PIRITA RANNA
SUPLUSVEE PROFIIL
Tallinn

Koostatud: 24. märts 2011. a
Ülevaadatud: 10. aprill 2012. a
Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel

1

Profiili koostamises osalesid:
Jelena Gromova Terviseameti Põhja Talituse juhtivinspektor 6943725
jelena.gromova@terviseamet.ee
Kadi Ruiso Terviseameti Põhja Talituse vaneminspektor 6943753
kadi.ruiso@terviseamet.ee
Aare Ruubel Pirita Linnaosa linnamajanduse osakonna peaspetsialist 6457613
aare.ruubel@tallinnlv.ee
Aune Annus Terviseameti Keskkonnatervise osakonna peaspetsialist 6943536
aune.annus@terviseamet.ee
Andre Zahharov Keskkonnateabe Keskuse Veeosakonna juhataja 673 6616
Andre.Zahharov@keskkonnainfo.ee

2

Sisukord
Sisukord ...................................................................................................................................... 3
Sissejuhatus ................................................................................................................................ 4
Suplusvee direktiiv ............................................................................................................. 4
Eesti seadusandlus .............................................................................................................. 5
Pädev asutus ....................................................................................................................... 6
Mõisted ....................................................................................................................................... 7
1. PIRITA RANNA, TALLINNA LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS ..................... 8
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED ............................................................................................ 8
1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS ........................................................................................ 9
1.3. TALLINNA LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS .......................................... 14
1.4. VEE KVALITEET ........................................................................................................ 17
1.4.1. Suplusvee kvaliteet ................................................................................................. 17
1.4.2. Tallinna lahe veekvaliteet....................................................................................... 18
1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA
SUPLUSVEE KVALITEETI....................................................................................... 19
1.5.1. Potentsiaalsed punktreostusallikad ......................................................................... 19
1.5.2. Potentsiaalsed hajureostusallikad ........................................................................... 26
2. REOSTUSOHU HINNANG ................................................................................................ 27
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS .......................................................................................... 27
2.2. MUU REOSTUS ........................................................................................................... 27
2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD .......................................................................................... 28
2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON ................................................................ 28
3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS JA
SÄILITAMISEKS .............................................................................................................. 29
Kokkuvõte ................................................................................................................................ 30
Kirjandus .................................................................................................................................. 31
LISA 1. Pirita ranna suplusvee analüüsid 2006–2010 ............................................................. 33
LISA 2. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine aastatel 2007-2010 ................................. 36

3

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 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.
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 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
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muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued
nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele.
Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid
ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) –
võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine
supluskohtadele.
Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks:
1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi,
geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid,
2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust
ja sagedust,
3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse
hinnanguid,
4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid.
Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika raamdirektiivi raames.
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt
«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus
on toodud Vabariigi Valitsuse 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 Pirita ranna osas Pirita
Linnaosavalitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee
nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.
Profiili koostamisel osalesid Pirita Linnaosavalitsus, Keskkonnameti Harju-Järva-Rapla
regiooni, Terviseameti ja Terviseameti Põhja talituse spetsialistid.

Eesti seadusandlus
Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine,
ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate
veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul.
Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus
ajutiselt piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse
tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi,
välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma
korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või
kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu
kasutajaid
Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. 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.
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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”.

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.
Pirita ranna profiili koostab Terviseameti Põhja talitus, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning
koordineerides tööd erinevate ametkondade vahel.
Pädeva asutuse kontaktandmed:
Terviseamet:
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
Tel: 6 943 500
Faks: 6 943 501
E-post: kesk@terviseamet.ee
Terviseameti Põhja talitus:
Hiiu 42, Tallinn 11619
Telefon. 6 943 700
Faks: 6 943 701
E-post: pohja@terviseamet.ee
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Mõisted
Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse
suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt.
Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval
viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega.
Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini.
Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk
E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist (kasvõi 10 võrra) või mõne muu
aine või jäätmete esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti.
Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis
ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi.
Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee.
Vesikond – valgalapiirkond, mis on maa- või mereala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
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1. PIRITA RANNA, TALLINNA LAHE JA SELLE VALGALA
KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE00101026PIRIT

Asukoht:

Harjumaa, Tallinn

Koordinaadid (ETRS89):

PL – 59,4717
IP – 24,83

Veekogu nimi:

Tallinna laht

Veekogum:

Muuga-Tallinna-Kakumäe rannikuvesi

Veekogu liik:

Meri

Veekogu ID:

EE_5

Veekogu riiklik
registrikood:
Hinnatav suurim
külastatavate inimeste arv
(tipphooajal):
Supluskoha rannajoone
pikkus:
Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

vee3134030
ca 6000 - 20 000 inimest
2,45 km
Keskmine sügavus: 0,90-1,50 m
Suurim sügavus: 1,80- 2,20 m

Supluskoha omanik/valdaja:

Pirita Linnaosa valitsus

Supluskoha kontaktisik:

Ivar Kaldam, Pirita Linnaosa linnamajanduse osakonna
peaspetsialist, 6457613
Ivar.kaldam@tallinnlv.ee

Supluskoha omanik/valdaja
kontaktandmed:

aadress: Merivälja tee 24 11911 Tallinn
e-post: pirita@tallinnlv.ee
tel: 645 7600, 645 7613, faks: 645 7609, koduleht:
www.tallinn.ee/pirita
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Kaart 1. Pirita rand. — rannaala piir, ● suplusvee seirepunkt

1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Pirita rand on olnud atraktiivne puhkekoht tallinlaste ja linna külastajate seas juba eelmise
sajandi algusest. 1920ndatel aastatel planeeriti Piritale kuurorti rajamist. Seoses sellega oli
plaanis ranna korrastustööde käigus tasandada ranna liivakünkad, laiendada oluliselt
rannariba, ehitada välja rannaga paralleelne jalutustee ning muuta mets pargiks. Lisaks sooviti
ehitada külaliste teenindamiseks kuursaal restorani, rõdude ja hotelliga. Merre üles
seadmiseks olid ette nähtud supelonnid, rannale rannakorvid, dušid ning kümblusasutus.
1926. a rajati ajutine kohvik, mõned kabiinid ja üldriietusruumid. Ranna-ala arendamiseks
rentis toonane Põllumajandusministeerium maa-ala, mis pikuti ulatus Pirita jõesuust
Meriväljani ja laiuti rannast Merivälja teeni, 60neks aastaks Sanatoorium Kloostrimetsale.
Uus supelhoone valmis 1929. aastal ranna-ala planeerimise konkursi tulemusena. [7, 19]
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Foto 1. Pirita rand, http://www.tallinn.ee/est/galerii

Pirita rand koos rannametsa ja rannapromenaadiga on ka kaasajal oluline suplus- ja
puhkekoht.
Rannaalale on koostatud detailplaneering, mis on veel lõpuni menetlemata Kuid kehtestatud
on Pirita linnaosa üldplaneering. Pirita rand ulatub Pirita jõest kuni Meriväljani (Pirita Jõe
suudmes PL – 59.28`09“ IP –24.48`41“ Merivälja alguses PL – 59.29`14“ IP – 24.49`17“).
Pirita rand on liivane, Merivälja poolses rannaala lõpus toimub üleminek kivisele põhjale.
Supelranda moodustav liivakeha koosneb peeneteralisest liivast. Liiv on liikuv vastavalt
tuultele ja tõusudele ning mõõnadele. Mõõnaperioodidel, kui liiv on tagasi sügavamale
uhutud, paljanduvad kivised alad ja lahtine kivimurd.

Foto 2. Pirita rand Merivälja poolne osa http://www.tallinn.ee/est/galerii
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Samas järgneval perioodil koos tõusuga toob vesi tagasi eemaleuhutud liiva koos mereadru ja
veetaimestikuga. Kolmel-neljal korral rannahooajal kannab meri kaldale hulgaliselt mereadru
ja veetaimestikku. See kaldale kantud lahtine taimestik kogutakse igal hommikul kokku ja
veetakse ära.

Foto 3. Pirita rand, http://www.tallinn.ee/est/galerii

Liivaranna pikkus on ligi 2,45 km. Ranna laius on suhteliselt kitsas, keskmiselt vaid umbes
50-60 m. Pirita jõepoolsel alal on rannaala laiem (100-140 m), kuid kitsenedes kuni 30-40
meetrini rannahoone juures. Tuulte toimel esineb veetaseme kõikumisi. Rannaala laius
madalvee korral võib ulatuda endise rannahoone juures kuni 250 meetrini. Kõrgvee ja tormide
korral võib veepiir olla otse rannahoone all, siis jääb veepiirist rannametsani järele vaid 5-6
meetrit. Vertikaalselt tähendab see ligi 60-80 cm veetasapinna tõusu.

