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Sissejuhatus 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus 

aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud juba ligi 30 

aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist valdkonda (nt 

suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus, 

põllumajanduslik nitraadireostus jne). 

Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada 2000. a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiiv 

(2000/60/EÜ).  Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle 

seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutusele 

kaasaaitamine. 

Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne 

veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast, 

vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada 

veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas 

saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) 

vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja 

eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning 

planeeringute koostamisel. 

2000. aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika 

kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi 

seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi. 1976. aastal välja antud 

suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude 

suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele ohtlik 

olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte. 

Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku 

ja tehnilist teavet.  

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 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 Võru Linnavalitsuse, Keskkonnaameti Lõuna regiooni, 

Terviseameti Lõuna talituse ja selle Võrumaa esinduse 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. 
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Veekogu haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus 

ajutiselt piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse 

tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, 

välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma 

korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või 

kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu 

kasutajaid. 

Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on 

supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on 

inimestele puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub 

veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel 

ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna 

kasutamise ja hooldamise korra. 

Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise 

seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja 

tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe 

suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded 

suplusveele ja supelrannale” sätestatud nõuetele.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a 

määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega kehtestatakse nõuded 

suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele 

ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi 

Valitsuse 25. juuli 2000. a 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. 

 

Tamula järve ranna profiili koostab Terviseameti Lõuna talitus Võrumaa esindus  s.h. 

kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel . 

 

Pädeva asutuse kontaktandmed: 

 

Terviseamet: 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 
Tel: 6 943 500 

Faks: 6 943 501  

E-post: kesk@terviseamet.ee 

 

Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus: 

 Lembitu 2A, 65608 Võru 

Telefon: 78 21 496 

Faks: 78 21 496 

E-post: tiia.tamm@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 merevee 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 (kasvõi 10 võrra) või mõne muu 

aine või jäätmete esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. 

Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis 

ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi.  

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

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Ebaharilik olukord - sündmus või mitu sündmust, mis konkreetses supluskohas mõjutavad 

suplusvee kvaliteeti ja mis eeldatavasti ei kordu sagedamini kui keskmiselt üks kord iga nelja 

aasta jooksul 

 

Lühendid 

 
TA – Terviseamet 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA 
KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 
 

Supluskoha ID: EE00506012TAMUL 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Võru linn, Võrumaa 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 57,8422  
IP: 26,9925 

Veekogu nimi: Tamula järv  

Veekogu liik: järv 

Veekogu ID: EE2212620_1 

Veekogu riiklik registrikood: Vee2126200 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

1000 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

500 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus - 3,5 m 
Keskmine sügavus -1,75 m 

Supluskoha omanik/valdaja: 
Võru Linnavalitsus 
Jüri tn.11, 65620  Võru 
koduleht: www.voru.ee 

Supluskoha kontaktisik: Terje Moisto, järelevalvespetsialist 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

e-kirja aadress: terje.moisto@voru.ee 
tel: 78 50 915 
faks: 78 50 902 
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

Tamula supelrand asub Võru linnas Tamula järve idapoolsel kaldal. Kogu suve ja eriti 
suurürituste ajal on Tamula järve rand ja park koormatud intensiivse tegevusega. Supelranna 
tavaline keskmine koormus on umbes 200-400 inimest, kuid tipphooajal võib see tõusta kuni 
1000 inimeseni.  

Supelrand on umbes 500 m pikk, ulatudes Karja tänavast kuni Vabaduse tänava otsani. Ranna 
laius on 10-55 m. Supelranna piirkonnas on randa veetud täiendavalt liiva. Ranna 
külastajatele on ettenähtud liivane rannaosa ja spetsiaalselt muruga kaetud rannaosad. Rand 
läheb üle pargiks. Ranna lähedal Karja ja Tartu tänava ääres on ka mõned eramajad. Tamula 
järve ranna vahetus naabruses on Tamula hotell. 

