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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 

täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni 2015. aastani. Seoses uute nõuetega 

muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued 
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nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele. 

Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid 

ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) - 

võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine 

supluskohtadele.  

Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks:  

1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi, 

geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid,  

2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust 

ja sagedust;  

3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse 

hinnanguid,  

4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid.  

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire 

tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames.  

Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt 

«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus 

on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”). 

Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab 

tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning 

teadusasutuste vahel). 

Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Pärnu Linnavalitsus, kes 

tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe 

suplusvee kvaliteedi kohta. 

Pärnu keskranna suplusvee profiil valmis 19.08.2009.a Transition Facility 2006 Twinning 

Light programmi Eesti ja Austria partnerlusprojekti „Suplusvee direktiivi 2006/7/EC 

rakendamine Eestis” raames ning projekti rahastati Euroopa Komisjoni poolt. 2011. a 

täiendati profiili Pärnu linna teiste avalike supluskohtade osas, profiilile on lisatud Vana-

Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusveeprofiil. 

Profiili koostamisel osalesid Pärnu Linnavalitsuse, Keskkonnaameti, Keskkonnateabe 

Keskuse, OÜ Skeltmer, Terviseameti ja Terviseameti Lääne talituse spetsialistid. 
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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.  

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, mis on 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet 

ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras. 

Terviseameti ülesanded: 

1) suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine; 

2) suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide 

väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine; 

3) suplusvee profiilide koostamine; 

4) suplusvee andmete kogumine ja töötlemine; 

5) suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine; 

6) otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle; 

7) igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 

8) rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel. 

 

Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla ranna profiili koostab Terviseameti Lääne 

talitus, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel. 

 

Pädeva asutuse kontaktandmed: 

Terviseamet 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 

Tel: 6 943 500 

Faks: 6 943 501 

E-post: kesk@terviseamet.ee 

 

Terviseameti Lääne talitus 

Uus 3A, Pärnu 80010 

Telefon. 4 431 135 

Faks: 4 431 317 

E-post: laane@terviseaemt.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. 

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

elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, 

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

keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline või kiirguslik.  

Suplusvee reostus - reostuse all 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 

(toitub). 

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

 

Lühendid 

TA – Terviseamet 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 

EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
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1. SUPLUSKOHTADE, PÄRNU LAHE JA VALGALA  
    KIRJELDUS 

1.1 PÄRNU KESKRAND 

1.1.1 Pärnu keskranna andmed 

Supluskoha ID: EE00403022PARNU 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Pärnumaa,         
Pärnu linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 58,3725  
IP: 24,4981 

Veekogu nimi: Pärnu laht  

Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi 

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_13 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3445020 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

15 000, keskmine inimeste arv 5000 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

1800 m pikk ja 100-120 m lai 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit 

Supluskoha omanik/valdaja: Pärnu Linnavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: 
Katri Sutt  
Tel. 44 48 307, katri.sutt@lv.parnu.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Suur-Sepa 16, Pärnu 80098 
Tel. 44 48 300, faks 44 48 301 
E-mail: linnavalitsus@lv.parnu.ee, 
www.parnu.ee 
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Kaart 1. Pärnu keskranna ala ja seirepunktid 
 
 

1.1.2 Pärnu keskranna kirjeldus 

Pärnu kuurordi sünniks loetakse aastat 1838, mil avati Pärnu esimene supelasutus ning 

avastati ja põhjendati teaduslikult Pärnu lahevee ravitoime. 2008. aastal tähistas Pärnu 

170nendat kuurordi juubeliaastat. Pärnu kuurordiks kujunemise üheks eelduseks oli 

paikkonna haruldaselt soodus geograafiline asend - liivapõhjaga mereranna vahetu lähedus ja 

madalaveeline lõunasse avatud merelahe kallas.  Pärnust teeb menuka puhkekuurordi parkide-

haljasalade rohkus, atraktiivne supelrannaala ja suvised kultuuriüritused. Pärnu on Eesti 

suvepealinn 1996. aastast. 2006. a rajati Pärnu rannapromenaad, mis lisab rannaalale 

kaasaegsust ja atraktiivsust (foto 1). 
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Foto 1. 2006.a valminud Pärnu rannapromenaad (www.visitparnu.com) 

 

Pärnu keskrand on luidetega liivarand, mille pikkus on ca 1800 m ja laius 100-120 m. 

Rannaala ulatub Side tänava pikendusest kuni muulini. Tänu madalaveelisele ning kiiresti 

soojenevale lahele on keskrand 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 200 m kaugusel veepiirilt 1,5 m. Vastavalt 

Pärnu avaliku korra eeskirjale on suplushooajal tähistatud supelranda loomade kaasa võtmine 

keelatud. Loomi on lubatud kaasa võtta selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud 

supluskohtades Harju, Mere ja Roostiku tänavate pikendustel, Pärnu jõe vasakkalda muuli 

juures ning Veteranide pargis. Suvisel ajal pakutakse rannas mitmeid erinevaid teenuseid: 

toitlustamine, rannatarvete laenutus, hoiukapid jms, olemas on pallimänguplatsid. Tagatud on 

rannavalve teenus ja esmaabi osutamine. Vetelpääste poolt jälgitava ala ulatus on Side tänava 

pikendusest kuni naiste ranna piirini.  

Rannas on 25 kahekohalist ja 25 ühekohalist riietuskabiini, kokku 75 riietumiskohta.  

Supelrannas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. 

Lähim parkla asub ca 60 m kaugusel liiva-alast ja ca 130 m kaugusel veepiirist. Suplushooajal 

on veesõidukitega sõitmine lubatud 25 m kaugusel supluskoha tähistatud välispiirist. Side 
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tänava poolses osas piirneb rand surfialaga, mis on tähistatud ja asub Side tänava pikendusest 

500 meetrit Raeküla suunas. 

Supelrannas ja selle vahetus läheduses asuvad hooned on ühendatud ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooniga. Lähim hoone (teeninduskiosk ja tualett) asub 50 m kaugusel veepiirist, 

enamus hooneid umbes 120 m  kaugusel veepiirist. Ranna külastajatele kasutada olevad 

tualetid, sh üks invaWC, on rannas viies kohas ja duššid kahes kohas. Tualetid ja duššid 

paiknevad 50-120 meetri kaugusel veepiirist. Suplushooajal on tualetid ja dušširuumid avatud 

iga päev kell 8.00-23.00. 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 päeva jooksul. Prügikastidena on kasutusel 600 liitrised 

plastkonteinerid ja 100 liitrised metallkonteinerid. 

 

 

 
Foto 2. Pärnu Keskrand 
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1.2 VANA-PÄRNU RAND 

1.2.1 Vana-Pärnu ranna andmed 

Supluskoha ID: EE00403022VANAPARN 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Pärnumaa, Pärnu 
linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 58,3786 
IP: 24,4639 

Veekogu nimi: Pärnu laht  

Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe lääneosa 

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_13 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3445010 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

500 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

635 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit 

Supluskoha omanik/valdaja: Pärnu Linnavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: 
Katri Sutt 
Tel 44 48 307, katri.sutt@lv.parnu.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Suur-Sepa 16, Pärnu 80098 
Tel. 44 48 300, faks 44 48 301 
E-mail: linnavalitsus@lv.parnu.ee, 
www.parnu.ee 
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Kaart 2. Vana-Pärnu rannaala ja proovivõtukoht  
 

1.2.2 Vana-Pärnu supluskoha kirjeldus 

Vana-Pärnu supluskoha kallas on valdavalt rohukattega. Nii nagu teisteski Pärnu randades on 

ka Vana-Pärnu supluskohas meri pikalt madal. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole 

poidega tähistatud, kuid rannas olevale infotahvlile on märgitud vee keskmine sügavus -  

milleks on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast.  

Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale on supluskohas lubatud viibida koertega. 

Supluskohas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. 

Purjelauda kasutades on keelatud häirida ja ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, 

tervist ja vara. Lähim parkla asub ca 60 m kaugusel veepiirist. 

Riietuskabiine on 1. Supluskohas on olemas 1 kuivkäimla, mis asub ca 114 m kaugusel 

veepiirist ning tühjendatakse vastavalt vajadusele. Rannas on 2 prügikasti suurusega 0,1 m3 

ning neid tühjendatakse sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke. 
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Vana-Pärnu supluskohta jääb ka linnuvaatlustorn (foto3), mis asub supluskoha hooldusala 

Pärnu jõe poolsel alal 47 m kaugusel veepiirist ning 52 m kaugusel Pärnu jõe kaldast.   

Supluskoha hooldusala korrastus ja inventari paigaldus toimub igal aastal ajavahemikus  

01. aprill - 14. mai. Regulaarselt koristatakse ja hooldatakse supluskohta ajavahemikus  

15. mai – 30. september. 

