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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 30aastat.
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. 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 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.
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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, kes tagab supelranna ohutud
kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.
Profiili koostamisel osalesid Põlva Linna Haldusteenistuse, Terviseameti ja Terviseameti Lõuna
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.
Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise
seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja
tervisekaitse põhinõudeks. Seadus kohustab supelranna omanikku või valdajat avaldama teavet
suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008.aasta 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 määruse nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele”.
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Pädev asutus
Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet. Terviseamet on
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet
ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Terviseameti ülesanded:
1) suplusvee seire korraldamine ja 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.
Põlva ranna suplusvee profiili koostab Terviseameti Lõuna 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 Lõuna talitus:
Põllu 1A, 50303 Tartu
Telefon: 7447408
Faks: 7447408
E-post: louna@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.
Reostus - tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada
elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, s.h
kalapüügile, kahjustada vee kasutamist ja viia heaolu vähenemisele, inimesepoolset otsest või
kaudset sisselaset veekokku. Reostus võib olla keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline ja
kiirguslik.
Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk E.coli)
bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete esinemist,
mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti.
Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis ei
mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi.
Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee.
Vesikond – valgalapiirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
Veekogud ja veekogumid - VRD on veekogum („water body“) defineeritud kui „eraldiseisev ja
oluline” pinnaveekogum, nagu näiteks järv, veehoidla, oja, jõgi või kanal, samuti oja, jõe või
kanali osa, siirdevesi või rannikumere osa. Ühe veekogumi piires ei tohi selle ökoloogilise
seisundi klass oluliselt erineda. Järelikult ei saa jõge, mille ülemjooks on heas ja alamjooks
rahuldavas ökoloogilises seisundis, lugeda üheks veekogumiks. Näiteks on Pedja jõgi veekogu
tüübi ja ökoloogilise seisundi vaheldumise tõttu jagatud viieks veekogumiks.
Troofsus – ehk toitelisus on mingis veekogus selle aineringes liikuvad orgaanilised
(humiinained) ja anorgaanilised ained (mineraalained ja biogeenid), mis ringlevad nii
veesambas kui veekogu setteis. Troofsuse alusel saab eristada erinevaid järvetüüpe. Näiteks
oligotroofsed, düstroofsed ja eutroofsed järved.
Toitained - on keemilised ained, mida organismid vajavad aine- ja energiavahetuseks.
Biogeenid ehk biogeensed ühendid (ka toitesoolad) on biokeemilised ühendid
(mineraaltoiteained), mis on vajalikud taimede (sealhulgas fütoplanktoni ja –bentose) arenguks.
Tähtsamad biogeenid on mitmed fosfori- ja lämmastikuühendid (erti nende soolad),
ammooniumiühendid jt. Fosfori- ja lämmastikuühendite liiasus mingis veekogus võib põhjustada
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„veeõitsengut” ja hilisemat eutrofikatsiooni, nende vähesus aga limiteerib eeskätt fütoplanktoni ja
–bentose kui olulisimate esmasprodutseerijate hulka vees.
Eutrofeerumine - on toiteainete üleküllus veekogus, mis sageli põhjustab vee kvaliteedi
halvenemise. Eutrofeerumine võib olla looduslik või tekib inimtekkilise reostuse sattumisel
veekogusse.
Litoraal - on ookeanide, merede, järvede jt veekogude bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, mis
üldiselt hõlmab ranniku- (kalda-) piirkonna, kus kasvab fütobentos ehk põhjataimestik.

Lühendid
TA – Terviseamet
TALT- Terviseameti Lõuna talitus
VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA
KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE00502014POLVAP

Asukoht (riik, maakond,
omavalitsusüksus):

Eesti, Põlvamaa, Põlva
Linnavalitsus

Koordinaadid (ETRS89):

PL: 58,0597; IP: 27,0647

Veekogu nimi:

Põlva järv

Veekogum:

Põlva järv

Veekogu liik:

Paisjärv

Veekogu ID:

NA

Veekogu riiklik registrikood:

VEE2111610

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):

Umbes 300

Supluskoha rannajoone/kalda
pikkus:

140 m

Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

Maksimaalne - 1,8 m, keskmine - 1,3 m

Proovivõtu koht:

Proovivõtu punkt:

Koordinaadid (Eesti Põhisüsteem):

Põlva rand

N: 6439305 E: 680427

Supluskoha omanik/valdaja:

Omanik - Põlva Linnavalitsus, valdaja - Põlva Linna
Haldusteenistus

Supluskoha kontaktisik:

Rein Kamber, Põlva Linna Haldusteenistuse juhataja

Supluskoha omaniku/valdaja
kontaktandmed:

Tel. 55601587,
e-post: rein.kamber@polvalv.ee
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Kaart 1. Põlva ranna supluskoht, seirepunkt

1.2. PÕLVA RAND
Põlva supelrand asub Põlva kesklinnas Põlva paisjärve (Põlva järve) läänepoolses osas. 1966.
aastal rajati tookordsesse Põlva alevikku Orajõele paisjärv. Supelrand avati 1996. aastal peale
põhjalikku paisjärve puhastamist ja paisu uuendamist.
Põlva rannaala pikkuseks on 140 meetrit ja laiuseks 56 meetrit. Supelranna piirkonnas on randa
veetud täiendavalt liiva. Liivaranna osa keskmine pikkus on 115 m ja keskmine laius 35 m, mis
läheb üle rohukattega pinnaks ja osaliselt metsaga kaetud haljasalaks.
Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav järve osa on tähistatud poidega, maksimaalne vee sügavus
ujumisalal on 1,8 meetrit. Suplejatele on ehitatud ujumissild. Supluskohas on veesõidukitega
liiklemine keelatud.
Supluskohas on lubatud jalgratastega liikuda mööda selleks ettenähtud teid. Autoga on randa
sõitmine keelatud. Lähim tasuta autoparkla asub umbes 300 meetri kaugusel rannast Põlva
Kaubanduskeskuse juures (üle saja parkimiskohta). Mööda laudradasid võib jalutada otse randa.
Supluskoht on hooldatud ja korrastatud. Koerte ja teiste lemmikloomadega on supelrannas
viibimine keelatud. Rannas on olemas riietuskabiinid, jäätmekonteiner 1,5 m3 mahuga ja 3
prügikasti, mida tühjendatakse regulaarselt. Rannaala koristamine toimub regulaarselt vähemalt
üks kord päevas.
Tagatud on rannavalve teenus ja esmaabi osutamine. Rannas on umbes 40 m kaugusel veepiirist
hoone vetelpäästele ja suvel paigaldatakse 50 m kaugusele moodul WC. Muud ehitised rannaalas
10

puuduvad. Külastajate tarbeks on vetelpäästepunkti juures olemas infotahvel, mis sisaldab
informatsiooni supelranna valdaja kohta, teavet vee ja õhu temperatuuri kohta (kontrollitakse 4
korda päevas) ning suplusvee kvaliteedi kohta.
Rannas on olemas mänguväljak lastele (kiiged, liumägi, ronimisredelid). Rannaalal on olemas
võrkpalliplats. Põlva järve äärest leiab ka rula- ja rulluisu platsi ning mõnusad jalutusrajad.
Joogivee võtukoht rannas puudub. Lähim kiirtoitlustuskoht asub umbes 250 m kaugusel
supelrannast.

Foto 1. Põlva rand

Foto 2. Põlva rand

11

1.3. SUPLUSKOHA VEEKOGU JA VALGALA KIRJELDUS
1.3.1. Peipsi alamvesikond
Põlva supelrand asub Peipsi alamvesikonnas, mis kuulub Ida-Eesti vesikonda.
Peipsi alamvesikond hõlmab 19% Eesti territooriumist (ilma Peipsi järveta). Peipsi
alamvesikonna maismaa ja väikejärvede pindala on 10420 km2. [3]
2000. a rahvaloenduse alusel elas Peipsi alamvesikonnas alaliselt ca 250 000-270 000 inimest
(allikas www.stat.ee, 17.10.2005). Rahvastiku tihedust peegeldab lisa 3, kaart 1. [3]
Peipsi veemajanduspiirkond hõlmab väga eriilmelisi maastikke. Seega esineb piirkonnas nii
tasaseid madalikke, ulatuslikke soid ja rabasid, paeplatoosid ja karstialasid, lainjaid
moreentasandikke, voorestikke koos nende vahel paiknevate järvede ja soodega. [3]
Peipsi alamvesikonnas on põllumajandusmaa osatähtsus üle Eesti keskmine (34%). Peipsi
alamvesikonna maakasutust näitab lisa 3 kaart 2. Viimase 20-ne aasta jooksul on osa
väheviljakamat põllumaad maha jäetud (kuni 35% kogu endisest põllumaast). [3]