Foto 4. Pirita rand kõrgvee ajal, http://www.tallinn.ee/est/galerii
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Tõusvale liivaalale järgneb üleminek rannametsaks, mis algab põõsastikuga ja läheb üle
männi- ja segametsaks. Ranna mere põhi on samuti liivane. Suplusvee (piiratud ujumisala)
maksimaalne sügavus on 1,80 m ja keskmine 1,35 m. Päiksepaisteliste ja soojade ilmade
korral võib korraga rannas olla kuni 6000-20000 inimest. Rannas on kaks rannavalve
vaatlustorni signaallippudega. Vaatlustorni töötajad on suutelised osutama ka esmaabi.
Päevasel ajal on rannavalve kasutuses vetelpääste kaater. Suplejate informeerimiseks on
vaatlustorni seinal ja rannas infotahvlid (vee temperatuur ja kvaliteet, õhu temperatuur,
esmaabi infonumbrid jm). Olukorrast vees antakse teada ka Rahvusvahelise Vetelpääste
Föderatsiooni ranna (roheline-kollane-punane) lippudega.
Rannaalapiiril rannametsas on rannakülastajatele 11 moodul WC–d ja üks inva-WC. Hooajal
on avatud pikki liivaala 5 joogiveekaevu. Paralleelselt rannajoonega kulgeb rannapromenaadi
kergliiklustee jalakäijatele ja jalgratturitele. Pinnastee äärde metsala ja rannaala piirile on
paigutatud pingid puhkajatele.
Rannas on olemas infotahvlid, suunaviidad, riietuskabiinid (33 tk) ja rannapingid (33 tk).
Rannahooajal on avatud 3-4 välikohvikut, 10-12 välikioskit ning 6 rannavolle mänguväljakut.
Rannaala alguse laiemat kohta kasutatakse ka kultuuri ja massispordi ürituste läbiviimiseks.
Traditsioonilised on rannavolle, surfivõistlused, rannajalgpall, avamere ujumisvõistlused ja
esinejad kontsertlavadel.
Rannaalal on kokku 16 kettkiike ja 5 lastemänguala. Endise rannahoone esisel alal on laste
ronimislinnak tornide, köite ja liumäega. Liivaalale ja männisallu on Pirita Linnaosa Valitsuse
poolt paigutatud trenazööride komplekt.
Rannaala alguses Pirita jõe poolt asub väikelaste tsoon koos laste mänguväljakutega. Sinna on
lapsevankritega hea kohale jõuda asfalteeritud kergliiklusteede kaudu. Teine selline väikelaste
ala on vahetult invaala kõrval. Sinna viivat lauteed saavad kasutada nii ratastooliga liikujad
kui lapsevankritega külastajad. Invaala kõrval on vaatlustorn.
Autoga ei ole lubatud sõita rannametsa ega rannaalale. Tasuta valveta parkimisplatsid asuvad
ligikaudu 100-150 meetri kaugusel ranna piirist. Pirita jõe äärne merepoolne parkla on Pirital
hooajal ainsana tasuline.
Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa
on tähistatud poidega. Veesõidukite kasutamine
supluskohas
ei
ole
lubatud
(v.a.
teenistusülesandeid täitvad nt vetelpääste).
Väljaspool supluskoha piire on lubatud sõita
paadiga ja surfata. Ka ei ole lubatud rannaalal
viibida
koos
lemmikloomadega.
Lemmikloomadega
on
lubatud
liikuda
rannapromenaadil ja sealt maapoolsel metasalal.
Koeri tohib ujutada Merivälja kaist Miiduranna
sadama poolsel vastavate märkidega tähistatud
alal.
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Foto 5. Keelumärk Pirita rannas ©J.Gromova

Rannas on korraldatud jäätmekäitlus. Prügi tarvis on rannaalal 36 100-liitrist prügikasti,
rannapromenaadil ja puhkealadel 32 40-liitrist ning parklatest rannaaladele viivate teede
juures 3 prügikonteinerit (2,5 m3). Prügikaste- ja konteinereid tühjendatakse regulaarselt.
Rannahooajal igapäevaselt, vajadusel ka 2 korda päevas. Kord kuus teostatakse
liivasõelumine ca 15 cm sügavuselt.
Traditsiooniliselt on väljakujunenud talisuplejate ala. Entusiastidest koosnevad talisuplejad on
koostöös Pirita LOV-ga rannaala piirile paigaldanud ka ajutise konteineri riietusruumiks.

Foto 6. Pirita ranna koristamine, http://www.tallinn.ee/est/galerii
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1.3. TALLINNA LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS
Pirita rand asub Tallinnas Tallinna lahe ääres, kuuludes valgalapõhiliselt Lääne-Eesti
vesikonda ja Harju alamvesikonda.
Vesikond:

Lääne-Eesti vesikond

Vesikonna ID:

EE01

Alamvesikond:

Harju

Alamvesikonna ID:

EE1SU4

Harju alamvesikonnas võtab Tallinn pealinnana enda alla u 158 km2 suuruse ala. Siin elab
ligikaudu 75% Harju alamvesikonna elanikkonnast (rohkem kui 400 000 inimest). Ülejäänud
umbes 58% Harju alamvesikonna alast on kaetud metsaga ja ligikaudu 16,5% on kasutatav
põllumajandusmaa. Märgalad katavad 7% kogu piirkonnast. [16]
Rannikumeri
Harju alamvesikonna rannikumere madalama ala pindala on u 980 km2, soolsus on 5-7 ‰,
loodete ulatus väiksem kui 1 m, sügavus vähem kui 30 m ning on hooajaliselt kihistunud. [16]
Tallinna laht, mille kaldal Pirita rand asub, kuulub Muuga-Tallinna-Kakumäe veekogumisse
ning on osa Soome lahest.
Soome laht on madal (keskmiselt 36–40 m), kuid väga vahelduva põhjareljeefiga. Soome lahe
veed on Läänemere ühed magedamad (soolsus väheneb 6 promillilt lahe lääneosas 2
promillini idas). Täheldatav on hoovuste süsteem läänest itta piki lõunarannikut ning idast
läände piki põhjarannikut. Veetasemete kõikumised tuulte toimel on suurimad lahe idaosas.
Soome lahe elustik on üldiselt liigivaene. Peamisteks püügikaladeks on kilu, räim ja tursk.
[111]
Soome lahe Eesti rannik on VRD alusel jaotatud kaheks erinevaks rannikuvee tüübiks:
oligohaliinne avatud rannikuvesi - tüüp I (Narva laht) ning mesohaliinne sügav rannikuvesitüüp III (Soome lahe lääne osa). Tüübid erinevad teineteisest soolsuse, sügavuse,
segunemistingimuste, põhjasetete iseloomu ja jääkatte kestuse poolest. Muuga-TallinnaKakumäe rannikuvee puhul on tegemist loodusliku veekogumiga, mis kuulub tüüpi III
(mesohaliinne, sügav rannikuvesi). [4]
Tallinna laht
Tallinna laht on Soome lahe siselaht, mis omakorda jaotatakse kolmeks osaveekoguks:
Kakumäe laheks, Kopli laheks ja Tallinna reidiks (pindala 33,83 km²) [12]. Pirita rand asub
viimase kaldal - lahesopis Kopli ja Viimsi poolsaare vahel (kaart 2).
Tallinna laht jääb Aegna saare ja Viimsi poolsaare ning Suurupi poolsaare vahele. Lahe
pindala on ligikaudu 223,05 km². Lahe keskmine sügavus on 38 m ja suurim sügavus ligi 100
meetrit, olles seega üks Eesti sügavamaid lahtesid.
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Kaart 2. Pirita rand (●) Tallinna lahe ääres

Tallinna laht on osaliselt varjatud tugevamate tuulte ja lainetuse eest Naissaare ja Aegna
saartega, kuid avatud põhja ja kirde tuultele.
Tallina laht on vaba vee läbivooluga laht. Lahe hoovuste skeem on tugevalt mõjutatud tuulest
ja Soome lahe üldisest tsirkulatsioonist. Mõõdukate tuulte korral (<10 m/s) jääb hoovuse
kiirus alla 10 cm/s. Suvisel perioodil veemassi tugeva vertikaalse kihistumise korral on
hoovuse struktuur mitmekihiline. Soome lahe üldise tsirkulatsiooni tõttu toimub ülemises
veekihis kellaosuti suunaline voolamine läbi Tallinna lahe, nii et Naissaare ja Aegna saare
vahelt toimub sisevool lahte ning Naissaare ja mandri vahelt voolab vesi Tallinna lahest välja.
Sügavamates kihtides on voolamine vastupidine. Tallina lahe lõunaosas formeerub üldiselt
lokaalne hoovuste skeem ning hoovuste kiirused on selles piirkonnas väikesed. [21]
Olulisemad veekogud, mis Pirita ranna lähedal Tallinna lahte suubuvad on:
•