 

 
Foto 3. Linnuvaatlustorn Vana-Pärnu rannas 
 
 

 
Foto 4. Vaade Vana-Pärnu rannale linnuvaatlustornist 
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1.3 MAI RAND 

1.3.1 Mai ranna andmed 

Supluskoha ID: EE00403022MAI 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Pärnumaa, Pärnu 
linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 58,3658 
IP: 24,5236 

Veekogu nimi: Pärnu laht  

Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe idaosa 

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_13 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3445030 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

200 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

1200 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit 

Supluskoha omanik/valdaja: Pärnu Linnavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: 
Katri Sutt 
Tel 44 48 307, katri.sutt@lv.parnu.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Suur-Sepa 16, Pärnu 80098 
Tel. 44 48 300, faks 44 48 301 
E-mail: linnavalitsus@lv.parnu.ee, 
www.parnu.ee 
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Kaart 3. Mai rannaala ja proovivõtukoht  
 
 

1.3.2 Mai supluskoha kirjeldus 

Mai rand jaguneb kolmeks piirkonnaks: Mai I, Mai II ja Mai III rand (need on Pärnu linna 

Mai rannaosa hooldusalade nimetused suunaga Pärnu Keskrannast Raeküla poole). Rannaosa 

kallas on valdavalt rohukattega, kuid olemas on ka väike liivaosa, mille pindala on Mai I 

rannas 390 m2, Mai II rannas 1200 m2 ja Mai III rannas 245 m2. Suplemiseks kasutatav 

veekogu osa ei ole poidega tähistatud, kuid rannas olevale infotahvlile on märgitud vee 

keskmine sügavus - milleks on 1,5 m umbes 200 m kaugusel kaldast.  

Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale on supluskohas lubatud koertega viibida ainult Mai II 

rannaosas (Mere tänava pikendus). Supluskohas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja 

arvatud pääste- ja hooldustöödeks. Purjelauda kasutades on keelatud häirida ja ohustada teiste 

supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara.  

Ranna hooldustööde tegemiseks on autoga lubatud sõita kuni veepiirini. Elanikud saavad sõita 

Mai I rannas 680 m, Mai II rannas 475 m ja Mai III rannas kuni 560 m kaugusele tähistatud 

supluskohast. 
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Kõigis kolmes rannaosas on olemas 1 riietuskabiin. Välikäimla asub Mai I rannaosas ca 140 

m kaugusel veepiirist, tühjendamine vastavalt vajadusele. Rannas on 3 prügikasti suurusega 

0,1 m3 ning neid tühjendatakse sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke. 

 Supluskoha hooldusala korrastus ja inventari paigaldus toimub igal aastal ajavahemikus  

01. aprill - 14. mai. Regulaarselt koristatakse ja hooldatakse supluskohta ajavahemikus  

15. mai – 30. september. 

 

 
Foto 5. Mai rand 
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1.4 RAEKÜLA RAND 

1.4.1 Raeküla ranna andmed 

Supluskoha ID: EE00403022RAEKULA1 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Pärnumaa, Pärnu 
linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 58,3522  
IP: 24,5492 

Veekogu nimi: Pärnu laht  

Veekogum: Pärnu lahe rannikuvesi, Pärnu lahe idaosa 

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_13 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3445030 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

200 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

220 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus on 1,7 meetrit 

Supluskoha omanik/valdaja: Pärnu Linnavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: 
Katri Sutt 
Tel 44 48 307, katri.sutt@lv.parnu.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Suur-Sepa 16, Pärnu 80098 
Tel. 44 48 300, faks 44 48 301 
E-mail: linnavalitsus@lv.parnu.ee, 
www.parnu.ee 
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Kaart 4. Raeküla rannaala ja proovivõtukoht  
 
 

1.4.2 Raeküla supluskoha kirjeldus 

Raeküla rand asub Hirve tänava pikendusel. Hooldatava kaldaosa pikkus on 220 m. 

Supluskoha kallas on liivane. Suplemiseks kasutatav veekogu osa ei ole poidega tähistatud, 

veesügavus kalda ääres ei ole väga suur ning meri on pikalt madal. 

Vastavalt Pärnu avaliku korra eeskirjale ei ole Raeküla rannas lubatud viibida koertega. 

Supluskohas on keelatud sõita mootorsõidukitega, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks. 

Purjelauda kasutades on keelatud häirida ja ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, 

tervist ja vara. Lähim parkla asub ca 167 m kaugusel veepiirist. 

Riietuskabiine on 1. Supluskohas on olemas 1 kuivkäimla, mis asub ca 190 m kaugusel 

veepiirist ning tühjendatakse vastavalt vajadusele. Rannas on prügikast suurusega 0,1 m3 ning 

seda tühjendatakse sagedusega, mis väldib ületäitumise ja haisu tekke. 

Supluskoha hooldusala korrastus ja inventari paigaldus toimub igal aastal ajavahemikus  

01. aprill - 14. mai. Regulaarselt koristatakse ja hooldatakse supluskohta ajavahemikus  

15. mai – 30. september. 
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1.5 PÄRNU LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS  
 

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond 

Vesikonna ID: EE01 

Alamvesikond: Pärnu alamvesikond 

Alamvesikonna ID: 
 
EE1SU3  

1.5.1 Pärnu alamvesikond 

Pärnu alamvesikond hõlmab kokku 11 595 km2
 suuruse vee- ja maa-ala (maismaad 8841 km2

, 

mereala 2717 km2
), millest Pärnu jõe valgala moodustab 6920 km2 ja Audru jõgikond 422 

km2
. Ülejäänud 13% alamvesikonnast moodustavad peamiselt väikesed rannikujõed, millest 

suurim on Paadrema jõgikond (270 km2) ja Salatsi jõgikonda suubuvad väikesed jõed ja ojad. 

Viimaste valgala kokku on 253 km2. Lisaks kuuluvad alamvesikonna koosseisu ka 

rannikuveed, millest Pärnu laht moodustab 411 km2
 ja ülejäänud rannikuveed 2306 km2. [3]  

 
Foto 6. Metsane Pärnu ümbrus (© Toomas Kalda) 
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1.5.2 Pärnu 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. 

Pärnu laht asub Liivi lahe kirdeosas, lahe pindala on 220 km2. Lahe rannikut ümbritseb Audru 

vald, Pärnu linn ja Tahkuranna vald. Lahte suubuvad Pärnu jõgi, Audru jõgi, Lindi oja, 

Tuuraste oja, Põldeotsa peakraav. Vee juurdevoolust Pärnu lahte ligi 80% langeb Pärnu jõe 

arvele. Selle tulemusena on Pärnu lahe soolsus väike, vaid 3-5‰ võrreldes Liivi lahe 4,5-6‰ 

soolsusega. Kevadise suurvee ajal langeb soolsus Pärnu lahe sopis alla 1‰. Põhjale on 

iseloomulik peenliiv ning üksnes paiguti esinevad kivised alad kuni 1,5 m sügavuseni.  

Lainetuse ja hoovuse mõju tõttu on pehmetel põhjasetetel vees alati palju põhjasetete osakesi. 

Lisaks toob neid lahte ka Pärnu jõe vesi. Pärnu laht on väga madal, suurim sügavus on 11 m. 

Meretaseme tõusust tingitud üleujutused on lühiajalised, kriitilist piiri (160 cm) ületavaid 

veetõuse on paar-kolm tükki aastas. [3] 

Arvestades looduslikku eripära on eraldatud 6 rannikuvee tüüpi, millest Pärnu laht kuulub II 

tüüpi - oligohaliinne, poolsuletud rannikuvesi. [2] 

Pärnu lahe zoobentoses on enim levinud liikideks vähilaadne Corophium volutator, ussidest 

Hediste diversicolor ja Oligochaeta, karpidest Macoma balthica. Pärnu lahe ida- ja ka 

põhjaosa rannikuvetes on Eesti vete arvukaima kala räime kudemisalad. Pärnu laht koos 

Kihnu väinaga on väga oluline rändavatele veelindudele, eriti hanelistele. Veel säilinud 

rannaniidud ja ranniku märgalad pakuvad soodsaid pesitsusvõimalusi olulisele hulgale 

kurvitsalistest. Pärnu lahe linnuhoiuala (Natura 2000 ala) hõlmab 98 283 ha suuruse ala 

(valdavalt mereala). 