Vesikond:

Ida-Eesti vesikond

Vesikonna ID:

EE2

Alamvesikond:

Peipsi alamvesikond

Alamvesikonna ID:

EE2SU8

1.3.2. Põlva paisjärv
Põlva paisjärv asub praeguses Põlva linnas loode-lõuna suunas ning kujutab endast kõverdunud
piklikku järve. Põlva paisjärv on tugevasti muudetud Orajõe lõik. Veekogu pindala on 35,7
hektarit. Põlva paisjärve suurim sügavus on 2,6 m, madalaim koht 1,0 m. [6]
Omapärane on järve saarel olev valgusinstallatsioon, kus pimeduse saabudes särab ja peegeldab
150 erivärvilist laternat. Praeguseks on järv saanud kauni ümbruse: ranna, kallastele ehitatud
kaunite majade ja laudteega.

1.3.3. Valgala
Põlva linna ja seal oleva Põlva paisjärve läbib Orajõgi (muud nimed: Põlva jõgi, Vardja jõgi;
ülemjooksul: Põlgaste jõgi). [4]
Orajõe pikkus on 39 km, valgala 176 km2. Orajõgi saab alguse Võrumaalt ja suubub Ahja jõkke.
Tähtsamad lisajõed: Laaneniidu peakraav (pikkus 7 km, suubub 30,8 km kaugusel suudmest),
Tännassilma oja (pikkus 12 km, suubub 30,8 km kaugusel suudmest) ja Peri oja (pikkus 11 km,
suubub 10,9 km kaugusel suudmest). [4]
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Orajõgi voolab peaaegu kogu ulatuses tiheda asustusega alal. Orajõgi on suure kaldega ning
kiirevooluline jõgi. Jõe veepinna absoluutne kõrgus on lähtel 100,0 m ja suudmes 35,3 m. [4]
Põlva rand asub valgalas, mille moodustavad 2 veekogumit:
1. Orajõe ülemjooksu osa Põlva paisjärveni (kogumi kood 104880_1), veekogu tüüp 1B.
2. Orajõe osa Põlva paisjärvest suudmeni (kogumi kood 104880_2), veekogu tüüp 2B.
OÜ Tartu Keskkonnauuringud poolt kogutud ja määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli vee
ökoloogiline seisundiklass Orajõe mõlemas veekogumis hea. [8]

1.3.4. Kliima
Suplushooaja kuude võrdlemisel on väikseima sademete hulgaga kuu mai ja suurima sademete
hulgaga enamasti august. Võru mõõtejaama andmete alusel suplushooaja jooksul oli väikseim
sademete hulk 2006. a – 259,4 mm/a ja suurim 2010. a - 565,6 mm/a.
Tabel 1. Sademete hulk EMHI Võru mõõtejaama andmetel
Kuu sademete summa, mm
Aasta
2006
2007
2008
2009
2010

Mai

Juuni

Juuli

August

September

54,2
107,6
36,9
21,4
61,8

41,2
61,0
42,6
151,6
122,8

17,0
66,8
128,1
111,2
46,1

97,8
32,6
141,1
48,8
243,2

49,2
40,2
46,6
63,7
91,7

Keskmine
sademete summa
suplushooaja
jooksul
51,9
61,6
79,1
79,3
113,1

Tabelis 2 on toodud suplushooaja kuu keskmine õhutemperatuur. Kõige soojem kuu on üldjuhul
juuli, kuid ka august on veel olnud päris soe.
Tabel 2. Suplushooaja keskmine õhutemperatuur (EMHI Võru mõõtejaama andmed)
Kuu keskmine õhutemperatuur, 0C
Keskmine
õhutemperatuur
Aasta
Mai
Juuni
Juuli
August
September suplushooaja
jooksul
2006
11,5
17,3
19,9
17,26
14,1
16
2007
13
17
17,3
18,5
11,5
15,5
2008
11
15,2
17,2
16,6
10,2
14
2009
11,8
14,4
17,8
15,9
13,3
14,6
2010
13,2
15,6
23
17,3
11,4
16,1
Tabelis 3 on toodud suplushooaja keskmine veetemperatuur. Veetemperatuuride kajastamisel on
arvesse võetud supelranna valdaja poolt fikseeritud veetemperatuure. Kõige soojem
veetemperatuur on olnud juulikuus.
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Tabel 3. Suplushooaja veetemperatuur (Põlva Linna Haldusteenistuse andmed)
Veetemperatuurid, 0C
Aasta
Juuni
Juuli
August
min max keskmine min
max keskmine min max
keskmine
2009
10
24
15,7
15
21
18,2
14
21
16,4
2010
14
21
16,4
15
26
22,9
15
23
19,5