Pirita jõgi (kood 1089200, pikkus 105 km, valgala 799 km2). Pirita jõgi kulgeb Pirita
linnaosas Pirita jõeoru maastikukaitseala territooriumil, välja arvatud suudmeosa Pirita tee
sillast kuni mereni. [18]

•

Mähe oja (kood 1400005, pikkus 5,5 km, valgala <25 km2) valgala moodustavad osa
Merivälja ja Mähe elamualadest, Mähe aedlinnast, Kaasiku elurajoonist ja nendega
külgnevatest tänaseks valdavalt hoonestatud aladest. [18]

•

Teesuuoja (Randvere oja) (kood 1400006, pikkus 1 km, valgala <10 km2) algab
Kloostrimetsast, kus võib tuvastada mitu oja haru (suuremat ja tugevama vooluga kraavi.
[18]

•

Varsaallika oja (kood 1093700, pikkus 3,1 km, valgala 1,6 km2) saab alguse Lasnamäe
nõlva alt Varsaallikatest, läbib Kose asumi lääneosa elamupiirkonda ja Kose tee äärset
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metsa-ala, piirneb Maarjamäe asumi Haljas tee äärsete kruntidega, suundub läbi Lillepi
pargi, alates Pirita teest voolab torus ja suubub Tallinna lahte. [18]
Kliima
Tallinna kliimale on iseloomulik mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv, aga teisel poolel
vihmane suvi. Aastas on Tallinnas sademeid keskmiselt 696 mm, sademetega päevi umbes
100-120. Üldjuhul on suurima sademetega kuu august. Suvekuudel domineerivad läänekaarte
tuuled [18], aastane keskmine tuule kiirus on 4,1 m/s. Õhuniiskus on Tallinnas ca 81%, suvel
75-83%. Keskmine õhutemperatuur suvekuudel on tavaliselt 15 kuni 18 ºC, kõrgeima
õhutemperatuuriga kuu on juuli, kui keskmine õhutemperatuur on 16,5 ºC ümber. 2010. aastal
oli keskmine juulikuu temperatuur + 21,5 ºC. [16]
Põhja ranniku vesi soojeneb aeglaselt ning harva tõuseb suvine veetemperatuur üle 20 0C.
Soodsate ilmastiku olude korral võib veetemperatuur olla ka soojem. Näiteks 2010. a on
mõõdetud Pirita ranna suplusvee soojuseks 24,2 0C.
Tabel 1. Suplusvee temperatuurid Pirita rannas

Aasta
2006
2007
2008
2009
2010

Miinimum
temperatuur (°C)
11
6
11
8
10

Maksimum
temperatuur (°C)
20
20
19
19
24,2

Keskmine
temperatuur (°C)
13,7
14
16,3
14,4
16,3

Taimestik
Tallinna Pirita linnaosas Tallinna lahe kaldal asuv Pirita rannaala ja Pirita mets on tähistatud
kaitsemetsana [19]. Siia jääb Pirita rannaala 30-200 meetri laiusena koos 250-300 meetri
laiuse ja ligi 2,45 km pikkuse ranna-äärse haljasalariba ja metsaga. Inimkoormuse ja
külastatavuse poolest on käsitletav roheala Tallinna mastaabis keskmine, samas on piirkond
päevasel ajal aastaringselt suhteliselt inimrohke. Suuremat osa alast kasutatakse intensiivselt
jalutamiseks, tervisespordiks, lemmikloomadega jalutamiseks.
Rannaäärsel alal kasvab peamiselt mände, peale promenaadi vaheteed ka lehtpuid: kaske,
leppa, paju jne. Rannametsa alustaimestikus esineb kolm Eestis kaitse alla võetud kolmanda
kategooria ohustatud liiki: roosa merikann (Armeria maritima), tumepunane neiuvaip
(Epipactis atrorubens), aas-karukell (Pulsatilla pratensis) [18]. Sisemaapoole, kus
külastatavus ja tallamine on väiksem on säilinud ka kasvukohale tüüpilist puhmarinnet –
kanarbikku ja mustikat, olemas on ka põõsarinne alusmetsana. Merest eemaldudes lisandub
mändidele järjest rohkem lehtpuuliike nagu kaske, paju ja leppa.
Loomastik
Pirita metsa vaheline ranniku- ja metsaala on linnuliikide poolest rikas. Alal on kohatud 55
linnuliiki, kellest kuni 26 alal ka pesitsevad [18]. Arvukaimad haudelinnud on mitmed
põõsastikes pesitsevad värvulised (metsvint, salu-lehelind, ööbik). Lahel peatub palju
erinevaid liike rändlinde.
Alal registreeritud loomaliigid: põder (juhukülaline), metskits (läbikäija), metssiga
(juhukülaline), valgejänes, halljänes, orav (arvukas), siil (arvukus keskmine), mutt (ala
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servades, arvukus keskmine), nahkhiir (talvituvad kohaliku keldri laes, arvukus keskmine),
rebane (läbikäija), kährik, kärp, tuhkur, metsnugis, leethiir, karihiir, rohukonn, harilik
kärnkonn, „roheline konn“, arusisalik (arvukus keskmine), rästik, nastik. [18]

1.4. VEE KVALITEET
1.4.1. Suplusvee kvaliteet
Pirita rannas võetakse veeproove suplushooajal vähemalt iga kahe nädala tagant. Aastatel
2007–2011 on veekvaliteeti kontrollitud 88 korral. Analüüside tabel on toodud lisas 1.
Kuni 2007. aastani uuriti suplusvees mikrobioloogilistest näitajatest coli-laadsete ja fekaalsete
coli-laadsete bakterite sisaldust ning füüsikalis-keemilisi näitajaid (nt pH, läbipaistvus,
mineraalõlide esinemist), alates 2008. aastast uuritakse suplusvees ainult mikrobioloogilisi
näitajaid soole enterokokkide ja Escherichia coli sisaldust.
Viie aasta jooksul on enamus uuritud näitajatest vastanud nii VV 25. juuli 2000. a määrusega
nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ kui ka VV 3. aprilli 2008. a määrusega nr 74
„Nõuded suplusveele ja supelrannale“ kehtestatud normidele, esinenud on vaid mõned
üksikud mittevastavused.
Mittevastavused:
•

2007. a 34st uuritud proovist ei vastanud 1 mikrobioloogiliste näitajate osas (normi
ületasid fekaalsed streptokokid) ja 3 keemiliste näitajate osas (nõuetele ei vastanud
lahustunud hapnik).

•

2008. a uuriti 30 proovi, millest 5s proovis ületasid mikrobioloogilised näitajad normi (3s
proovis soole enterokokid ja kahes E.coli). Mittevastavused võisid olla seotud halva,
tuulise ja vihmase ilmaga.

•

Aastatel 2009, 2010 ja 2011 vastasid kõik võetud proovid nõuetele.

2007.-2008. aastal võeti Pirita rannas suplusvee proove kolmest proovivõtu kohast: ranna
keskelt, Pirita jõe poolsest osast ja Merivälja poolsest osast (tabel 2).
Tabel 2: Proovivõtu punktid

Koordinaadid (ETRS89)
PL
IP
59,47022
24,82676
59,47651
24,83214
59,48542
24,83659

Proovivõtu punktid
Pirita jõe poolne osa
Ranna keskosa
Merivälja poolne osa

Alates 2009. aastast on Pirita rannas üks seirepunkt, mis asub ranna keskel.
Suplusveele antakse hinnang peale iga suplushooaja lõppu. Aastatel 2007–2011 on Pirita
ranna suplusvee kvaliteet hinnatud „Väga heaks” (tabel 3). Profiili lisas 2 on toodud hinnangu
arvutamise meetod, mida kasutati kuni 2010. aastani. 2011. aastast hinnatakse suplusvee
kvaliteeti uute nõuete alusel, mis on toodud suplusvee määruses nr 74.
Tabel 3: Pirita ranna suplusvee kvaliteedi hinnangud 2007.-2011. a