Rannas ei ole lubatud liikuda sõidukitel, v.a jalgratastega mööda selleks ettenähtud teid. 
Parklad asuvad 100-300 m kaugusel rannast. Puhkajad pääsevad randa mööda parklast algavat 
Ranna teed või ülevalt pargist mööda betoontreppe. Ka puuetega inimestele on juurdepääs 
randa tagatud. 

Rannas paiknevad hooned ja ehitised on heas seisukorras ning hooldatud. Võru linna reovesi 
kogutakse kokku Roosi peapumplas, kust see pumbatakse edasi Kirumpää reoveepuhastisse.  

Rannas on vetelpäästepunkt, mis töötab suplushooajal. Eraldi hoonena on WC-d naistele, 
meestele ja invaliididele. Samast hoonest saab ka joogivett ja hoone kõrval on välidušš. 
Lastele on ehitatud liumägi, ronimispuud ja võrgud ning kiiged. Rannas on olemas 9 
riietuskabiini ja erinevas suuruses prügikastid ning antud koha kasutamise kodukorrareeglid. 

Tamula rannas töötab bangalo, kus pakutakse sööki-jooki. Samas saab laenutada lõbusõiduks 
kaatrit, vesiskuutrit, kanuusid ning  tegeleda veelõbustustega - sõita wakeboardi, veesuuskade, 
kummi ja banaaniga. Laenutatakse ka rannavõrkpalli varustust ja lamamistoole. 

 

 
Foto 1. Tamula järve rand 
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Külastajate tarbeks on rannahoone juures olemas infotahvel, mis sisaldab informatsiooni 
supelranna valdaja nimetuse ja supelranna avamise kohta, teavet vee ja õhu temperatuuri, 
tuule ja lainetuse tugevuse kohta. Suplusvee kvaliteedi kohta on andmed vetelpääste töötajate  
käes. Supelranna territooriumil on olemas supelranna  liiklust ning  lemmikloomadega rannas 
viibimist reguleerivad  ja teenuste osutamisele viitavad suunamärgid.  

Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega. Veesõidukeid, sellel 
ujumiseks eraldatud veekogu osal, ei tohi kasutada. Suplejatele on ehitatud ujumissild.  

Koerte ja teiste lemmikloomadega on supelrannas viibimine keelatud. Aluseks on Võru 
Linnavalitsuse heakorra ning kasside- ja koertepidamise eeskirjad. Loomade sissepääs ja 
tegevus on rannas pideva kontrolli all.  

  

 
Kaart 1. Tamula rand  (punase täpiga on tähistatud seirepunkt, lilla joonega supelranna piir) 
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1.3. TAMULA JÄRVE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS  
 

Vesikond: Ida-Eesti 

Vesikonna ID: EE02 

Alamvesikond: Peipsi 

Alamvesikonna ID: EE2SU8  

 

Valgalapõhiselt kuulub Tamula järv Ida-Eesti vesikonda ja Peipsi alamvesikonda. Tamula 
järve valgala asub Võru-Hargla nõo maastikurajoonis, kus peamiselt asuvad jääjärve-,  jääjõe 
ning madalsoo tasandikud. [3] 

Valgla kõlvikulises koosseisus domineerib mets, mis katab 658,5 ha ehk 50,4% valgala 
pindalast. Kõlvikute osakaalus järgnevad põld (212,1 ha, 16,2%) ja õueala (141,6 ha, 10,8%). 
[3] 

Tamula järv piirneb Võru linnaga, mis mõjutab ka järve vee kvaliteeti kui ka reziimi. Tamula 
väljavoolu on reguleeritud ja see on ühendatud Vagula järvega. Valgala lõunapoolses osas on 
ka põllumaid. [3] 

1.3.1. Võru linn  

Suurem osa Võru linnast asub Tamula järvest põhja ja ida pool. 