1.4. VEE KVALITEET
1.4.1. Suplusvee kvaliteet
Põlva Linna Haldusteenistuse tellimusel kontrollitakse Põlva paisjärve veekvaliteeti pidevalt.
Regulaarselt on Põlva paisjärve vee kvaliteeti kontrollitud alates 1996. aastast. Aastatel 20062010 on vee kvaliteeti kontrollitud 42 korral (Lisa 1). Proove on võetud vastavalt
tervisekaitsenõuetele.
Viimase viie aasta uuringute põhjal on Põlva rannas suplusvesi olnud hea ja väga hea
kvaliteediga nii mikrobioloogiliste kui keemiliste näitajate järgi. Ainult ühes proovis oli 2008.
aastal soole enterokokke 10 võrra rohkem kui määruses lubatud.
Kõik 2006-2010. a suplusvee analüüside tulemused on toodud lisas 1.
Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele on Põlva ranna suplusvee
kvaliteet aastatel 2007 ja 2008 hea kvaliteediga, vastates direktiivi kohustuslikele nõuetele.
Aastatel 2006, 2009 ja 2010 on suplusvesi klassifitseeritud väga heaks, vastates lisaks ka
direktiivi rangematele soovituslikele nõuetele. (tabel 4)
Tabel 4. Suplusvee klassifikatsioon 2006.-2010. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ
2006
2007
2008
2009
2010
Põlva rand

1.4.2. Põlva paisjärve seisund
Põlva paisjärve seisundit on esimest korda põhjalikult uuritud Eesti Maaülikooli Põllumajandusja keskkonnainstituudi (PKI) Limnoloogiakeskuse poolt uuringu „Põlva paisjärve limnoloogiline
hinnang/uuring“ raames. Uurimistöö lõpetamise tähtajaks on juuli 2011. a. Vastavalt selle mitte
kinnitatud lõpparuandele on Põlva paisjärve seisund hinnatud kesiseks. Tegemist on ebastabiilse
veekoguga, mida arvatavasti mõjutab oluliselt inimtegevus. [6]
Vee temperatuur, läbipaistvus ja hapniku sisaldus
Vee temperatuuri näidud nii 1, 1,5 kui ka 2 meetri sügavusel on järve piirkondades väga väikese
erinevusega, mis on madalas intensiivse veevahetusega järves väga tavaline (tabel 5). [6]
Veekogu pinnal võib hapnikuküllastus suvel ulatuda üsna sageli 160%-ni, intensiivse
fotosünteesi ajal ka 200%-ni. 13. augustil oli arvatavasti hapniku küllastus suur tänu suurtaimede
fotosünteesile.
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Tabel 5. OÜ Alkranel vee omaduste mõõtmistulemused Põlva veehoidlas 13.08.2010. a.
Punkti nr
1-1
1-2
2
3
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
7-3
8
9
10

Mõõtmise sügavus
m
2
1
1,5
1,5
2
1(taimede vahel)
2,5
1,5
2,5
3
2,5
1,5
2
1
2,5
2,5

Vee temperatuur
0
C
16,8
20
18
18,4
17,3
20,7
17,2
18,9
16,5
15,3
17,1
19
18,4
20,5
16,7
17,2

Hapniku sisaldus
mg/l
3,7
9
9,3
7,8
0,9
13,7
0,3
8,4
3,1
0,5
0,3
13,9
6,3
8,9
0,3
0,4