Olulisemad veekogud, mis Pärnu lahte suubuvad on: 

1) Pärnu jõgi (registrikood VEE1123500, avalik veekogu, tüübid 1B, 2B, 3B - 

heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed); 

Jõe arvutuslik valgala pindala on 6836,5 km2, pikkus 160,6 km. Pärnu jõgi saab alguse 

Roosna-Alliku Allikujärvest ja suubub Pärnu lahe keskossa. Suurimad Pärnu linna piiresse ja 

selle lähedusse jäävad lisajõed on üle 70 km pikkused Sauga ja Reiu jõgi. Pärnu jõgi ja tema 
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lisajõed on valdavalt rabatoitelised. Pärnu jõe hõljuvaine sisaldust mõjutab oluliselt 

turbatootmine – turba kaevandamise aladelt ärajuhitava kuivendusveega suunatakse Sauga 

jõkke ja Kilksama peakraavi ning sealt edasi Pärnu jõkke suurtes kogustes turbatolmu. Samuti 

satub turbatolmu Pärnu jõkke AS-s Pärnu Sadam teostatava lahtise turba laadimise käigus. [5] 

Pärnu jõe veekeskkond on lähedane looduslikele tingimustele ning kuulub kvaliteediklassi 

„hea”. Enamus Pärnu jõe füüsikalis-keemilistest kvaliteedinäitajatest (nt lahustunud hapniku 

sisaldus, biokeemiline hapnikutarve (BHT7), pH, üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldus) 

vastavad pinnaveekogude kvaliteediklassi „väga hea” või „hea“ nõuetele, kuid kuna mõni 

näitaja ületab väga hea veeklassi nõudeid, siis liigitatakse jõgi kvaliteediklassi „hea“. [10; 17]  

2) Audru jõgi (registrikood VEE1122000, avalik veekogu, tüüp 1A, alamjooks 2A - 

tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed); 

Jõe arvutuslik valgala pindala on 424,2 km2, pikkus 30,7 km. Audru jõgi saab alguse 

Lavassaare järvest ja suubub Pärnu lahe lääneossa kahe supelranna (Pärnu ja Valgerand) 

vahelisel alal. Valgalal on lisaks tavalisele majandustegevusele käimas intensiivne turba 

kaevandamine Lavassaare, Nurme ja Põhara rabades, mis mõjutab oluliselt eesvooludeks 

olevate pinnavete omadusi [5]. Rannikujõgede biomonitooringu järgi on Audru jõgi hea 

veekvaliteediga [10;17].  

3) Lindi oja (registrikood VEE1121700, mitteavalik veekogu, tüüp 1B - heledaveelised ja 

vähese orgaanilise aine sisaldusega). Arvutuslik valgala pindala on 26 km2, pikkus 6,7 km. 

Lindi oja suubub Pärnu lahe lääneossa. Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi pinnavete 

ökoloogilise seisundi hindamise aruandele on oja ökoloogiline seisund hea. 

4) Tuuraste oja (registrikood VEE1121800, mitteavalik veekogu, tüüp 1B - heledaveelised ja 

vähese orgaanilise aine sisaldusega). Arvutuslik valgala pindala 25 km2, pikkus 11,6 km. 

Tuuraste oja suubub Pärnu lahe lääneossa. Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamise aruandele on oja ökoloogiline seisund kesine. 

5) Uulu kanal (registrikood VEE1148600, avalik veekogu). Uulu kanal suubub Pärnu lahe 

idaossa, kanalisse omakorda suubuvad Ura jõgi, kuhu omakorda suubuvad nelja osaühingu 

heitveed (nt Uulu asula). Arvutuslik valgala pindala on 0,7 km2, pikkus 1,7 km. 
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1.5.3 Kliima 

Aasta keskmine sademete hulk Pärnu alamvesikonnas on 700 – 750 mm, millest suurem osa 

langeb aprillist oktoobrini. Kevadsuvine periood on jaheda mere tõttu sademetevaesem, suve 

teises pooles sademete hulgad suurenevad. Suplushooja kuude võrdlemisel on väikseima 

sademate hulgaga kuu mai ja suurima sademete hulgaga enamasti august. 2004-2010. a Pärnu 

mõõtejaama andmete alusel oli väikseim sademete hulk 2006. a - 573,9 mm/a ja suurim 2010. 

a – 908,4 mm/a. 

      Tabel 1. Sademete hulk EMHI Pärnu mõõtejaama andmetel 

Kuu sademete summa, mm 

Aasta Mai Juuni Juuli August September 

Aasta sademete 
summa, mm 

2004 45,0 116,5 67,0 66,3 93,1 760,6 
2005 55,4 100,4 76,9 162,0 40,2 752,8 
2006 15,2 77,8 16,3 98,0 23,9 573,9 
2007 34,8 34,9 88,0 50,4 82,2 747,5 
2008 17,0 76,9 60,0 147,5 33,2 861,5 
2009 22,5 104,5 55,2 92,3 60,3 770,4 
2010 80,6 68,0 112,6 122,8 98,6 908,4 

 

Eesti rannikul on valdavaks edela- ja lõunatuuled. Talvel on Liivi lahes rohkem lõunakaarte 

tuuli. Kevadel on tihti põhjatuuli, suvel valdavad lääne- ja loodetuuled ning sügisel jälle 

lõuna- ja edelatuuled. Tugevad lääne- ja lõunakaare tuuled põhjustavad rannikumeres 

veetaseme tõusu, idatuuled seevastu põhjustavad veetaseme alanemist. 

Tabelis 2 on toodud suplushooaja ööpäeva keskmine õhutemperatuur ja veetemperatuurid. 

Veetemperatuuride kajastamisel on arvesse võetud suplusvee proovide võtmisel fikseeritud 

veetemperatuure.  

     Tabel 2. Suplushooaja (2004-2007. a 15. mai - 15. sept. ja 2008-2010. a  
  01. juuni - 31. aug.) keskmine õhu- ja veetemperatuur  

Veetemperatuur, °C 
Aasta 

Ööpäeva keskmine 
õhutemperatuur, °C Miinimum Maksimum Keskmine 

2004 15,3 8 23 16 
2005 15,5 10,8 22 17 
2006 15,8 9 25 16,6 
2007 16,2 8 22 16 
2008 15,8 12,6 19 16,7 
2009 15,8 11,7 20,2 16,7 
2010 18,2 13 23,1 19,2 



 25 

1.6 VEE KVALITEET 

1.6.1 Suplusvee kvaliteet 

Aastatel 2001-2005 oli Pärnu keskrand sinilipurand. Kahjuks on Eestis praegu sinilipu 

liikumine peatunud ning supelrandade sinilipuga tunnustamist ei toimu. Samas ranna 

korraldamisel arvestab Pärnu Linnavalitsus sinilipu randadele kehtestatud nõuetega. 

Pärnu Linnavalitsuse tellimusel kontrollitakse Pärnu jõe ja lahe veekvaliteeti pidevalt. 

Regulaarselt on Pärnu jõe vee kvaliteeti kontrollitud alates 1997. aastast - analüüse võetakse 

vähemalt korra kuus. Uuringuid teostatakse nii Pärnu jõel, Reiu ja Sauga jõe suudmetes kui ka 

Pärnu lahe rannikuvetes. Seire raames uuritakse vee füüsikalis-keemilisi näitajaid, 

mikrobioloogilisi näitajaid ning veetaimestikku ja -elustikku. 

Pärnu keskrannast võeti kuni 2010. aastani suplushooajal veeproove sagedusega üks kord 

nädalas, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla rannast sagedusega 2 korda kuus. 2010. a vähendati 

majandusraskuste tõttu kõigi supluskohtade seirekava minimaalsele tasemele ehk veeproove 

võeti sagedusega vaid 1 kord kuus. Varasemalt oli keskrannas üks proovivõtu koht, mis asus 

rannavalve hoone läheduses. Kuna keskranna ala on laienenud, siis on muudetud ka 

proovivõtukohti ning 2007. a alates on põhilised proovivõtukohad Kuuse tänava pikendusel ja 

Mudaravila läheduses, neist seirepunktidest võetakse veeproove Pärnu Linnavalitsuse poolt 

koostatud seirekava alusel. 2010. a seirekavas oli keskranna proovivõtu kohaks vaid 

Mudaravila punkt. 

    Tabel 3. Proovivõtu punktid: 
Proovivõtu punkt Koordinaadid 

Kuuse tänava pikendus, Keskrand  
58°22´13´´ N 
24°30´2´´ E 

Mudaravila, Keskrand 
58°22´18´´ N 
24°29´34´´ E 

Vana-Pärnu rand 
58°22´38´´ N 
24°27´32´´ E 

Mai rand 
58°21´38´´ N 
24°31´40´´ E 

Raeküla rand 
58°20´52´´ N 
24°33´03´´ E 

 

Vastavalt VV 25. juuli 2000. a määrusele nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ ja VV  

3. aprilli 2008. a määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ on Pärnu keskranna, 

Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusvesi olnud aastatel 2006-2010 hea kvaliteediga. 
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Vastavalt ka suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ kui ka uue suplusvee direktiivi 2006/7/EC 

klassifitseerimisele on Pärnu keskranna, Vana-Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusvee 

kvaliteet valdavalt hea, vastates direktiivi 76/160/EMÜ kohustuslikele nõuetele. 2007. a oli 

keskranna veekvaliteet korraks väga hea (vastates direktiivi rangematele soovituslikele 

nõuetele). Kõige stabiilsema veekvaliteediga on Raeküla ranna vesi, kus aastatel 2006-2010 ei 

esinenud ühtegi suplusvee direktiivile mittevastavat proovi. 2007. a ei vastanud Mai ranna 

vesi suplusvee direktiivi kohustuslikele nõuetele, sest ühes veeproovis ületas fekaalsete coli-

laadsete bakterite ja fekaalsete streptokokkide sisaldus oluliselt suplusvees lubatud 

piirsisaldust (fekaalseid coli-laadsei leidus 4600 PMÜ/100 ml vees, piirnorm 2000 PMÜ/100 

ml, fekaalseid streptokokke leidus 190 PMÜ/100 ml vees, piirnorm 100 PMÜ/100 ml). 

Tõenäoliselt oli 2007. a Mai ranna halb suplusvee kvaliteet tingitud halbadest 

ilmastikutingimustest, järgnevatel aastatel ei ole Mai rannas enam veekvaliteediga probleeme 

olnud. Suplusvee klassifikatsioon vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ 

klassifitseerimisele on toodud tabelis 4. 