Pirita rand

2007

2008

2009
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2010

2011

1.4.2. Tallinna lahe veekvaliteet
Tallinna laht on Harju alamvesikonna mereala kõige suurema toitainetekoormusega.
Piirkonna vete toitainete sisaldus on tugevalt mõjutatud Tallinna linna ja intensiivse
laevaliikluse poolt. Vee kvaliteeti ja mere elustikku Tallinna lahe piirkonnas on jälgitud juba
alates 1993. aastast. Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvee seisund on keskkonnaseire
andmetel kesine [6].
Tsüanobakterite, makrovetikate ja fütoplanktoni levik
Veetaimestiku, sh fütoplanktoni, liigilist koosseisu, arvukust ja biomass loetakse pinnavee
bioloogilisteks kvaliteedinäitajateks vastavalt Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiivile.
Toitainete juurdevool põhjustab fütoplanktoni biomassi suurenemise ning sellest tulenevalt on
fütoplanktoni biomass heaks indikaatoriks vee kvaliteedi hindamisel. [9]
Makrovetikaid
esineb
Tallinna
lahes
suhteliselt palju (2002. aasta andmetel 13 liiki
suurvetikaid) ning mitmeaastaste liikide
proportsionaalsus on suur. Üks sagedasti
esinev mitmeaastane makrovetikaliik on Eesti
suurim vetikas harilik põisadru (Fucus
vesiculosus, pildil). Harju alamvesikonna
mereala põhjataimestiku keskmine sügavus on
0,8 m ja põisadru sügavus 0,55 m.
2008.
aastal
teostati
rannikumeres
operatiivseiret, et jälgida rannikumere
eutrofeerumist neljas veekogumis, sealhulgas
ka Muuga-Tallinna-Kakumäe lahes. Seire käigus selgus, et Muuga-Tallinna-Kakumäe
veekogumi fütoplanktoni seisund on kesine ning üldiseks tendentsiks tuleb pidada
fütoplanktoni õitsengu nihkumist varasemale ajale ja dominantliikide asendumist −
suuremõõtmeliste vaguviburja ränivetikate asemele on tulnud väiksema rakumahuga liigid
(ränivetikad ja flagellaadid) ning autotroofne ripsloom Mesodinium rubrum. [1]
Fütoplanktonis on vähenenud potentsiaalselt toksilise sinivetika Nodularia spumigena
osakaal. Zooplanktonis on järsult suurenenud Bosmina c. maritima arvukus, seda teiste
vesikirbuliste suhteliselt madala arvukuse taustal. Suurenenud on nii aerjalaliste kui
keriloomade arvukus. [1]
Tsüanobakterite ehk sinivetikate õitsengud tekivad soojades, aeglase veeliikumisega ning
toitaineterikastes veekogudes. Kõige rohkem esineb õitsenguid hilissuvel ja sügisel (World
Health Organization).
Tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsenguid Pirita rannas ei ole siiani esinenud, kuid neid on
täheldatud igal aastal Soome lahel. Üks suuremaid selletaolisi sündmusi registreeriti juulis
2008. [4]
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1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Pirita ranna merevee kvaliteeti võivad peamiselt mõjutada lähedal asuvate linnaosade
inimtegevus, pinna- ja sadeveed, millega kanduvad võimalike varasemate jääkreostuskollete
territooriumite sadeveed Tallinna lahte ning iseeneslikud reoveelasud.

1.5.1. Potentsiaalsed punktreostusallikad
1.5.1.1. Heitvee puhastusjaamad ja suublad
AS Tallinna Vesi
Tallinna linna ja selle ümbruse reovesi puhastatakse Paljassaare reoveepuhastusjaamas, mis
asub linna loodeosas Paljassaare poolsaarel. Puhastusjaam võtab vastu linna reo- ja sadevee,
puhastab selle mehhaaniliselt, keemiliselt ja bioloogiliselt ja suunab puhastatud vee edasi 3
km kaugusele Läänemerre Paljassaare ja Naissaare vahele torustiku kaudu, mille lõpus on
mere sügavus 26 meetrit. [20, 22]
Reoveepuhastusjaama projekteeritud bioloogiline puhastusvõimsus on 350 000 m³ ööpäevas,
tegelik aga 123 000 m³ ööpäevas. Keskmine töödeldav reoveekogus on u 110 000 m³
ööpäevas. Reovee puhastamiseks kasutatakse mehhaanilist, keemilist ja bioloogilist
tehnoloogiat. Puhastusprotsessi erinevates etappides eraldatud muda pumbatakse
mudatöötlusjaama. Puhastatud heitvesi kõikidele kehtestatud nii kohalikele kui
rahvusvahelistele normidele [20, 23]
1.5.1.2. Sadamad ja laevaliiklus
Tallinna reidi äärde jääb 10 sadamat. Seetõttu on lahel ka väga tihe laevaliiklus. Pirita rannale
kõige lähemal Pirita jõe suudmes asuvad kaks jahisadamat Pirita sadam ning Kalevi Jahtklubi
sadam, kus on kohti u 400-le alusele. Umbes 2 km kaugusel ranna Merivälja poolsest osast
asub Miiduranna sadam. Ülejäänud sadamad (Vanasadam, Patareisadam, Lennusadam, Peetri
sadam, Miinisadam, Hundipea sadam ja Paljassaare sadam) jäävad rannast edelasse umbes 56 km kaugusele.
Tallinna lahel liikus 2009. aasta suvel ööpäevas keskmiselt 36 reisilaeva, 2010. aasta aprilli
andmetel liigub lahel ööpäeva jooksul üle paarikümne reisilaeva ning mõned kaubalaevad,
kevadest sügiseni kestval navigatsiooniperioodil lisanduvad laevaliiklusesse veel kiirlaevad.
[17]
Tiheda laevaliikluse tõttu on märkimisväärne osa Tallinna lahe lainetest nn inimtekkelised,
mille mõjul paigutuvad veemassid ümber ning segunevad omavahel. [17]
Pirita sadam
Pirita sadam asub Pirita jõe suudmes supelranna vahetus läheduses. Sadamahooned paiknevad
jõe
vasakul
kaldal.
Pirita
sadama
valdajaks
on
Aktsiaselts
Tallinna
Olümpiapurjespordikeskus. Sadamas on 275 kaikohta kohalikele alustele ja 50
külalisalustele. Sadamas on kanalisatsioon ja võimalused pilsivee utiliseerimiseks. [24]
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ESS Kalev Jahtklubi sadam
Kalevi Jahtklubi Pirital paikneb Pirita jõesuudme vasakul kaldal. Pirita Jahtklubi on üks Eesti
vanemaid ja suuremaid. Jahtklubi on kodusadamaks 80 alusele ning külaliskai äärde mahub
kuni 20 alust. Jahtklubi klubihoones on lisaks klubiruumidele Jahtklubi baar-restoran. [25]

Foto 7: Kalevi jahtklubi sadam: http://www.kjk.ee

Miiduranna sadam
Miiduranna sadam asub Miiduranna külas Viimsi poolsaare lääneküljel Tallinna lahe kaldal
Sadama territoorium hõlmab 46 855 m2 maa-ala ja 852 000 m2 veeala. Sadam koosneb kahest
basseinist: põhja ja lõunabasseinist. AS Miiduranna Sadama põhitegevuseks on laevade
lastimis-lossimistööde tagamine. Põhilised veosed on ümarpuit, saematerjal, tehnoloogilised
laastud ja naftasaadused [26]. Miiduranna sadamas saepuru laadimise tekkiv tolm ja lahtine
saepuru võib tuule mõjul kanduda ka Pirita randa Merivälja poolsesse otsa. Osaliselt
Merivälja muul küll korjab prahi enda taha, kuid laseb ka edasi.

