27.06.2006
12.07.2006
18.07.2006
2.08.2006
23.08.2006
5.09.2006
2.05.2007
28.05.2007
27.06.2007
11.07.2007
7.08.2007
22.08.2007

<10
<10
300
800
500
100
<100
<10
<10
10
100
900
<10

<10
<10
100
<100
<100
<100
<100
<10
<10
10
100
180
<10

28.05.2008

0

0

2.07.2008

<10

2

8.07.2008

<10

3

30.07.2008

0

<1

18.08.2008

<10

<1

26.05.2009

0

0

17.06.2009

3

2

15.07.2009

0

<1

26.08.2009

0

<1

17.05.2010

0

0

1.06.2010

0

<1

28.06.2010

3

3

13.07.2010

3

3

9.08.2010

10

10

pH
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LÄBIPAISTVUS

LAHUSTUNUD
HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS

cm

%
küllastusastmest

visuaalselt

ei ole

>30

113

puhas

ei ole

ei ole

>30

74,3

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

109,7

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

105

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

69,6

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

84

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

84,7

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

81,1

puhas

ei ole

ei ole

ei ole

>30

85

puhas

ei esine

ei ole

ei ole

>30

101,3

puhas

ei esine

ei ole

ei ole

>30cm

81

puhas

ei esine

ei ole

ei ole

>30cm

106%

puhas

ei esine

ei ole

ei ole

>30

77,40%

puhas

ei esine

ei ole

ei ole

>30cm

95,00%

puhas

ei esine

ei ole

ei ole

>30cm

98,20%

puhas

FENOOLID

LISA 2. Supluskoha asukoht maakonnas

Punase taustaga valge noole märgiga on tähistatud Matsimäe supluskoha asukoht
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LISA 3. 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

>0,3
>0,3

Spetsiifilist lõhna pole
<0,05

>0,05

Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt:

Coli-laadsed bakterid

Fekaalsed coli-laadsed
bakterid
Fekaalsed streptokokid

Väga hea vee kvaliteet

Hea veekvaliteet

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

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)
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-

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