 

    Tabel 4. Suplusvee klassifikatsioon 2006.-2010. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ  

Supluskoht 2006 2007 2008 2009 2010 

Pärnu Keskrand      

Vana-Pärnu rand      

Mai rand      

Raeküla rand      
 

Veeproovide tulemused on esitatud tabelina profiili lisas. Mikrobioloogilistest näitajatest on 

normide ületamisi esinenud peamiselt fekaalsete streptokokkide osas (piirnorm kuni 100 

PMÜ). Suplusvee kvaliteedi halvenemist mikrobioloogiliste näitajate osas võib põhjustada 

eelkõige suurenenud sademete hulk, tugev tuul ja lainetus, mis mere põhjasetetest hõljumi 

osakesed üles kannab. Enamasti on mikrobioloogiliste näitajate ületamised olnud augustis-

septembris. EMHI andmetel on suplushooajal olnud suurimaks sademete hulgaga kuuks 

august. Päikeseliste ilmadega hävivad bakterid kiiremini, seetõttu on ka võetud proovid heade 

tulemustega ehkki supelranna kasutamine on väga intensiivne. 

Veeproovides määratud värvus ja läbipaistvus ei ole rangelt reglementeeritud, kuivõrd need 

sõltuvad igal konkreetsel juhul veekogu iseärasustest ja hüdrometeoroloogilistest tingimustest. 
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Vee läbipaistvus sõltub peamiselt bioloogilise päritoluga hõljuva ainese hulgast, aga ka 

tuuletekkelisest segunemisest ja magevee sissevoolust jõe suudmete lähedal. 

 
Tabel 5. Mikrobioloogiliste näitajate ületamised aastatel 2006-2010 

Veeproovi 
võtmise 
kuupäev 

Proovi võtmise koha 
täpsem asukoht  

Kvaliteedinõuetele mittevastav näitaja ja 
selle väärtus 

PÄRNU KESKRAND 

22.05.2006 Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 110 PMÜ 

14.08.2006 Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 120 PMÜ 

28.08.2006 Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 140 PMÜ 

11.09.2006 Rannavalve hoone Fekaalsed streptokokid 122 PMÜ 

18.08.2008 Mudaravila juures Fekaalsed streptokokid 106 PMÜ 

18.08.2008 Kuuse tn pikendus Fekaalsed streptokokid 120 PMÜ 

20.07.2009 Mudaravila juures Soole enterokokid 260 PMÜ 

20.07.2009 Kuuse tn pikendus Soole enterokokid 270 PMÜ 

19.08.2010 Mudaravila juures 

Soole enterokokid 130 PMÜ,  

Escherichia coli 1733 PMÜ 

VANA-PÄRNU RAND 

03.09.2007 Majaka juures Fekaalsed streptokokid 140 PMÜ 

25.08.2008 Majaka juures Soole enterokokid 200 PMÜ 

26.08.2008 Majaka juures Soole enterokokid 130 PMÜ 

19.08.2010 Majaka juures 

Soole enterokokid 125 PMÜ,  

Escherichia coli 1046 PMÜ 

MAI RAND 

21.08.2006 Mai II rand Fekaalsed streptokokid 144 PMÜ 

24.07.2007 Mai II rand 

Fekaalsed coli-laadsed 4600 PMÜ, 

Fekaalsed streptokokid 190 PMÜ 

25.06.2008 Mai II rand Soole enterokokid 116 PMÜ 
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1.6.2 Pärnu lahe veekvaliteet 

Pärnu lahe veekvaliteeti ning toitainete hulka määravad mageda vee juurdevool jõgedest ning 

tuulte suunast ja veetaseme muutustest põhjustatud Liivi lahe vee sissetung Pärnu lahte. 

Toitainete sisaldus Pärnu lahes on Liivi lahe keskmisest suurem, kuna tegemist on suhteliselt 

isoleeritud lahesopiga. Eesti rannikumere üldfoonil paistab Pärnu laht silma vee kõrge 

fosfaatide sisaldusega ning erakordselt kõrge lämmastikuühendite sisaldusega. Jõe mõjuna on 

madalam soolsus, pH ja lahustunud hapniku sisaldus, kõrgem on biogeenide sisaldus (ka 

silikaadid) ning hõljuvaine kontsentratsioon. Vee nitraatide sisaldus on arvatavasti Eesti 

rannikumere kõrgeim ning primaarproduktsiooni jaoks fosfori ja valguse poolt limiteeritav 

keskkond on valdav. Rannikumere veekvaliteedi kriteeriumid fütoplanktoni klorofüll 

sisalduse ja biomassi (mõõdetud maksimumväärtused), vee läbipaistvuse (mõõdetud 

miinimumväärtused) ning vetikaõitsengute iseloomu järgi pole Pärnu laht heas seisundis. 

Ökoloogilise seisundi hindamisel andsid kvaliteedielemendid füüsikalis-keemilised 

üldtingimused ja fütoplankton kvaliteediklassiks „kesine“, veetaimestik ja suurselgrootud 

andsid kvaliteediklassi „hea“. Ökoloogilise seisundi hindamise alusel on Pärnu lahe 

rannikuvee seisund „kesine“. Tegemist on kõrge usaldusväärsusega hinnanguga kuna 

hinnangud põhinevad pikaaegse seire andmeridadel. 

 

Tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud, makrovetikate ja fütoplanktoni levik 

Soome laht on toitaineterikas, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni 

laialdasemat levikut. 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. 

 

Pärnu lahes on makrovetikad nõrgalt arenenud, domineerivad Fucus vesiculosus, Cladophora 

glomerata (kive kattev erkroheline kare-niitvetikas). Fütoplankton on liigirikas, domineerivad 

ränivetikad Achnanthes taeniata, Melosira arctica, Coscinodiscus balticus, Chaetoceros sp. 

Esineb kolm maksimumi - kevadel ränivetikad, suvel, peamiselt juulis-augustis, rohe- ja 

sinivetikad - Oocystis sp., Scenedesmus sp., Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis sp., 

Nodularia spumigena, Gomphosphaeria sp., sügisel esineb Aphanizomenon flos- aquae, 

Nodularia spumigena. 
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Tsüanobakterite massesinemised veepinnal supelranna ees on iga-aastased. Juulis-augustis 

moodustuvad suured kogumid lahe keskel, laikude liikumist jälgitakse pidevalt. 

Domineerivad liigid Aphanizomenon flos- aquae, Nodularia spumigena, Gomphosphaeria sp., 

Microcystis sp. Vetikatoksiine määratud ei ole. 

 

Viimastel aastatel ei ole tulnud Pärnu linnas supluskohti sulgeda ujujaid ohustada võivate 

tsüanobakterite tõttu. Kui supluskohas täheldatakse sinivetikate esinemist teavitatakse sellest 

viivitamatult Pärnu Linnavalitsust (supluskoha omanik), Keskkonnainspektsiooni, 

Terviseametit, Mereinstituuti. 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. 

  
Foto 7. Sinivetikapilv Aphanizomenon 

 

1.7 POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD 
      MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI 

Suplusvee kvaliteeti mõjutavad tegurid on Pärnu ranna mõjualas paiknevad punkt- ja 

hajareostusallikad. 

Potentsiaalsed punktreostusallikad, mis võivad mõjutada Pärnu ranna veekvaliteeti on Pärnu 

reoveepuhastusjaam, sadamad ja hajareostusallikateks võib lugeda asulaid – Pärnu linn, Sindi 

linn, Paikuse alevik. Pärnu linnas asuvad tööstusettevõtted ei oma olulist mõju suplusvee 

kvaliteedile, kuna nende reovesi on suunatud linna reovee puhastisse. 
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1.7.1 Pärnu reoveepuhastusjaam 

Pärnu linna reovee puhastusseadmed on rajatud 1980. aastal. Tookord  hõlmasid 

puhastusseadmed vaid mehaanilist puhastust - tahkete ainete osalist kõrvaldamist reoveest ja 

sette tahendamist. Pärnu lahe süveneva reostumise peatamiseks anti 1990. aastal käiku 

bioloogilised puhastusseadmed, mille abil saavutati lisaks tahkele ja orgaanilisele ainele ka 

lämmastiku- ja fosforiühendite kõrvaldamine. Kuna puhastusseadmed olid rajatud reaalse 

koormusega võrreldes 3 korda suurema võimsusega, samuti seoses protsessiseadmete 

ebarahuldava kvaliteediga moderniseeriti bioloogilised puhastusseadmed 1996. aastal. Selle 

tulemusena paranes puhastatud heitvee kvaliteet, kasvas puhastusseadmete töökindlus ja 

vähenesid ekspluatatsioonikulud. 1999. aastal rajati seoses reoveesette koguste kasvamise ja 

keskkonnanõuete karmistumisega puhastusseadmete kõrvale 1,1 ha suurune asfaltkattega 

kompostimisväljak. 2000. aastal lõpetati selleks ajaks täielikult amortiseerunud mehaaniliste 

puhastusseadmete moderniseerimine eesmärgiga vähendada ja ühtlustada bioloogiliste 

puhastusseadmete koormust ja vähendada ekspluatatsioonikulusid. Aastatel 2002 ja 2003 

moderniseeriti sette tahenduse seadmed ja -hoone, mille eesmärgiks oli sette koguste ja sette 

käitlemiskulutuste vähendamine. 