Foto 8. Miiduranna sadam http://www.tallinn.ee/est/galerii

Pilsi vett kogutakse vastavalt Miiduranna sadama eeskirjale kas spetsiaalsete laevade või
autode peale. Sadevesi juhitakse peale õlipüüdurite üldkanalisatsiooni. Miiduranna sadama
reovett juhitakse surve kanalisatsiooniga külmhoone kõrval asuva pumba kaudu Viimsi
pumplasse ja edasi üldkanalisatsiooni. AS Viimsi Vesi on sõlminud AS Tallinna Vesi lepingu
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reovee juhtimiseks Tallinna linna kanalisatsioonisüsteemi. Tallinnasse juhitav reovesi kuulub
tavalise olmereovee saastegruppi. Reoveetorustikud kui ka suurem osa pumplatest on rajatud
suhteliselt hiljuti. Pumplad on heas seisukorras.
Sadama territooriumist 500 m kaugusel asub AS MILSTRAND naftaterminaali, kus
hoiustatakse naftasaadusi. Mahutid asuvad 40 meetri sügavusel. Mahutid on projekteeritud
heledate naftasaaduste hoidmiseks. [26]
Paljassaare sadam
Paljassaare sadam asub Pirita rannast kõige kaugemal, Paljassaare poolsaare ida küljel.
Sadama maa-ala üldpindala on 43,6 ha, millest 33,5 ha moodustab veeala. Sadam on kaitstud
avamere lainetuse eest Katariina kai muuliga. Paljassaare sadam on kaubasadam, kus
käideldakse segalasti, kivisütt ja naftatooteid, kuid ka puitu ja kiiresti riknevaid kaupu.
Sadama infrastruktuuri kasutab ka sadama vahetus naabruses tegutsev toiduõli tehas. [27]
Sadam omab avatud laoplatse ning eraldi laohooneid kauba ladustamiseks. Laoni viib
raudteeharu ning olemas on raudteeplatvorm. Sadamas tekkinud reovesi puhastatakse
Paljassaare reoveepuhastis. Ohtliku lastiga laevu võetakse sadamasse vastu vastavalt IMO
eeskirjadele. [27]
Hundipea sadam
Hundipea sadam asub Tallinnas Paljassaare poolsaare ida küljel Paljassaare ja Miinisadama
vahel. Hundipea sadam on Veeteede Ameti laevastiku peasadam. Seetõttu on sadamal oluline
tähtsus Eesti riigile tervikuna ohutu meresõidu tagamisel EV majandusvööndis. Sadamat
kasutab Veeteede ameti laevastik. Hundipea sadam on üks vanemaid Tallinna sadamaid ja
aastakümneid tegutsenud endise NSVL ajal, kui hüdrograafiateenistuse laevastiku baas, st.
tegelikult militaarsadamana. [13]
Sadama basseini põhja pinnased sisaldavad naftaprodukte ja raskemetalle. Hetkel viiakse läbi
sadama rekonstrueerimis- ja puhastustöid, mille käigus renoveeritakse kanalisatsioon ning
rajatakse sadevee kogumis- ja puhastussüsteem. Sadama rekonstrueerimise käigus on sadamas
tekkivad olmeveed juhitud Miinisadama kanalisatsioonisüsteemi. [13]
Miinisadama
Miinisadam asub Hundipea sadama ja Peetri sadama vahel. Miinisadam on kasutusel
riigikaitselise sadamana, olles Mereväe laevade kodusadamaks. Samuti on Miinisadam
võimeline vastu võtma NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama vajalikud
sadamateenused.
Peetri sadam
Peetri sadam asub Miinisadama ja Lennusadama vahel. Peetri sadam ehk Noblessneri sadam
on laevaehituse ja -remondiga seotud sadam Tallinnas. Noblessneri laevatehas oli 1913. aastal
Tallinnas asutatud tööstusettevõte, mille põhitegevus oli allveelaevade ehitus ning hooldus.
Aja jooksul on ta kandnud ka nimesid Tallinna Meretehas, Peetri tehas (alates 1915. aastast),
Meretehas nr 7, Sõjalaevastiku tehas nr 7 ning 7. sõjatehas. Tehases ehitati sõjamerejõudude
laevu: miini- ja torpeedo ning vahilaevu, ujuvdokke ja laevavarustust. Lisatööna teostati ka
Meretehases tsiviilotstarbeliste laevade remonti, vaalapüügilaevastikele ja erinevat tüüpi
kalatraaleritele. Peetri sadam kuulub Balti Laevaremonditehase Grupi koosseisu. 2010. aastal
on sadamasse ehitatud külalissadam. [12]
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Lennusadam
Lennusadam asub Peetri sadama kõrval. Teisele poole sadamat jääb Kalarand. Lennusadama
puhul on tegemist on ajaloolise sadamaga. Lennusadama territooriumil asuvad
rahvusvaheliselt olulised arhitektuuri- ja ajaloomälestised - koorikbetoonist vesilennukite
angaarid (ehitatud 1916 – 1917), mitmed ajaloolised hooned (kasarmuhoone, staabihoone)
ning rannakaitsepatarei ajalooline kompleks. Hetkel toimub sadama arendamine muuseumiks,
kus saab eksponeerida vanu laevu, muid vabaõhuekspositsioone ning ajaloolisi hooneid. [28]
Patareisadam
Patareisadam kujutab endast väikesemõõtmelist basseini väikelaevadele Linnahalli
merepoolse korpuse idaküljel. Sadama bassein ei ole senini arvestatavat kasutust leidnud.
Sadama territoorium hõlmab 2 060 m2 maa-ala ja 121 000 m2 veeala. Sadamas on 2 kaid
üldpikkusega 215 m. Patareisadamast väljuvad Linda Line kiirkatamaraanid Helsingisse. [15]
Vanasadam
Vanasadam asub Tallinna lahe lõunaosas, Kalaranna ja Kadrioru vahel. Vanasadam on Eesti
suurim reisisadam olles suurepäraseks sildumispaigaks nii reisiparvlaevadele, kruiisi- ja
kiirlaevadele. Vanasadamast väljuvad Tallinki, Eckerö Line'i ja Viking Line'i laevad
Helsingisse ja Stockholmi. Vanasadamas asuvad reisiterminalid ja kaubaterminalid,
sealhulgas ro-ro laevade lastimiseks-lossimiseks. Sadama-ala on 52,9 ha suur ja veeala 75,9
ha. Sadamas on 23 kaid. Sadama territooriumil asuvad 4 reisiterminali ja mitmeotstarbeline
terminal. Sadama reovesi jõuab puhastuseks Paljassaare reoveepuhastisse. [12, 27]

Foto 9. Vanasadam. AS Tallinna sadam pildigalerii

1.5.1.3. Suubuvad veekogud
Pirita jõgi
Pirita jõgi on Põhja-Eesti pikemaid jõgesid. Jõgi on 105 kilomeetri pikkune, mis algab umbes
20 km Paidest loode pool Pususoos ja suubub Tallinnas Pirital Pirita ranna juures Tallinna
lahte. Linnaosa territooriumile jääb jõest umbes 8 km. Pirita jõe valgala on ligi 799 km2.
Tähtsamad lisajõed on Kuivajõgi, Tuhala jõgi, Angerja oja ja Leivajõgi. Jõel on mitmeid
paise ja kalade rändetõkkeid. Ülemjooksul voolab jõgi peamiselt läbi soiste metsade, kus
inimasustus on hõre. Kesk- ja alamjooksul on jõe ümbrus enamasti tiheda asustusega,
domineerib kultuurmaastik. Pirita jõe lang on 0,72 m/km ja keskmine vooluhulk on 7-8 m3/s.
Suurim on lang jõe alamjooksu viimasel 12 km-l (keskmiselt 2,5 m/km), kus jõgi murrab
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rohkete kärestikega teed läbi klindi. Suudmes on jõgi väga veevaene, sest suurem osa Pirita
jõe veest kasutatakse Tallinna veega varustamiseks (jõe suudmest 24 km kaugusel Vaskjala
veehoidlast suunatakse vesi 11,1 km pikkuse kanali kaudu Ülemiste järve). [6, 8]

Foto 10. Pirita jõgi http://www.tallinn.ee/est/galerii

Pirita jõgi voolab läbi mitme väiksema asula nagu Ardu, Paunküla, Kose, Kose-Uuemõisa,
Lagedi, Iru ja lõpuks ka läbi Tallinna idaosa. Pirita jõgi on suudmest kuni Nehatu paisuni
Natura 2000 loodusala. Siin on jõgi kaitstav loodusalana, kus kaitseväärtusteks on nii jõgi kui
sealsed elupaigad. [8]
Pirita jõgi on lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirjas, samuti on Pirita jõgi
Vaskjala veehoidla paisust suubumiseni Soome lahe lõhe, meriforelli ja harjuse kudemis- ja
elupaikade nimistus. [3, 8]
Pirita jõeorg on maastikukaitseala kogu linnaosa ulatuses. Pirita jõe orus (0,3-10,2 km
suudmest) paikneva kogu maastikukaitseala pindala on 703 ha ning on kaitse all alates
1957. aastast. Kaitseala eesmärgiks on Pirita jõeoru, sealsete terrasside, paljandite ja
taimekoosluste kaitse ning tutvustamine. Kaitseala ilmestavad luited ning Pirita jõe ürgoru
terrassid, millel kasvavad 150-200 aastased männikud, jõe kaldaile jäävad liigirikkad
lehtpuupuistud. Alal kasvab mitmeid kaitstavaid taimi nagu näiteks roosa merikann, aaskarukell, roomav öövilge, laialehine neiuvaip. Kaitsealal asub ka Tallinna botaanikaaed. [3]

Joonis 1. Pirita jõe oru maastikukaitseala

Pirita jõkke suunavad oma sademe- ja liigveed Lasnamäe linnaosa Ussimäe tee ja Priisle tee
ristumiskoha läheduses asuvad elamukvartalid ja ärimaad, Väo karjäär ning Kose ja Mähe
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asumid, mis paiknevad valdavalt Lepiku ja Kalmistu kraavide valgalas. Vee äravool toimub
läbi Botaanikaaia maa-ala ja sealsete tiikide Pirita jõkke. [20]
Pirita jõe seisund on hinnatud suudmest kuni Vaskjalani kalade rändetõkete tõttu kesiseks,
kuigi füüsikalis-keemiliste näitajate, fütobentose ja põhjataimestiku osas oleks veekogu
seisund hea. [4]
Mähe oja
Mähe oja suubub Tallinna lahte Pirita ranna põhja poolses osas. Oja valgala on suuremas osas
looduslikus seisundis. Lisaks looduslikule veele juhitakse kraavidega ojja ka Mähe piirkonna
sademe- ja kuivendusvesi ning osaliselt ka olmereovesi. Oja vesi on nõrgalt reostunud
inimtekkeliste reoainetega. [20]
Mähe oja heitvesi supelranna veele arvatavasti oluliselt ei mõju. Epidemioloogiliselt
põhjendatud ohu korral on võimalus suvehooajal Mähe oja suunamiseks
kanalisatsioonisüsteemi. [3]