Hapniku küllastus
%
39
96
98
82
10
157
3
89
31
5
3
151
13
98
3
4

Põlva paisjärve veevärvus on punakaskollane. Vee läbipaistvus (Secchi, m) 27. augustil 2010. a
(Limnoloogiakeskuse mõõtmised) oli 1,1 m (juunis 2010. a oli vee läbipaistvus 0,6-0,8 m). [6]
Toitained – fosfor ja lämmastik
Lahustunud orgaaniliste ainete kogus on kõrgenenud, mis on kooskõlas ka Limnoloogiakeskuse
hinnatud vee värvusega. Toitesoolade kogused, eriti üldfosfor (100 mg/m3), on erakordselt kõrge
väärtusega ja viitab, et veekogu vajab olulist koormuse kontrolli. Kõrgel tasemel on ka
biokeemilise hapnikutarbe väärtus (BHT7 -18 mgO2/l). Biokeemiline hapnikutarve viitab vees
lahustunud orgaanilise aine suurele kontsentratsioonile vees (Tabel 6). [6]
Tabel 6. Põlva veehoidla keemilised omadused 30.06.2010. a (OÜ Keskkonnauuringute Keskus)
Näitaja
Väärtus
Secchi ketta nähtavus, m
0,6-0,8
Dikromaatne oksüdeeritavus, mgO/l
39
BHT7, mgO2/l
18
3
Üldfosfor, mg/m
100
Üldlämmastik, mg/m3
1100
pH
8,75
Kõrge saprobakterite arvukus ja eutroofsete järvede tasemel biokeemiline hapnikutarve viitavad
vees lahustunud orgaanilise aine suurele kontsentratsioonile vees. [6]
Üllatuslikult koosnes Põlva paisjärve bakterplankton ligi poole arvukuse ulatuses autotroofsetes
bakteritest. Suure tõenäosusega oli tegemist tsüanobakteritega, seest vastavates veekihtides oli
hapnikku piisavalt. Madal heterotroofsete bakterite üldarv vaatamata toitainete ja orgaanilise
süsiniku olemasolule järves lubab oletada suurt ärasöömissurvet algloomade või suurte
zooplankterite poolt. [6]
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Fütoplankton
Fütoplanktonis olevate liikide arv oli pinnaproovis kõrge, põhjaproovis keskmine. Klorofüll-a
hulk oli pinnal kõrge, põhjas madal. Fütoplanktoni biomass oli mõlemas proovis madal. [6]
Fütoplanktoni rühmade osas esinesid kõrgeima biomassi väärtusega ränivetikad Aulacoseira
granulata var.angustissima, Synedra asus ja Fragilaria crotonensus, koldvetikad perekonnast
Mallomonas sp ja Uroglena sp., ja neelvetikad perekonnast Cryptomonas sp. [6]
Varasemad fütoplanktoni andmed Põlva veehoidla kohta pärinevad 1974. ja 1991. aastast.
2010. a andmete kohaselt on liigilisse koosseisu lisandunud mitmed niitjad sinivetikad nagu
Limnothrix redekei, Planktolyngbya limnetika ja Planktothris agardhii, kuid nende biomass oli
väga väike. Madala biomassiga olid esindatud ka sinivetikad Aphanizomenon gracile ja
Anabaema sp., mida leidus veehoidlas juba 1974. aastal. Samas 1991. a ei leitud ühtegi
sinivetika liiki. [6]
Suurtaimed
Põlva paisjärv on keskmise karedusega madal tehisjärv, mille taimestikku on varem uuritud 1972.
ja 1991. aastal.
Põlva paisjärves täheldati 2010. a 25 liiki veetaimi. Kaldaveetaimestiku liikide arv ja hulk oli
keskmine (19 liiki), domineerisid tarnad (Carex sp.) ja suur parthein (Glyceria maxima).
Keskmise ohtrusega leidus mürkputke (Cicuta virosa), harilikku pilliroogu (Phragmites
australis), jõgi-kõõluslehte (Sagittaria sagittifolia) ja laialehist hundinuia (Typha latifolia).
Ujulehtedega taimestik oli väga vähene (2 liiki), valitses vesi-kirburohi (Polygonum amphibium),
vähesel määral esines ka ujuvat penikeelt (Potamogeton natans). Veesisene taimestik praktiliselt
puudus, kohati üksikute kogumikena leidus ogateravat ja kamm-penikeelt (Potamogeton friesii,
P. pestinatus). Taimestiku sügavuslevi oli väike, kuna tegemist on tumedaveelise järvega. Järves
leidus vähesel määral niitrohevetikaid. [6]
Võrreldes varasemate uurimiskordadega (1972. a, 1991. a) on järve taimestik (eriti
kaldaveetaimestik) oluliselt muutunud. Kaldaveetaimede liikide arv on suurenenud ligikaudu
kaks korda. Vähenenud on veesiseste taimede, eriti penikeelte liikide arv ja ohtrus, mis on halb
näitaja. Põlva paisjärve taimestiku seisundit võiks 2010. aastal hinnata kesiseks. Järve taimestiku
kesisest seisundist annab tunnistust toiteainetelembeste liikide ja niitrohevetikate esinemine ning
penikeelte vähesus. [6]
Zooplankton
Põlva paisjärve zooplanktoni liikide ja koosluste olukord järves on halb. Järves on määratud 19
zooplanktoniliiki, s.h. 7 liiki koorikloomi. Zooplanktoni koguarvukus oli järves suur, biomass
keskmine (vastavalt 1462,5 103 is./m3 ja 1,6642 g/m3).
Järves esinevad, kuigi väga vähearvukalt järve kõrgele troofsusele viitavad liigid Pompholyx
sulcata ja Keratella tecta. Arvukuses domineerib küll keriloomade rühm, kuid koorikloomade
osakaal on siiski küllalt suur, mis näitab, et järve elutingimused on neile vastuvõetavad.
Koorikloomade liigiline koosseis oli küllalt mitmekesine. Vesikirbuliste hulgas esinesid
suuremõõtmtelised liigid Diaphanosoma brachyurum ja Leptodora kindti, mõlemad liigid on
siiski suhteliselt laia ökovalentsiga. Põlva paisjärve zooplanktonit teadaolevalt varem uuritud ei
ole. [6]
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Kalastik
Põlva paisjärvest on registreeritud seirepüügil 5 liiki kalu: ahven, haug, mudamaim, latikas ja
särg. Põhiline Põlva paisjärve kalaliik on särg, järgnesid ahven ja haug. [6]