 

Pärnu reoveepuhastusjaama võimsuseks on projekteeritud 120 000 IE. Reovee puhastamisega 

puhastusseadmetel eemaldatakse reoveest keskmiselt 85-95% reoainetest. Tulemuseks on 

Pärnu keskkonnaseisundi paranemine, mille üheks indikaatoriks on ka supelranna vee 

kvaliteedinäitajate hea seis. Puhastusseadmete väljalasu piirkonna seiret viiakse läbi 4 korda 

aastas. Seire tulemused on näidanud, et reovee puhastusseadmete väljalask ei põhjusta Pärnu 

lahe täiendavat reostust. Reoveepuhastust iseloomustavad keskmised näitajad on esitatud 

tabelis 6. Heitvesi juhitakse 3,5 km pikkuse toru kaudu Pärnu lahte. Pärnu linna reovee 

kanalisatsioonisüsteemi on juhitud ka Sindi linna, Paikuse ja Sauga aleviku ning osad 

Tahkuranna valla (nt. Tõllapulga elurajooni, Reiu majade jt.) reoveed. 

 
Tabel 6. Reovee ja puhastatud heitvee näitajad 

2004 2005 2006  
Näitaja Sisenev 

reovesi 
Väljuv 
heitvesi 

Sisenev 
reovesi 

Väljuv 
heitvesi 

Sisenev 
reovesi 

Väljuv 
heitvesi 

Vee-
erikasutus-

loa järgi 
lubatud  

BHT7 406 8 395 9 427 10 15,0 
KHT 813 63 731 68 772 73 - 
HA 279 10 286 11 319 12 15,0 
P(üld) 11,0 0,7 9,9 0,6 12,3 0,9 1,0 
N(üld) 50,8 3,6 47,6 4,5 56,12 5,9 15,0 
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Arvestades asjaolu, et viimastel aastatel on oluliselt vähenenud Pärnu linna jõgedesse heitvee 

juhtimine ning et Pärnu ja Sauga jõgi on suhteliselt suure veehulgaga jõed, siis on heitvees 

sisalduvate reoainete mõju ka Pärnu lahte suubuvate jõgede suublale vähese tähtsusega. [ 5 ] 

1.7.2 Sadamad 

AS Pärnu Sadam 

Pärnu sadam asub Eesti edelaosas Pärnu jõe suudmes ning ta on kujunenud arvestatavaks 

regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna Eestis. Sadamas lastitakse, lossitakse, ladustatakse ja 

töödeldakse järgmisi kaupu: ümarpuit, metallkonstruktsioonid, tsement, süsi, kips, töödeldud 

puit, hakkepuit, saepuru, turvas, brikett, killustik, ehitusmaterjalid, kalasaadused, toiduained, 

toiduõli, pakendkaubad. Peamiselt toimub ümarpuidu ja mitmesuguste puisteainete (turvas, 

hakkepuit, kergkruus jne) laadimine. Seal asub ka Eesti suurim spetsialiseeritud puisteainete 

terminal. 

Sadamas osutatakse järgmisi teenuseid: laevade lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja 

töötlemine, laevavarude täiendamine, pilsi- ja fekaalvete vastuvõtt, olmejäätmete vastuvõtt, 

energiagavarustus, laevaremont, harrastusmeresõitjate ja mereturistide teenindamine, 

merematkalaevade teenindamine, võimaluste loomine riiklikke haldusülesandeid täitvate 

laevade baseerumiseks. Pärnu sadamat külastab 1000 laeva aastas, 300 väikealust, kohalikke 

mootorpaate 200. 

Jahisadam 

Pärnu Jahtklubile kuuluvas Jahisadamas on 90 kohta alustele pikkusega kuni 16 m. Kohapeal 

toimub jahtide ja kaatrite pisiremont ning tankimine. 1994. aastast alates on olnud sadam 

kvaliteeti märkiva Sinilipu omanik. 

1.7.3 Sadeveed ja kanalisatsioon 

Suurem enamus kanalisatsiooni juhitud sademeveest juhitakse ühisvoolse kanalisatsiooni 

kaudu reoveepuhastisse. AS Pärnu Vesi omab vee erikasutusloa alusel õigust juhtida 

sademevett Rääma ojja, Sauga ja Pärnu jõkke ning Pärnu lahte. Paraku on paljude otse 

suublasse juhitud sademeveetrassidega ühendatud kodumajapidamiste reoveetorustikud ning 

seetõttu satub nn. sademeveeväljalaskude kaudu suublatesse olulisel määral mikrobioloogilist 

reostust, mis tõenäoliselt oluliselt mõjutavad suplusvee kvaliteeti. [ 5 ] 
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Läbi ühisvoolse kanalisatsiooni puhastatakse kuni 3 milj. m3
 sadevett, ülejäänud - u. 10 milj 

m3
 - jaotub järgmiselt: 20% imbub maapinda, 40% voolab Pärnu ja Sauga jõkke ning Rääma 

ojja ja 40% voolab merre. 

1.7.4 Asulad 

Pärnu linn – 43 025 elanikku (01.11.2010 seisuga), üldpindala 32,2 km², parke ja haljasalasid 

6,5 km², veekogusid 2,1 km². Asub Eesti edelaosas, Läänemere kaldal, Pärnu jõe suudmes. 

Pärnut läbib Via Baltica maantee, linna piiril asub lennuväli. Suure osa linna territooriumist 

moodustavad rohealad. 

Pärnu linnast on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ca 70%, liitumata piirkondi esineb Rääma 

linnaosas, Uus- ja Vana-Sauga piirkonnas, ühiskanalisatsioon puudub ka Suur-Jõekalda 

tänaval, Riia mnt ja Metsa tänava vahelisel alal, Ehitajate tee ja Savi tänava vahelisel suvilate 

piirkonnal. 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Pärnu ja Sindi linna ning Audru ja Paikuse valla 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine“ raames laiendati ühiskanalisatsiooni võrk Vana- 

Pärnu ja Raeküla linnaossa. Nendes linnaosades puudus varasemalt ühiskanalisatsioon ja 

reovee käitlemiseks kasutasid elanikud kogumiskaeve. Projekt viidi läbi aastatel 2004-2009 

ning projekti tulemusena loodi võimalus reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni umbes 

6800 elanikule (Pärnu linnas 5400, Sindi linnas 730, Paikusel 350, Audrus 310). 

2008. a lõpus sai Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastamise otsuse Pärnu Kesklinna, 

Ülejõe ja Rääma linnaosade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise 

projekt. Kanalisatsioonisüsteemide osas on projekti peamised eesmärgid: 

1. Kindlustada projekti piirkonna elanikele liitumine ühiskanalisatsiooniga (kokku 1900-

le lisanduvale kanalisatsiooniteenuse tarbijale). 

2. Minimiseerida ülenormatiivse reoainete sisaldusega heitvee juhtimine looduslikesse 

veekogudesse läbi ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolude. Vähendada reostusainete 

sattumise riske põhjaveele ja veekogudesse läbi amortiseerunud ebatihedate 

kanalisatsioonitorustike ja -kaevude (vähendada ühiskanalisatsiooni infiltratsiooni 

praeguselt 79-lt 27%-le). 
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3. Tagada Mõrra reoveepuhasti tõrgeteta töö saju- ja sulaperioodil (vähendada 

reoveepuhasti, mille projekteeritud võimsus on 42 000 m3/d, maksimaalset hüdraulilist 

koormust saju- ja sulaperioodil praeguselt ca 55 000 m3/d-lt ca 21 000 m3/d-ni). 

Sindi linn – 4264 elanikku (01.01.2010 seisuga), üldpindala 5 km² ehk 502 ha. 

Sindi linn asub Pärnu maakonnas Pärnu jôe vasakul kaldal. Tootmismaa moodustab linna 

pindalast 20 ha ja elamumaa 140 ha, sellest 11 ha on korterelamute, ülejäänud maa aga 

väikeelamute ja aiamajade all. Linna teke on seotud 1832. a kalevivabriku asutamisega, kuni 

aastani 1993 oli Sindi monofunktsionaalne tekstiilivabriku asula. Vastavalt Sindi linna 

arengukavale ja –strateegiale on linna arengustrateegia üheks põhisuunaks kvaliteetne 

elukeskkond - heakorrastatud rohke haljastus, määratletud kõrge miljööväärtusega alad linnas, 

ajaloo- ja kultuuriväärtuste eksponeerimine, looduskeskkonna jätkusuutlik kasutamine. 

Kõik linna ühiskanalisatsiooni juhitud reoveed pumbatakse Kalamaja tee 2a asuvast linna 

peapumplast mööda 13,4 km pikkust survetoru Pärnu linna kanalisatsioonisüsteemi ja sealt 

edasi reoveepuhastusjaama. Samasse Sindi-Pärnu survetorusse pumbatakse ka Paikuse 

aleviku ning lähiümbruse ühiskanalisatsiooni kogutud reovesi ja samuti uue Paikuse prügila 

nõrgveed. Survetorustik on ehitatud aastatel 1973-1974, kasutusele võeti 1982 aastal. Torustik 

on ehitatud malmtorudest, selle seisund on suhteliselt halb, mida ilmestavad sagenenud 

torustiku avariid.  