Foto 11. Mähe oja http://www.tallinn.ee/est/galerii

Teesuuoja
Teesuuoja (Randvere oja) suubub Tallinna lahte Pirita ranna kesk osas. Analoogselt Mähe
ojaga võib Teesuuoja vesi mõjutada Pirita supelranna vee kvaliteeti. Teesuuoja algab
Kloostrimetsast, kust see kogub endasse valdavalt Kloostrimetsa kuivenduskraavide vee,
alamjooksul osaliselt ka Randvere tee, Puki tee ja Merivälja tee äärsete elamualade sademe- ja
drenaažvee. Otsene olmereovee sattumine ojja on aga suhteliselt vähetõenäoline, sest oja
valgalal on suhteliselt vähe võimalikke reostusallikaid (Mähe eramupiirkond). Seoses Mähe ja
Merivälja elamualade olmekanalisatsioonivõrgu süsteemse väljaehitamisega viimastel aastatel
on oht olmereostuse sattumiseks ojja oluliselt vähenenud. [19]
Teesuuoja ja selle valgalal on tegemist rauarikkast veest tingitud raudhüdroksiidi (nn sooraud)
ladestumisega, mis avaldub kohati Kloostrimetsas ja Mähe elamualaga piirnevates kraavides
oranži värvusega sültja massina. Tegemist on loodusliku nähtusega ja keskkonnaohtu see
endast ei kujuta, kuid võib põhjustada vee läbivoolu halvenemist. [19]
Varsaallikas
Varsaallika oja on avatud sadevee kraavina, kogudes piirkonna sademe- ja liigvee. Oja saab
alguse Lasnamäe nõlva alt Varsaallikatest, läbib Kose asumi lääneosa elamupiirkonda ja Kose
tee äärset metsa-ala, piirneb Maarjamäe asumi Haljas tee äärsete kruntidega, suundub läbi
Lillepi pargi, alates Pirita teest voolab torus ja suubub Tallinna lahte. Paljud majaomanikud
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hoiavad selle voolusängi puhtana ja on kujundanud oja kaldad sageli krundi atraktiivsemaks
osaks. Alates Pirita teest on oja viidud torusse ja suubub betoonrajatisest merre. [19]
Varsaallika ojja suubub Katleri oja. Katleri oja algab samuti Lasnamäe nõlva alustest
allikatest ning kulgeb paralleelselt Purde tänavaga kuni suubumiseni Varsaallika ojja
Sisekaitse Akadeemia krundi kirdenurga lähedal. [19]
1.5.1.4. Sademevee suublad
Sademevee ärajuhtimissüsteemideks on sademeveetorustikud, ühisvoolne kanalisatsioon ja
looduslikud ojad ja kraavid. Suurem osa Tallinna sademeveest jõuab erinevate väljalaskude
kaudu Kopli ja Tallinna lahte.
Tallinna reidi ääres asuvad ühisvoolse kanalisatsiooni ülevool või tunnelkollektori avarii
ülevoolud Paljassaare sadamas ja Lennusadamas. Kaks sademevee väljalasku asuvad
Vanasadamas ning 4 Russalka lähedal Pirita tee ääres. [15]
Tallinna lahe Pirita jõest läänepoole jäävasse rannikuvette suubuvate sademevee kollektorite
suublate juures on aastate jooksul olnud mitmeid probleeme kõrgenenud bakteriaalse reostuse
suhtes. [2]
Puhastamata asulareovesi võib mõnikord suurte üleujutuste ajal jõuda merre sademevee- ja
reoveetorustike vahelise ühenduse tõttu. Samuti ei puhastata mõningates linnaosade (nt Pirita,
Lauluväljak) sademevett enne selle merrelaskmist, hoolimata vee halvast kvaliteedist. [20]
Saare tee sademevee väljalask
Saare tee sademevee väljalasu valgalasse kuulub Pirita keskosa ja osaliselt Pirita-Kose.
Väljalasku kogutakse Iru, Kloostrimetsa, Kose, Läänemere tänava ja Maarjamäe piirkonna sadeja drenaažveed ning Varsaallika oja. Osa veest jõuab kollektorisse isevoolselt, teine osa Pirita
pumpla kaudu. Veed Pirita keskosast juhitakse rannahoone juures olevasse
sademeveepumplasse Pirita 2 ja sealt üle Pirita jõe Pirita 1 sademeveepumbajaama. Kollektor
suubub Tallinna lahte Saare tee ja Pirita tee ristmiku lähedal. [2]
Lasnamäe (Lauluväljaku) sademevee suubla
Lasnamäe sademevee suubla asub Lauluväljaku väravate vastas, Pirita rannast 3 km kaugusel.
Lauluväljaku väljalasu kaudu juhitakse merre suurem osa Lasnamäe sadeveest. Kollektori suue
asub Lauluväljaku läheduses meres kaldast mõnikümmend meetrit eemal. Sademevesi kogutakse
kokku tänavatorustikega ja juhitakse tunnelisse, mille viimane Pirita jõe poolne lõik on
ehitatud reo- ja sademeveele ühise puitvaheseinaga eraldatud tunnelina. Suuremate
paduvihmade järel on esinenud vaheseina avarii tõttu sademe ja reovee segunemist. [2]
Russalka sademevee suubla
Russalka väljalasku kogutakse sade- ja drenaažveed Suur-Sõjamäe tööstusrajoonist ja Tartu mnt.
piirkonnast (lennuväli, Mõigu). Lisaks sellele juhitakse kollektorisse ka Ülemiste järve ülevool
ning kuivendusvesi Ülemiste poldrilt. Vesi suunatakse Tallinna lahte Russalka mälestusmärgi
läheduses. Tuuletute ilmade ja väheliikuva merevee tõttu kuumade ilmadega on võimalik
märgata setteid ja tunda ebameeldivat lõhna. Sellest annab märku juuresviibivate ja
läbilendavate lindude rohkus suubla ümbruses. [2]
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1.5.2. Potentsiaalsed hajureostusallikad
1.5.2.1. Tallinna linn
Tallinna linn võtab enda alla u 158 km2 suuruse ala. Seisuga 01.09.2009 oli Tallinnas
elanikke 405562.
Pirita linnaosa on Tallinna halduslik linnaosa, mis hõlmab Maarjamäe, Kose, Pirita, Mähe,
Lepiku, Laiaküla, Metsakalmistu, Pärnamäe, Merivälja asumid. Seisuga 01.01.2010 oli
linnaosas registreeritud 15 135 alalist elanikku. Linnaosa pindala on 17,3 km².
Pirita linnaosa paikneb Tallinna kirdeosas ning on põhja ja ida poolt piiratud Viimsi valla
maadega, lõunast Lasnamäe ja Kesklinna linnaosade maadega ning läänest Tallinna lahe
veealaga. Pirita linnaosa peamine ühendustee Tallinna kesklinna ja läänekaares paiknevate
linnaosadega on kahe eraldatud liiklussuunaga välja ehitatud Pirita tee. Pirita linnaosa on
väikese tihedusega, põhiliselt pere- ja ridaelamutest koosnevate elamualade piirkond. Lisaks
on Pirita linnaosa armastatud puhkepiirkond ja vaba aja veetmise koht kogu Tallinna
elanikele. Pirita linnaosa on kiirelt kasvava elanike arvuga hinnatud elamispiirkond.
Kanalisatsioonisüsteemid on Pirital välja ehitatud osaliselt, olemas on eelvoolud, kuid
paljudes kohtades kanalisatsioonivõrk puudub. Aastatel 2004-2006 on Pirita linnaosas rajatud
täiendavaid kanalisatsioonitorustikke 8,1 km. Olemasolevad põhilised objektid on Pirital
kanaliseeritud. Peale kogumiskollektorite on Pirita kanalisatsiooni põhiobjektideks
kanalisatsiooni pumbajaamad. Neist tähtsamad:
• pumbajaam Pirita-1 (Purjespordikeskuse naabruses) on ehitatud terve piirkonna
peapumbajaamaks. Pumbajaam on välja ehitatud kaheotstarbelisena, st paigaldatud on
eraldi pumpade grupid reovete ja sadevete pumpamiseks;
• pumpla Pirita-2 (Pirita rannahoone juurdesõidutee ääres) on ehitatud maa-alusena,
kusjuures on eraldi šahtid reovete ja sadevete pumpade paigaldamiseks. [20]
Merivälja idapoolses osas ja Viimsi tee ja raudtee vahelises osas on ka enamus
tänavatorustikke rajatud ja piirkond saab täielikult kanaliseeritud lähitulevikus. [19]
Piirkonna eelvooluks on Purde tänava kollektor, mis suubub pumbajaama Pirita-1. Enamus
Pirita-Kose objekte-elamuid on kanaliseeritud. Ehitatud on kanalisatsioonipumplad
Metsakooli endise biopuhasti juurde ning Nurmiku tn ja Vabaõhukooli tn ristmiku lähedusse
ning torustikud suubumisega Purde tn kollektorisse. [19]
Maarjamäe eelvooluks on Purde tn kollektor (Varsaallika kollektor). Suurem osa Maarjamäest
on kanaliseeritud. [19]
Lepiku küla lõunapoolse osa (teletorni läheduses), teletorni ja motoklubi kanalisatsioon on
juhitud kahe pumpla (Teletorni ja Botaanikaaia) abil Pirita jõe alt läbi Pirita-Kose
kanalisatsioonisüsteemi. [19]
Praktiliselt kõik pärast 1960. aastat rajatud uued elamumassiivid (va väike osa Lasnamäest)
on varustatud lahkvoolse kanalisatsiooniga, kus sademevesi kogutakse kokku ja juhitakse ära
eraldi kollektoritega otse merre. Nimetatud lahkvoolsed süsteemid töötavad üldjuhul
häireteta.
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2. REOSTUSOHU HINNANG
Suplusvee kvaliteeti võivad mõjutada Tallinna lahe Pirita ranna mõjualas paiknevad punkt- ja
hajareostusallikad.
Võimalikud punktreostusallikad on suubuvad veekogud ja sadevee väljalasud, samuti võivad
olla ka sadamaterminaalid, tööstus ja Paljassaare poolsaarel asuv reoveepuhasti.
• AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam – reovee väljalasketorud asuvad 3 km kaugusel
rannikust ja teiselpool Kopli poolsaart, seega reovee väljalasketorud ei tohiks vee kvaliteeti
ohustada, kuna suvekuudel on viimased tavaliselt termokliiniga kaetud ja väljutatav linna
töödeldud heitvesi ei kerki mere pinnale. Potentsiaalne oht võib olla avariide puhul, kui
kollektorite ülevoolul valingvihmade korral võib lahte sattuda.
Hajureostuse alla võib lugeda Tallinna linna, peamiselt Pirita, Kesklinna ja Põhja-Tallinna
linnaosade inimtegevusest tulenevat reostust. Lahe ääres on palju elamuid ja suur asustustihedus. Oht on amortiseerunud kanalisatsioonisüsteemid või nende puudumine, mistõttu
reovesi võib sattuda merre.