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Põlva supelrand asub Põlva kesklinnas, kõige madalamas kohas. Supluskoha lähedal puuduvad
reostusallikad, mis võiksid oluliselt mõjutada suplusvee kvaliteeti. Supluskoha ümber on
puhkeala ja eramajad.
Põlva linnas elab seisuga 01.01.2010 6296 inimest, kellest u 87% kasutab ühiskanalisatsiooni
teenust. Kanalisatsioonivõrku on ühendatud kõik korterelamud, asutused ja mõned
ühepereelamud. Suurem osa eramajadest, mis asuvad Põlva paisjärve kaldal on ühendatud Põlva
linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Mõned neist kasutavad aga ka reoveekaevusid ja reovee
äraviimine toimub paakautoga. Reovesi suunatakse Põlva reoveepuhastisse, kust heitvesi
suunatakse Orajõkke linnast allpool.
Põlva linnas on mõnes kohas sademeveetorustik, mis on juhitud reoveekanalisatsiooni. Kuid
enamjaolt satub sadevett paisjärve supluskoha vahetus läheduses olemasolevate kraavide kaudu.

2. REOSTUSOHU HINNANG
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Põlva rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike, aga siiski olemas.
Lühiajalist reostust võib esineda juhul, kui kasutusel olevad betoonrõngastest reoveekaevud ei ole
veetihedad ning lasevad reovee kaevust pinnasesse. Põhjuseks võivad olla ka ebatavalised
ilmastikuolud, kui sademevesi satub paisjärve olemasolevate kraavide kaudu.
Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Reostuse
põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö
Terviseameti Lõuna talituse Põlvamaa esinduse, Põlva Linna Haldusteenistuse, Põlva-ValgaVõru Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni vahel. Lühiajalise reostuse avastamisel
teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust.
Lõuna talituse Põlvamaa esindus teavitab veeproovide tulemustest koheselt Terviseametit, kes
avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega
kaasnevatest ohtudest oma koduleheküljel. Põlva linna Haldusteenistus kui supluskoha valdaja
paigaldab randa hoiatussildid. Vajadusel teavitatakse avalikkust erinevate meediakanalite kaudu.
Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse lisaproov.