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 22.01.2009. a otsusega rahuldati OÜ Sindi Vesi 

taotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks Sindi linna ja Sauga valla 

Tammiste küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise projektile. Projektiga 

laiendatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi nendes kehtestatud Sindi 

reoveekogumisala piirkondades, kus see veel puudub – Sindi linna 

individuaalelamupiirkonnas ning kogu Tammiste küla tiheasustusalal. Sindi linnas annab 

projekti elluviimine võimaluse ühineda ÜVK süsteemiga ca 1800 elanikul, Tammiste külas ca 

1000 inimesel. 

Paikuse vald – 3907 elanikku (01.01.2011 seisuga), üldpindala 177 km². Vald jaguneb 

territoriaalselt üheks alevikuks ja viieks külaks. Valla elanikkond on tugevalt 

kontsentreerunud vallakeskusesse, kus elab ca 72% elanikkonnast. Vallakeskus, Paikuse 

alevik, asub Pärnu-Sindi arengukoridoris, 7 km kaugusel Pärnu kesklinnast ja 3 km kaugusel 

Sindi linnakeskusest. Valla loodepiiril kulgeb Pärnu jõgi ning edelapiiril Reiu jõgi. 
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Paikuse vallal on Pärnu ja Sindi linnadega ühine veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteem. 

Ühiskanalisatsiooniga on haaratud ca 88,6% elanikkonnast. Paikuse aleviku ja Seljametsa 

küla reovesi suunatakse mööda kanalisatsioonikollektorit aleviku reoveepumplasse, mille 

omanik on AS Pärnu Vesi (pumpla rekonstrueeriti 2003. a), kust reovesi pumbatakse edasi 

Pärnu jões asuva düükri abil Sindi – Pärnu kanalisatsiooni, mis on ühendatud Pärnu linna 

reoveepuhastiga. Paikuse aleviku territooriumil on lisaks ühtsele kanalisatsioonisüsteemile 

veel kaks eraldiseisvat reoveekogumissüsteemi (Keraamika ja Männiku piirkond). Männiku 

piirkonnas tekkiv reovesi juhitakse mööda isevoolset kanalisatsioonitrassi Reiu jõe kaldal 

asuvasse Bioclere tüüpi reoveepuhastisse, kus toimub reoainete bioloogiline lagunemine 

nõrgfiltersüsteemis. Bioclere tüüpi reoveepuhastile eelneb septik. Puhasti heitvesi juhitakse 

Reiu jõe kaldal olevasse biotiiki (endine savikarjäär), kust edasi suubub vesi Reiu jõkke 

(lõheliste elupaigana kaitstav veekogu). 

Keraamika elamupiirkonnas juhitakse reovesi läbi septikute Reiu jõkke. Septikust väljuva 

heitvee kontsentratsioone uuritud ei ole. Kanalisatsiooniga mitteliitunud elanikud kasutavad 

reovee käitlemiseks kogumiskaeve. 

 

2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1 Lühiajaline reostus 
 
Lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus suplushooajal on reaalne, aastatel 2006 - 2010 esines 

seda mitmel korral. Norme ületasid peamiselt fekaalsed streptokokid (soole enterokokid). 

Lühiajalise reostuse põhjuseks on tõenäoliselt ebatavalised ilmastikuolud. Lühiajalist reostust 

esineb rohkem augustis ja septembris pärast tuuliseid ja vihmaseid ilmasid, mil tugeva tuule ja 

lainetuse mõjul on mere põhjasetetest üles kantud hõljumi osakesi. Tugevate vihmade korral 

võib lahte kanduda suur hulk puhastamata sademevett, mis võib avaldada mõju ka suplusvee 

kvaliteedile. Pärnu linna reoveepuhasti maksimaalne vooluhulk on 42 000 m3/ööpäevas. 

Suurte vihmade ajal on reoveepuhasti üle koormatud, kui vooluhulgaks võib olla kuni 50 000 

m3/ööpäevas. Olemas on ka reostusainete sattumise risk põhjavette ja veekogudesse läbi 

amortiseerunud ebatihedate kanalisatsioonitorustike ja –kaevude. Intensiivsel suplusperioodil 

võib lühiajalise reostuse põhjuseks olla randa külastavate inimeste suur hulk. 

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

reostuse tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab Pärnu Linnavalitsus 
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supluskoha valdajana suplejaid veekvaliteedist rannas olevate infotahvlite kaudu. Reostuse 

põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö 

Terviseameti Lääne talituse, Pärnu Linnavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuste vahel. 

Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Reostuse ulatuse 

või lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. TA Lääne talitus 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 
 
Aastatel 2006-2010 ei ole Pärnu randades esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega muud 

reostust. Samas kuna Pärnu ranna mõjualas paiknevad mitmed potentsiaalsed punkt- ja 

hajareostusallikad, siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid väikese tõenäosusega. 

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

korral. 

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

• Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab Pärnu 

Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid rannas olevate infotahvlite kaudu 

reostuse iseloomust ning eeldatavast kestusest. Terviseamet teavitab avalikkust oma 

kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et võimalikult 

paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. 

• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi 

(Terviseameti Lääne talitust, Pärnu Linnavalitsust ja keskkonnajärelevalveasutusi). 

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 väljaselgitamiseks on 

asukohajärgne keskkonnajärelevalveasutus, 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. 
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2.3 Potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud 
 
Sinivetikateõitsenguid esineb kogu maailmas peamiselt mage- ja riimvees. Õitsengud tekivad 

soojades, aeglase veeliikumisega ning toitainete rikastes veekogudes. Nad põhjustavad 

haigussümptomeid nii inimestel kui loomadel kokkupuutes vetikatest reostunud veega või 

lendunud toksiine sisse hingates. Toksiinid on enamuses ohtlikud veeloomadele ja kaladele, 

inimestel põhjustavad nad mürgistusjuhtumeid toksiine sisaldavat vett juues, kokkupuutes 

veega võib tekkida nahale lööve ning sisse hingates tekitab hingamisraskusi või allergiat. 

Kõige rohkem esineb õitsenguid hilissuvel ja sügisel. 

 

Tsüanobakterite massesinemised Pärnu lahel on iga-aastased. Juulis-augustis moodustuvad 

suured tsüanobakterite kogumid lahe keskel, laikude liikumist jälgitakse pidevalt. Sobivate 

ilmastikuolude korral võivad tsüanobakterid levida ka supelranda. Viimastel aastatel ei ole 

tulnud Pärnu linna supluskohti sulgeda ujujaid ohustada võivate tsüanobakterite tõttu. Kui 

supluskohas täheldatakse sinivetikate esinemist teavitatakse sellest viivitamatult Pärnu 

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 
 
Soome laht on toitaineterikas. 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 ARENGU SUUNAD JA KASUTUSELE 
   VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS 
 

Viimastel aastatel on suplusvee kvaliteet stabiliseerunud. Põhiliselt on kvaliteedi paranemine 

seotud reovete parema puhastamise, uute kanalisatsioonitorustike rajamise ning randade 

parema korrashoiu tagamisega. Aja jooksul on vähenenud otse suublasse juhitud reovee hulk 

ning reovee otselaskude arv, see toob kaasa jõe- ja merevee kvaliteedi paranemise. 

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 võeti vastu 

„Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine merenduse, merekaitse ja reostustõrje 

küsimuste lahendamise koordineerimiseks“ (merekomisjon). 

Merekomisjoni juhtimisel on koostatud riiklik Läänemere tegevuskava rakendusplaan 

aastateks 2008–2011. Plaan koosneb neljast põhilisest osast: 

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). 

Pärnu linnas on ühiskanalisatsiooniga liidetud kaks suurt Pärnu linnaosa Vana-Pärnu ja 

Raeküla. Ühiskanalisatsiooni laiendamine nendesse linnaosadesse vähendab 

kogumiskaevudest tingitud reostusohtu nii põhjaveele kui veekogudele. Potentsiaalseks 

reostusallikaks on kindlasti ka kesklinnas asuv Jannseni tn kaubasadam, kus toimub 

hakkepuidu ja teiste puisteainete ladustamine ja laadimine. Pärnu Linnavolikogu 07.08.2008. 

a otsusega nr 52 on antud AS Pärnu Sadamale nõusolek Jannseni tn 44, 46 ja 50a kinnistutel 
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asuv kaubasadam viia üle Vana-Pärnusse Roostiku tn kinnistule hiljemalt 30. novembriks 

2013. aastal. 

Üldplaneeringuga nähakse ette säilitada ja renoveerida ranna puhkepiirkonna ajaloolised 

pargid, puiesteed ja teised haljasalad. Ette on nähtud Rannapargi laiendamine lõuna poole 

kuni reovee peapumpla avariiväljalasketorustikuni. Üldplaneeringu kohaselt on Pärnu 

supelrand ja Rannapark ette nähtud Kesklinna lähipuhkealadeks, Pärnu rand Side tänavalt 

kuni Ühisgümnaasiumi rannateeni Eeslinna lähipuhkealaks ning Pärnu rand 

Ühisgümnaasiumi rannateelt kuni Raja tänava pikenduseni Mai linnaosa lähipuhkealaks. 