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

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

•

Suplusvee ohutuse tagamiseks suplushooaja jooksul hindab Terviseamet võetud proovide
alusel veekvaliteeti. Teostatakse pidevat järelevalvet ning visuaalset kontrolli, mille
käigus tehakse kindlaks mineraalõlide, pindaktiivsete ainete ja fenoolide esinemine ning
veepinna puhtus. Kui tuvastatakse reostus, siis hiljemalt 72 h jooksul pärast reostuse
algust, võetakse lisaproovid kontrollimaks reostuse lõppu. Määratakse kindlaks reostuse
ulatus ja oht suplejate tervisele ning seejärel otsustab Terviseamet reostunud suplusvee
kasutamise üle.

•

Terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks on vajalik Terviseameti, Pirita LOV ja
keskkonnajärelevalveasutuse koostöö. Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest
üksteist ning avalikkust. Reostuse põhjuse ja ulatuse kindlaks tegemisel on oluline
keskkonnajärelevalveasutuse tegevus.

2.2. MUU REOSTUS
Pikaajalist mikrobioloogilist ega muud reostust Pirita rannas esinenud ei ole. Samas kuna
Pirita ranna mõjualas paiknevad mitmed potentsiaalsed punkt- ja hajareostusallikad
(punktreostusallikad on sadamaterminaalid ja suubuvad veekogud, Tallinna linn ja sadeveed,
laevaliinid), siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid tõenäosus on väike. Muud
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reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide) või ilmastikutingimuste
korral.
Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
•

Terviseamet teavitab avalikkust oma kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine
meedia vahendusel, et võimalikult paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. Pirita LOV
tagab supluskohas vajaliku teabe edastamise ning paneb nähtavale kohale üles vastavad
hoiatused. Teavitatakse asukohajärgset keskkonnajärelevalveasutust.

•

Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellise puhul oluline
avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö suplusvett mõjutada ja suplejate
tervist ohustada võiva reostuse hindamisel ning võimalike põhjuste väljaselgitamisel.
Reostuse põhjuse väljaselgitamiseks on asukohajärgne keskkonnajärelevalveasutus, tervist
ohustava reostuse hindamine ja otsustamine suplusvee kasutamise üle on Terviseameti
pädevuses.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Läänemeri on väga tundlik riimveeline poolsuletud meri. Mere eutrofeerumine on toimunud
viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. Toitainete sisalduse tõusu mõjutab ka mere aeglane
veevahetus - kitsad ja madalad ühendused Atlandi ookeaniga, suur jõeveena ning sademetena
lisanduv mageda vee kogus.
Kuigi Tallinna lahes ega Pirita rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi
täheldatud, korduvad sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 90-test aastatest alates on
oluliselt suurenenud juuli- ja augustikuiste vetikaõitsengute osakaal, eriti sinivetikaõitsengute
osas. Selle põhjuseks on eelkõige Soome lahe vee fosforisisaldus, mis teeb võimalikuks suurte
taimplanktonimasside tekkimise.
Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Pirita rannas suplushooaja jooksul on
väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda
sinivetikate kolooniaid ka Tallinna lahte ja Pirita randa.
Pirita rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Vetikate poolt põhjustatud õitsegu
tuvastamisel, teavitatakse sellest Pirita Linnaosavalitsust, asukohajärgset keskkonnajärelevalveasutust ning Terviseametit. Seejärel võetakse kontrollproovid vetikaliikide ja koguse
määramiseks, mis edastatakse uurimiseks laborisse.
Pirita linnaosavalitsusel on nõue panna veeproovide tulemuste selgumiseni välja teave, et
suplemine pole soovitatav. Analüüsi tulemustest teavitatakse Pirita Linnaosavalitsust ja
Terviseametit. Otsus suplusvee edasise kasutamise kohta tehakse peale uurimistulemuste
selgumist.