2.2. MUU REOSTUS
Tõenäosus pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemiseks on väike, kuna Põlva
ranna lähedal puudub intensiivne põllumajandus, reovee puhastusjaamad ja heitvee suublad.
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Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Terviseameti
Lõuna talituse Põlvamaa esindust, Põlva Linna Haldusteenistust ja keskkonnajärelevalve
asutust) ning avalikkust. Hoidmaks ära suplejate kokkupuudet reostusega paigaldab Põlva
Linna Haldusteenistus supluskoha valdajana randa hoiatussildid ning Terviseamet avaldab
vastava info oma kodulehel (www.terviseamet.ee). Vajaduse korral nii Põlva Linna
Haldusteenistus kui Terviseamet teavitab avalikkust erinevate meediakanalite kaudu.
• Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks ja likvideerimiseks toimub koostöö erinevate
ametkondade vahel. Reostuse põhjuse väljaselgitamiseks on asukohajärgne keskkonna
järelevalve asutus, 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 reostustõrje plaanile.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Põlva paisjärves on suured toitainete kontsentratsioonid. Kõrge saprobakterite arvukus ja
eutroofsete järvede tasemel biokeemiline hapnikutarve viitavad vees lahustunud orgaanilise aine
suurele kontsentratsioonile vees. [6]
Tegemist on veel ebastabiilse veekoguga, mida arvatavasti mõjutab oluliselt inimtegevus.
Põlva paisjärve bakterplankton koosnes ligi poole arvukuse ulatuses autotroofsetest bakteritest.
Suure tõenäosusega oli tegemist tsüanobakteritega, sest vastavates veekihtides oli hapnikku
piisavalt. [6]
1991. aastal ei leitud ühtegi sinivetika liiki. 2010. a andmete kohaselt oli liigilisse koosseisu
lisandunud mitmed niitjad sinivetikad, mille biomass oli väga väike. [6]
Seega on üsna väike tõenäosus, et Põlva rannas võib suplushooajal esineda sinivetikate poolt
põhjustatud õitsenguid.
Suplushooaja jooksul jälgitakse pidevalt visuaalselt veepinna puhtust.

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Põlva paisjärves esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Fütoplanktoni biomaas
on madal. Võrreldes varasemate uurimiskordadega on järve taimestik (eriti kaldaveetaimestik)
oluliselt muutunud, kuna tegemist on noore ja kiiresti muutuva järvega. Makrovetikad ja
fütoplankton ei kujuta ohtu suplejate tervisele.
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3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS VÕI SÄILITAMISEKS
Vastavalt EL Veepoliitika Raamdirektiivile peavad siseveekogud saavutama hea ökoloogilise
seisundi 2015. aastaks. Siseveekogude seisund on hea või väga hea, kui vee-ökosüsteemi
esmaproduktsioon ja lagundamine on tasakaalus. Tehisveekogust on keeruline kujundada
isereguleeruvat looduslikku süsteemi. Enamasti on sellised veekogud liiga madalad ja kasvavad
kinni. Paisjärved luuakse enamasti asulate lähedasse või nende sisse, mis tähendab juba
eeldusena suurt koormust valgalalt. [6]
Põlva paisjärve seisundit on uuritud 1972. ja 1991. aastal. Aastal 2010. tellis Põlva Linnavalitsus
OÜ Alkranel-ilt Põlva paisjärve tervendamiskava koostamise. OÜ Alkranel ja MÜ PKI
Limnoloogiakeskuse poolt viidi 2010. a läbi uuringud veekogu ökosüsteemi hindamiseks. Töö
valmimisaeg: 01.07.2011. a.
Põlva paisjärve puhul on tegemist veel ebastabiilse veekoguga, mida mõjutab oluliselt
inimtegevus. Elustikurühmade näitajate väärtused ei ole tasakaalus. Samas pole olukord selline,
mis nõuaks väga kapitaalseid meetmeid.[6]
Põlva paisjärves on suured toitainete kontsentratsioonid, mis ei võimalda ökosüsteemi
tasakaalulist funktsioneerimist. Manipuleerimine järve elustikuga on mõttetu, kui ei saada
kontrolli alla toitainete koormust. [6]
Põlva linnas ühiskanalisatsiooni laiendamine vähendab kogumiskaevudest tingitud reostusohtu
nii põhjaveele kui veekogudele.
Vajalikud meetmed veekvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks võetakse vastu pärast Põlva
paisjärve tervendamiskava koostamist.
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KOKKUVÕTE
Põlva kaunis liivarand asub kesklinnast mõne minuti jalutuskäigu kaugusel. Supelrand on väga
sobilik lastega peredele.
Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele oli Põlva ranna suplusvee
kvaliteet 2007. ja 2008. aastal hea ning 2006., 2009. ja 2010. a väga hea (vastates direktiivi
kohustuslikele nõuetele).
Mikrobioloogilistest näitajatest on normi ületanud vaid korra soole enterokokid 2008. aasta
juunis. Koheselt võetud uues proovis oli soole enterokokkide arv tunduvalt väiksem lubatud
piirväärtusest.
Pikaajalist reostust rannas esinenud ei ole. Lühiajalise reostuse oht on väga väike, kuid on siiski
olemas.
Suplusvee kvaliteet on viimaste aastate jooksul pidevalt paranenud. Emajõe-Võhandu veeprojekti
Põlvamaa alamprojekti raames on Põlva linnas suuri investeeringuid tehtud
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
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LISA 1.-2. PÕLVA RANNA SUPLUSVEE ANALÜÜSID
LISA 1.Põlva ranna suplusvee mikrobioloogiliste analüüside tulemused 2006 - 2010
COLILAADSED