Üldplaneeringuga on avalikku supelranda planeeritud laiendada itta Saare tänava mõttelise 

pikenduseni, seega on perspektiivse supelranna pikkus üle 4 km. Liivaranna kõrvale on ette 

nähtud ehitada randa teenindavad hooned ning mänguplatsid. Piki ranna piiri on kavas 

arendada jalgteed koos laiendustega plaažile minekuks. Rannaäärse tee ning liivaranna vahele 

jääb taimedega kinnistatavate luidete ala. Supelranna teenindamiseks on ette nähtud käimlad 

veepiirist 200 m kaugusel, kusjuures tuleb arvestada 1 käimlakoht 100 inimese kohta. 



 39 

Kokkuvõte 

Pärnu on Eesti suvepealinnaks aastast 1996, kuurordi sünniks loetakse aastat 1838, mil avati 

Pärnu esimene supelasutus ning avastati ja põhjendati teaduslikult Pärnu lahevee ravitoime. 

Kuurordiks kujunemise üheks eelduseks oli paikkonna haruldaselt soodus geograafiline asend 

- liivapõhjaga mereranna vahetu lähedus ja madalaveeline lõunasse avatud merelahe kallas. 

Pärnu kaunis liivarand asub kesklinnast 10-15 minuti jalutuskäigu kaugusel. Tänu 

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

Suvisel ajal pakutakse keskrannas erinevaid teenuseid: toitlustamine, rannatarvete laenutus, 

hoiukapid jne., tagatud on rannavalve teenus ja esmaabi kättesaadavus. Ilusatel suvepäevadel 

võib keskranna külastajate arv küündida ca 15000 inimeseni. 

Kes eelistab vähem inimesi ja rahulikumat rannaosa võib sammud seada Vana-Pärnu, Mai või 

Raeküla randa. Nendes supluskohtades on olemas riietuskabiin, prügikast, välikäimla. 

Supluskohti hooldatakse regulaarselt ning teostatakse suplusvee seiret vastavalt seirekavale. 

Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele on Pärnu keskranna, Vana-

Pärnu, Mai ja Raeküla randade suplusvee kvaliteet valdavalt hea, vastates direktiivi 

kohustuslikele nõuetele. Mikrobioloogilistest näitajatest on normide ületamisi esinenud 

peamiselt fekaalsete streptokokkide osas. Suplusvee kvaliteedi halvenemist mikrobioloogiliste 

näitajate osas võib põhjustada eelkõige suurenenud sademete hulk, tugev tuul ja lainetus, mis 

mere põhjasetetest hõljumi osakesed üles kannab. Enamasti on mikrobioloogiliste näitajate 

ületamised olnud augustis-septembris. 

Suplusvee kvaliteet on viimastel aastatel stabiliseerunud. Aja jooksul on vähenenud otse 

suublasse juhitud puhastamata reovee hulk ning reovee otselaskude arv, see toob kaasa jõe- ja 

merevee kvaliteedi paranemise, suuri investeeringuid on tehtud kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Pikaajalist reostust rannas esinenud ei ole, lühiajalise 

reostuse oht on olemas. Lühiajalise reostuse põhjuseks on tõenäoliselt ebatavalised 

ilmastikuolud. 

Tsüanobakterite massesinemised on Pärnu lahel iga-aastased. Juulis-augustis moodustuvad 

tsüanobakterite kogumid lahe keskel, laikude liikumist jälgitakse pidevalt. 
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LISA 1. Pärnu keskranna suplusvee kvaliteet  2006.-2010. a. 

      MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD 

COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
COLI-

LAADSED 

FEKAALSED 
STREPTOKOKID SOOLE 

ENTEROKOKID 
ESCHERICHIA 

COLI   VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV 

PROOVI VÕTMISE 
KOHT TÄPSEMALT arv 100ml vees 

arv 100 ml 
vees 

100 ml vees 
arv 100ml vees arv 100 ml vees 

2.05.2006 rannavalve hoone alt 91 9 6     

9.05.2006 rannavalve hoone alt 9 9 2     

17.05.2006 rannavalve hoone alt 220 73 4     

22.05.2006 rannavalve hoone alt 340 <9 -     

5.06.2006 rannavalve hoone alt 50 20 2     

12.06.2006 rannavalve hoone alt 260 210 <2     

19.06.2006 rannavalve hoone alt 64 64 2     

3.07.2006 rannavalve hoone alt 410 50 <2     

10.07.2006 rannavalve hoone alt 110 90 12     

17.07.2006 rannavalve hoone alt 10 <10 <2     

24.07.2006 rannavalve hoone alt 120 110 6     

31.07.2006 rannavalve hoone alt 210 190 20     

7.08.2006 rannavalve hoone alt 210 210 30     

14.08.2006 rannavalve hoone alt 190 140 -     

21.08.2006 rannavalve hoone alt 180 180 36     

28.08.2006 rannavalve hoone alt 60 60 -     

6.09.2006 rannavalve hoone alt 206 140 42     

16.04.2007 3,1 m sügavuselt 50 10 <2     

7.05.2007 2,4 m sügavuselt 600 <9 60     

22.05.2007 Keskrand 130 36 2     

31.05.2007 Mudaravila kohal 160 50 4     

31.05.2007 Kuuse tn pikendus 110 50 2     

4.06.2007 
Rannavalve hoone 
alt 80 60       

4.06.2007 Mudaravila kohal 60 10 <2     

4.06.2007 Kuuse tn pikendus <9 <9 <2     

11.06.2007 Mudaravila kohal 20 <9 4     

11.06.2007 Kuuse tn pikendus 180 <9 4     

19.06.2007 
Rannavalve hoone 
alt 140 50 <2     

19.06.2007 Mudaravila kohal 50 <9 <2     

19.06.2007 Kuuse tn pikendus <9 <9 <2     

25.06.2007 Mudaravila kohal 260 50 <2     

25.06.2007 Kuuse tn pikendus 20 <9 2     

2.07.2007 Mudaravila kohal 150 150 <2     

2.07.2007 Kuuse tn pikendus <9 <9 14     

10.07.2007 Mudaravila kohal <9 <9 <2     

10.07.2007 Kuuse tn pikendus <9 <9 <2     

16.07.2007 Mudaravila kohal 250 250 40     

16.07.2007 Kuuse tn pikendus 320 40 40     

18.07.2007 
Rannavalve hoone 
alt 150 80       

2.08.2007 Mudaravila kohal 80 20 6     

2.08.2007 Kuuse tn pikendus 110 30 6     

6.08.2007 Mudaravila kohal <9 <9 10     
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6.08.2007 Kuuse tn pikendus 100 20 20     

14.08.2007 
Rannavalve hoone 
alt 20 10       

21.08.2007 Mudaravila kohal 60 60 30     

21.08.2007 Kuuse tn pikendus 20 20 20     

3.09.2007 Mudaravila kohal 120 80 60     

3.09.2007 Kuuse tn pikendus 140 140 20     

05.05.2008 Mudaravila juurest       20 140 

12.05.2008 Mudaravila juurest       9 150 

5.05.2008 Kuuse tn juurest       16 150 

12.05.2008 Kuuse tn juurest       9 60 

26.05.2008 Kuuse tn juurest       <9 10 

26.05.2008 Mudaravila juurest       4 40 

2.06.2008 Kuuse tn juurest       <2 <9 

2.06.2008 Mudaravila juurest       2 30 

04.06.2008 Kuuse tn juurest       34 90 

16.06.2008 Mudaravila juurest       2 120 

16.06.2008 Kuuse tn juurest       8 120 

25.06.2008 Kuuse tn juurest       26 180 

25.06.2008 Mudaravila juurest       34 160 

30.06.2008 Mudaravila juurest       6 400 

30.06.2008 Kuuse tn juurest       12 160 

7.07.2008 Mudaravila juurest       4 150 

7.07.2008 Kuuse tn juurest       8 110 

14.07.2008 Mudaravila juurest       10 <9 

14.07.2008 Kuuse tn juurest       <2 <9 

21.07.2008 Mudaravila juurest       6 240 

21.07.2008 Kuuse tn juurest       8 250 

23.07.2008 Kuuse tn juurest       8 230 

28.07.2008 Mudaravila juurest       8 310 

28.07.2008 Kuuse tn juurest       <2 250 

4.08.2008 Kuuse tn juurest       4 70 

4.08.2008 Mudaravila juurest       14 260 

11.08.2008 Kuuse tn juurest       50 140 

11.08.2008 Mudaravila juurest       10 80 

18.08.2008 Kuuse tn juurest       120 60 

18.08.2008 Mudaravila juurest       106 50 

25.08.2008 Kuuse tn juurest       12 220 

25.08.2008 Mudaravila juurest       44 270 

26.08.2008 Kuuse tn juurest       30 310 

1.09.2008 
Rannavalve hoone 
alt       6 70 

18.05.2009 Kuuse tn pikendus       6 <9 

18.05.2009 Mudaravila       2 <9 

25.05.2009 Kuuse tn pikendus       14 100 

25.05.2009 Mudaravila       6 130 

1.06.2009 Kuuse tn pikendus       <2 <9 

1.06.2009 Mudaravila       <2 <10 

8.06.2009 Mudaravila       4 20 

8.06.2009 Kuuse tn pikendus       10 <9 

18.06.2009 Mudaravila       14 40 

18.06.2009 Kuuse tn pikendus       20 40 

22.06.2009 Mudaravila       <2 100 
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22.06.2009 Kuuse tn pikendus       12 80 