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Soome laht on toitaineterikas. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite
liike. Siiani on vee läbipaistvus vähenenud ja veekogusse satub inimasustuse mõjul järjest
rohkem toiteainerikast vett, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni veelgi
laialdasemat levikut. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi.
Pirita rannas esineb suhteliselt palju makrovetikaid nagu ka teistes Eesti randades, kuid nad ei
kujuta inimese tervisele ohtu. Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud
vetikad, taimed ja muu praht.
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3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS JA SÄILITAMISEKS
Rannikumere hea seisundi tagamise üldised eesmärgid tulenevad Läänemere
kaitseeesmärkidest. Läänemere kaitse koostöö aluseks on Läänemere merekeskkonna kaitse
konventsioon, millega on ühinenud kõik Läänemere riigid. Eesti ühines konventsiooniga
1992. aastal. Konventsiooni eesmärkide elluviimiseks on moodustatud riikide
valitsustevaheline komisjon ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM).
Konventsiooniosalised võtavad eraldi või ühiselt tarvitusele kõik reostuse ennetamiseks ja
vältimiseks vajalikud õigus-, haldus- või muud meetmed, et saavutada Läänemere
ökoloogilist taastumist ja ökoloogilise tasakaalu säilimist.
Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) 12. detsembri 2005. a korraldusega nr 784 võeti vastu
„Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine merenduse, merekaitse ja reostustõrje
küsimuste lahendamise koordineerimiseks“ (merekomisjon).
Harju Alamvesikonna veemajanduskava raames on eesmärkideks näiteks valmisoleku
tagamine õlireostustõrjeks rannikul, õnnetuste ja merereostuse ennetamine sadamates ning
supelrandades ja supluskohtade korrastamine.
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020 prioriteedid on
suunatud Tallinna linna keskkonnaseisundi parandamisele, tarbijate varustamisele kvaliteetse
joogiveega ja kogu tekkiva reovee ärajuhtimisele ning puhastamisele, sh vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi rajamine piirkondadesse, kus see siiani puudub. Tallinna ÜVK osana
käsitletakse ka sademe- ja liigvee ärajuhtimise süsteeme, sh lahtisi kraave. Vajalikud
meetmed, mida tuleb suplusvee kvaliteedi parandamiseks rakendada on sademevete
kanaliseerimine.
Pirita rannapiirkonnaalale on koostatud detailplaneering, mida ei ole kehtestatud.
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Kokkuvõte
Soome lahe lõunakaldal Tallinna lahe ääres asuv Pirita liivarand ning selle läheduses asuv
rannapark on populaarne vaba aja veetmise koht. Ilusatel suvepäevadel võib ranna külastajate
arv küündida ca 20 000 inimeseni. Rannas on loodud soodsad tingimused puhkamiseks ning
ranna-ala ja lähiümbrus on varustatud tualettide ja prügikastidega. Rannaga paralleelse
kergliiklustee ääres rannahoone piirkonnas teenindab puhkajaid ning on hoolitsetud nende
joogiveevarustuse, toitlustuse ning pesemisvõimaluste eest.
Rannas on ujumisala varustatud valvega ning puhkajate teavituseks vee kvaliteedist ning
ujumise riskidest on kasutusel signaallipud ning vee kvaliteedi infotahvel. Pirita ranna
suplusvee kvaliteet on olnud stabiilselt väga hea ning tõenäosus nii lühiajalise kui muu
reostuse esinemiseks on väike.
Suplusvee kvaliteeti võib mõjutada eutrofeerunud Soome laht, kuhu sattub palju toitaineid
reoveepuhastitest. Esineb suhteliselt palju makrovetikaid ja fütoplanktonit ning vee
läbipaistvus on järjest vähenenud. Teisalt on vee kvaliteedi mõjutajad ka lokaalsed punkt- ja
hajureostusallikad. Peamiselt võib välja tuua Lasnamäe sadevee suubla, mis suubub Tallinna
lahte Russalka lähedal u 4 km kaugusel supelrannast. Lahendus oleks Lasnamäe sadevee
kraavi kanaliseerimine. Merevee seisundit võivad ohustada ka intensiivne laevaliiklus ja
suured sadamad. Ranna vastaskaldal Kopli poolsaarel paiknevad sadamad ja
tööstusettevõtted.
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LISA 1. Pirita ranna suplusvee analüüsid 2007–2011
Tabel 1. Pirita ranna suplusvee füüsikalis-keemilised näitajad 2007
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

Proovi
võtmise
koht

pH

VÄRVUS

MINERAALÕLIDE
ESINEMINE

PINDAKTIIVSED
AINED

FENOOLID

Pt.Co
skaala

(mg/l)

(mg/l)

mg/l)

cm

% küllastusastmest

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

108

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

111

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

104

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

100

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

100

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

101

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

114

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

107

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

108

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

126

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

126

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

132

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

109

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

112

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

106

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

110

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

112

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

108

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

104

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

106

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

110

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

78

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

80

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

97

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

100

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

99

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

100

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

97

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

100

hõljuvaid esemeid
ei esine

spetsiifiline lõhn
puudub

>30

101

hõljuvaid esemeid
ei esine

24.04.2007

keskosa

8,1

24

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

Merivälja
poolne osa

8,1

21

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

24.04.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,1

27

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

24.04.2007
08.05.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,3

8

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

Merivälja
poolne osa

8,3

9

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

08.05.2007

keskosa

8,3

12

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

08.05.2007

Merivälja
poolne osa

8,4

11

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

22.05.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,4

13

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

22.05.2007

keskosa

8,4

13

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

22.05.2007

Merivälja
poolne osa

7,8

16

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

05.06.2007

Pirita jõe
poolne osa

7,8

10

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

05.06.2007

keskosa

7,8

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

05.06.2007

Merivälja
poolne osa

8

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

19.06.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,1

13

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

19.06.2007

keskosa

8,1

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

19.06.2007

Merivälja
poolne osa

8,3

10

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

03.07.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,3

11

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

03.07.2007

keskosa

8,2

10

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

03.07.2007
17.07.2007

Merivälja
poolne osa

8,3

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

Pirita jõe
poolne osa

8,4

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

17.07.2007

keskosa

8,3

16

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

17.07.2007

Merivälja
poolne osa

8,2

16

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

31.07.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,2

18

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

31.07.2007

keskosa

8,2

15

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

31.07.2007
14.08.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,2

12

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

Merivälja
poolne osa

8,2

9

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

14.08.2007

keskosa

8,2

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

14.08.2007

Merivälja
poolne osa

8,3

9

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

11.09.2007

Pirita jõe
poolne osa

8,2

8

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

11.09.2007

keskosa

8,3

14

spetsiifilist lõhna ja õlikilet
veepinnal ei ole

püsivat vahtu ei esine

11.09.2007

püsivat vahtu ei esine

püsivat vahtu ei esine

püsivat vahtu ei esine
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LÄBILAHUSTUNUD
PAISTVUS
HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS
visuaalselt

Tabel 2. Pirita ranna suplusvee mikrobioloogilised näitajad 2007
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

Proovi võtmise koht

COLI-LAADSED

FEKAALSED COLILAADSED

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

24.04.2007

keskosa

30

0

24.04.2007

Merivälja poolne osa

182

100

24.04.2007

Pirita jõe poolne osa

0

0

08.05.2007

Pirita jõe poolne osa

<10

<10

08.05.2007

Merivälja poolne osa

30

<10

08.05.2007

keskosa

<10

<10

22.05.2007

Merivälja poolne osa

<10

<10

22.05.2007

Pirita jõe poolne osa

30

10

22.05.2007

keskosa

20

<10

05.06.2007

Merivälja poolne osa

20

20

05.06.2007

Pirita jõe poolne osa

<10

<10

05.06.2007

keskosa

<10

<10

19.06.2007

Merivälja poolne osa

<10

<10

19.06.2007

Pirita jõe poolne osa

<10

<10

19.06.2007

keskosa

<10

<10

03.07.2007

Merivälja poolne osa

20

<10

03.07.2007

Pirita jõe poolne osa

40

40

03.07.2007

keskosa

30

30

17.07.2007

Merivälja poolne osa

500

<10

17.07.2007

Pirita jõe poolne osa

500

<10

17.07.2007

keskosa

500

100

31.07.2007

Merivälja poolne osa

800

480

31.07.2007

Pirita jõe poolne osa

800

200

31.07.2007

keskosa

900

360

14.08.2007

Pirita jõe poolne osa

50

20

14.08.2007

Merivälja poolne osa

80

50

14.08.2007

keskosa

50

30

11.09.2007

Merivälja poolne osa

20

20

11.09.2007

Pirita jõe poolne osa

10

10

11.09.2007

keskosa

10

10

34

Tabel 3. Pirita ranna suplusvee mikrobioloogilised näitajad 2008-2010
Proovi võtmise kuupäev
20.05.2008
20.05.2008
20.05.2008
03.06.2008
03.06.2008
03.06.2008
18.06.2008
18.06.2008
18.06.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
08.07.2008
08.07.2008
08.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
29.07.2008
29.07.2008
29.07.2008
12.08.2008
12.08.2008
12.08.2008
26.08.2008
26.08.2008
26.08.2008
10.09.2008
10.09.2008
10.09.2008
21.05.2009
11.06.2009
25.06.2009
09.07.2009
23.07.2009
13.08.2009
03.09.2009
24.05.2010
07.06.2010
21.06.2010
12.07.2010
22.07.2010
16.08.2010
24.05.2011
07.06.2011
20.06.2011
13.07.2011
26.07.2011
16.08.2011
24.05.2011
07.06.2011
20.06.2011
13.07.2011
26.07.2011
16.08.2011

Proovi võtmise koht

SOOLE ENTEROKOKID

ESCHERICHIA COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

0
0
0
150
106
102
<10
<10
10
0
0
0
35
47
39
0
0
0
<10
30
<10
30
40
30
38
23
35
15
15
0
0
1
15
34
96
1
0
7
1
3
100
0
0
1
0
0
100
0
0
1
0
0

14
10
2
5
11
7
75
68
200
8
3
20
2
6
14
1120
1414
921
1
24
1
11
60
26
100
100
63
62
47
50
26
15
18
24
22
118
11
90
16
5
22
1
9
1
1
7
24
1
1
1
1
7
24
1
1

keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
Pirita jõe poolne osa
Merivälja poolne osa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
keskosa
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LISA 2. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine aastatel 2007-2010
Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt:
Väga hea vee kvaliteet
Hea veekvaliteet
Coli-laadsed bakterid

Fekaalsed coli-laadsed
bakterid

Fekaalsed streptokokid

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

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

Vähemalt 90% proovides
peab olema fekaalseid
streptokokke vähem kui
100 (100ml vee kohta)

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