FEKAALSED
COLI-LAADSED

FEKAALSED
STREPTOKOKID

SOOLE
ENTEROKOKID

ESCHERICHIA COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

100 ml vees

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

11.05.2006

5

5

17.05.2006

80

0

31.05.2006

0

0

21.05.2008

0

0

28.05.2008

64

16

10.06.2008

19

34

18.06.2008

110

620

02.07.2008

4

56

30.07.2008

12

62

06.08.2008

64

190

27.08.2008

62

420

13.05.2009

3

26

02.06.2009

2

35

10.06.2009

1

2

15.07.2009

92

350

03.08.2009

9

26

12.08.2009

57

35

12.05.2010

14

26

18.05.2010

7

33

09.06.2010

7

22

28.06.2010

16

15

14.07.2010

29

56

11.08.2010

22

48

VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

12.06.2006

70

23

12.07.2006

450

300

26.07.2006

1

1

09.08.2006

28

0

14.08.2006

520

420

23.08.2006

80

40

10

10

28.08.2006
09.05.2007

210

63

16.05.2007

400

160

30.05.2007

170

170

07.06.2007

0

0

13.06.2007

110

74

27.06.2007

240

120

04.07.2007

120

120

11.07.2007

260

260

25.07.2007

190

150

08.08.2007

45

45

15.08.2007

0

0

22.08.2007

100

100
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LISA 2. Põlva ranna suplusvee füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused 2006 - 2010
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

MINERAALÕLIDE
ESINEMINE

PINDAKTIIVSED
AINED

FENOOLID

LÄBIPAISTVUS

LAHUSTUNU
D HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS

visuaalselt

visuaalselt

olfaktoorselt

cm

% küllastusastmest

visuaalselt

ei esine

>30

121

puhas

ei esine

>30

143

puhas

ei esine

>30

131

puhas

ei esine

28

121

puhas

ei esine

>30

177

puhas

ei esine

>30

121

puhas

ei esine

ei esine

>30

203

puhas

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

192

puhas

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

184

puhas

40

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

115

puhas

8.1

>70

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

120

puhas

8,1

>70

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

103

puhas

9,0

60

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

187

07.06.2007

8,9

>70

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

137

puhas

13.06.2007

7,8

>70

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

66

puhas

27.06.2007

8,4

40

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

111

puhas

04.07.2007

8,7

30

ei leidu

ei esine

ei esine

180

puhas

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30
>30

155

puhas

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

144

puhas

pH

VÄRVUS

11.05.2006

8,8

Pt.Co
skaala
40

ei leidu

ei esine

17.05.2006

8,5

30

ei leidu

ei esine

31.05.2006

8,4

40

ei leidu

ei esine

12.06.2006

8,9

> 70

ei leidu

ei esine

12.07.2006

8,4

25

ei leidu

ei esine

26.07.2006

8,4

25

ei leidu

ei esine

09.08.2006

8,4

30

ei leidu

14.08.2006

8,4

25

23.08.2006

8,3

30

28.08.2007

8,0

09.05.2007
16.05.2007
30.05.2007

11.07.2007
25.07.2007

8,6
8,4

puhas

08.08.2007

8,6

20

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

182

puhas

15.08.2007

8,5

20

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

149

puhas

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

156

puhas

22.08.2007

8,4
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LISA 3. KAARDID

Peipsi Alamvesikonna rahvastiku tihedus (Peipsi alamvesikonna veemajanduskava 2008)
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Peipsi alamvesikonna maakasutus (1998.a seisuga, Peipsi alamvesikonna veemajanduskava 2008)
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