26.06.2009 Mudaravila       <2 120 

29.06.2009 Mudaravila       6 240 

29.06.2009 Kuuse tn pikendus       <2 110 

6.07.2009 Mudaravila       <2 30 

6.07.2009 Kuuse tn pikendus       <2 60 

13.07.2009 Mudaravila       <2 <9 

13.07.2009 Kuuse tn pikendus       6 <9 

20.07.2009 Mudaravila       260 510 

20.07.2009 Kuuse tn pikendus       270 330 

23.07.2009 Mudaravila       4 100 

27.07.2009 Mudaravila       10 60 

27.07.2009 Kuuse tn pikendus       10 <9 

3.08.2009 Mudaravila       <2 30 

3.08.2009 Kuuse tn pikendus       <2 40 

10.08.2009 Mudaravila       <2 10 

10.08.2009 Kuuse tn pikendus       <2 70 

18.08.2009 Mudaravila       26 100 

18.08.2009 Kuuse tn pikendus       40 200 

25.08.2009 Mudaravila       6 30 

25.08.2009 Kuuse tn pikendus       4 120 

1.09.2009 Mudaravila       4 <9 

1.09.2009 Kuuse tn pikendus       10 130 

18.05.2010 Mudaravila taga       18 70 

7.06.2010 Mudaravila taga       2 40 

5.07.2010 Mudaravila taga       48 <9 

20.07.2010 
Rannavalve hoone 
alt       7 18 

2.08.2010 Mudaravila taga       24 <9 

19.08.2010 
Rannavalve hoone 
alt       130 1733 
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LISA 2. Vana-Pärnu ranna suplusvee kvaliteet  2006.-2010. a. 

    MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD 

COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
COLI-

LAADSED 

FEKAALSED 
STREPTOKOKID SOOLE 

ENTEROKOKID 
ESCHERICHIA 

COLI   VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV arv 100ml vees 

arv 100 ml 
vees 

100 ml vees 
arv 100ml vees arv 100 ml vees 

2.05.2006 140 9 -     

17.05.2006 230 55 20     

30.05.2006 1000 1000 -     

12.06.2006 1100 1100 30     

26.06.2006 630 440 <2     

10.07.2006 680 36 6     

24.07.2006 470 470 8     

7.08.2006 230 230 2     

21.08.2006 160 160 30     

6.09.2006 220 220 -     

7.05.2007 560 <9 10     

22.05.2007 500 350 10     

4.06.2007 190 50       

19.06.2007 260 260 40     

10.07.2007 1090 640       

23.07.2007 270 270 30     

14.08.2007 310 310       

28.08.2007 700 700       

21.08.2007 50 50 30     

3.09.2007 150 150 140     

5.05.2008       32 370 

12.05.2008       10 420 

4.06.2008       12 240 

16.06.2008       4 760 

25.06.2008       64 330 

30.06.2008       40 490 

14.07.2008       10 30 

28.07.2008       20 90 

11.08.2008       60 90 

25.08.2008       200 400 

26.08.2008       130 740 

18.05.2009       2 180 

1.06.2009       <2 <9 

18.06.2009       60 200 

29.06.2009       4 280 

13.07.2009       8 10 

23.07.2009       4 360 

27.07.2009       20 50 

10.08.2009       <2 10 

25.08.2009       20 70 

18.05.2010       12 290 

7.06.2010       8 90 

5.07.2010       50 30 

20.07.2010       37 110 

2.08.2010       20 <9 

19.08.2010       125 1046 



 45 

LISA 3. Mai ranna suplusvee kvaliteet  2006.-2010. a. 

    MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD 

COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
COLI-

LAADSED 

FEKAALSED 
STREPTOKOKID SOOLE 

ENTEROKOKID 
ESCHERICHIA 

COLI   VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV arv 100ml vees 

arv 100 ml 
vees 

100 ml vees 
arv 100ml vees arv 100 ml vees 

2.05.2006 27 9 -     

17.05.2006 320 210 18     

30.05.2006 410 290 60     

12.06.2006 400 100 6     

26.06.2006 580 380 14     

10.07.2006 36 18 4     

24.07.2006 100 90 4     

7.08.2006 370 180 16     

21.08.2006 590 550 144     

28.08.2006 390 390 -     

06.09.2006 550 140 -     

7.05.2007 <9 <9 <2     

22.05.2007 36 9 34     

4.06.2007 350 350       

19.06.2007 130 <9 <2     

10.07.2007 380 250       

24.07.2007 6900 4600 190     

14.08.2007 <9 <9       

28.08.2007 280 280       

6.08.2007 <9 <9 20     

21.08.2007 150 150 20     

3.09.2007 130 80 90     

5.05.2008       86 310 

12.05.2008       9 90 

4.06.2008       2 120 

16.06.2008       4 170 

25.06.2008       116 470 

30.06.2008       28 130 

14.07.2008       <2 <9 

23.07.2008       80 140 

28.07.2008       4 140 

11.08.2008       30 70 

25.08.2008       36 150 

18.05.2009       <2 <9 

1.06.2009       <2 <10 

18.06.2009       38 80 

29.06.2009       10 20 

13.07.2009       4 <9 

27.07.2009       20 <9 

10.08.2009       4 <9 

25.08.2009       95 260 

18.05.2010       2 50 

7.06.2010       18 110 

5.07.2010       26 70 

20.07.2010       1 20 

2.08.2010       20 20 
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LISA 4. Raeküla ranna suplusvee kvaliteet  2006.-2010. a. 

    MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD 

COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
COLI-

LAADSED 

FEKAALSED 
STREPTOKOKID SOOLE 

ENTEROKOKID 
ESCHERICHIA 

COLI   VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV arv 100ml vees 

arv 100 ml 
vees 

100 ml vees 
arv 100ml vees arv 100 ml vees 

2.05.2006 9 9 -     

17.05.2006 110 73 46     

30.05.2006 110 110 26     

12.06.2006 280 <10 2     

26.06.2006 54 30 <2     

10.07.2006 80 80 2     

24.07.2006 150 120 12     

7.08.2006 210 170 4     

21.08.2006 280 <10 34     

6.09.2006 310 310 -     

7.05.2007 <9 <9 <2     

22.05.2007 90 20 8     

4.06.2007 140 100       

19.06.2007 140 50 <2     

10.07.2007 730 390       

24.07.2007 350 350 70     

14.08.2007 <9 <9       

28.08.2007 250 250       

6.08.2007 <9 <9 10     

21.08.2007 60 60 20     

3.09.2007 220 190 50     

5.05.2008       100 150 

12.05.2008       9 30 

4.06.2008       6 180 

16.06.2008       <2 30 

25.06.2008       76 250 

30.06.2008       20 40 

14.07.2008       <2 <9 

23.07.2008       70 110 

28.07.2008       8 200 

11.08.2008       20 50 

25.08.2008       16 100 

18.05.2009       <2 <9 

1.06.2009       <2 <9 

18.06.2009       30 110 

29.06.2009       22 180 

13.07.2009       <2 <9 

27.07.2009       10 <9 

10.08.2009       <2 <9 

25.08.2009       80 280 

18.05.2010       18 220 

7.06.2010       18 180 

5.07.2010       50 10 

20.07.2010       22 28 

2.08.2010       40 30 
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LISA 5. 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: 

Mikrobioloogilised näitajad: 
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 

Füüsikalis-keemilised näitajad:  

Mineraalõlide esinemine mg/l <0,3 
Veepinnal puudub 

silmaga nähtav õlikile ja 
spetsiifilist lõhna pole 

>0,3 

pindaktiivsete ainete kogus vees mg/l <0,3 
Ei tohi tekitada püsivat 

vahtu 
>0,3 

Fenoolid mg/l C6H5OH <0,005 
Spetsiifilist lõhna pole 

<0,05 
>0,05 

 
Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt: 

 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet  

 
Coli-laadsed bakterid 

Vähemalt 80% proovides 
peab olema coli-laadseid 
vähem kui 500 (100ml 

vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

coli-laadseid vähem kui 
10 000 (100ml vee 

kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on coli-

laadseid rohkem kui 
10 000 (100ml vees) 

Fekaalsed coli-laadsed 
bakterid 

Vähemalt 80% proovides 
peab olema fekaalseid 

coli-laadseid vähem kui 
100 (100ml vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

fekaalseid coli-laadseid 
vähem kui 2000 (100ml 

vee kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on fekaalseid 
coli-laadseid rohkem kui 

2000 (100ml vees) 

Fekaalsed streptokokid Vähemalt 90% proovides 
peab olema fekaalseid 

streptokokke vähem kui 
100 (100ml vee kohta) 

- - 

 