Võru linn paikneb Eesti kaguserval Võrumaa põhjaosas Otepää ja Haanja kõrgustiku vahel 
kulgevas Hargla-Võru orundis. Linna pindala on 13,2 km², mis hõlmab ka viite kaunist järve 
– Tamulat (229 ha), Kubijat (15,9 ha), Kubija paisjärve, Kubija veskijärve (1,7 ha) ja 
Mustjärve. Loodest ja põhjast piirab linna Võhandu jõgi. Võru kuulub piltlikult sõnades 
roheliste linnade hulka. Võrumaad oma kuplistike, ürgorgude, laane- ja palumetsadega on 
alati peetud üheks Eesti ilusamaks osaks. Võru linna piires ja lähialadel on soostunud 
Roosisaare ja Võrusoo piirkond (madalsootasandikud), samuti Võhandu orustik. 

Samas veerežiimi seisukohast on linna asukoht orundis Võhandu keskjooksul küllaltki 
ebasoodne, sest sademevete äravool on aeglane: Võhandu jõe lang on linna kohal väike ja 
vool aeglane.  

Võru linn on Võru maakonna administratiivne ja majanduslik keskus. Võru linna ümbritseb 
Võru vald. Võru on tüüpiline keskmise suurusega maakonnalinn Eestis. Võrus elas 
rahvastikuregistri andmetel 2007. aasta 01. jaanuari seisuga 14 356 inimest. 

Kõige rohkem on Võrus hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning ühiskonna-, sotsiaal- ja 
isikuteenindusfirmasid. Oluliselt vähem on töötleva tööstuse ettevõtteid, mida on kokku 24 
(nt juustutööstus, mööblitööstus, ehitusmaterjalide tootmine) Geograafiliselt on Võrus välja 
kujunenud kolm põhilist tööstuspiirkonda: Pikk tänav, Räpina maantee ja Antsla maantee. 

Kaitsealustest objektidest asub linnas kaitsealune Kreutzwaldi park, linna piires on Natura 
hoiualadena kaitse alla võetud Tamula ja Kubija järv, samuti on Natura 2000 hoiuala lähedal 
asuv Vagula järv. Kaitsealustest liikidest on linnas nii II kui III kategooria liikide elu- ja 
kasvukohti. Võhandu jõgi on lõheliste elupaigana kaitstav veekogu. Puhkeala Tamula järve 
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ääres ei sea ohtu järve kaitseeesmärkide täitmist kuna puhkeala ei põhjusta muutusi järve 
toitelisuses ega sea ohtu kaitsealuste liikide säilimist.  

Järve kirdekaldal asuv Võru park on võetud looduskaitse alla. 

Piirkonna aastane keskmine sademete hulk on 625 mm, millest suurem osa langeb aprillist 
oktoobrini. Suplushooaja kuude sajuhulkade võrdlemisel on väikseima sademate hulgaga kuu 
olnud enamasti mai ja suurima sademete hulgaga enamasti august. Kuid samas on olnud 
aastaid, kus just juunis või juulis on olnud rohkem sademeid ning augustis vähem. (tabel 1) 

Tabel 1.  Sademete hulk EMHI Võru  mõõtejaama andmetel 

Kuu sademete summa, mm 
Aasta 

Mai Juuni Juuli August September 

Keskmine 
sademete 

summa, mm 
2006 54,0 41,2 17,0 97,8 49,2 51,8 
2007 107,6 61,0 66,8 32,6 40,2 61,6 
2008 36,9 42,6 128,1 141,1 46,6 79,1 
2009 21,4 151,6 111,2 48,8 63,7 79,3 
2010 61,8 122,8 46,1 243,2 91,7 113,1 

Piirkonna suplushooaja keskmised õhutemperatuurid on olnud aastatel 2006-2010 15,2 - 17,9  
°C. (tabel 2) 

Tabel 2.  Suplushooaja (15. mai - 15. sept) keskmine õhutemperatuur  

Aasta Ööpäeva keskmine õhutemperatuur, °C 

2006 16,7 
2007 16,9 
2008 15,2 
2009 15,6 
2010 17.9 

1.3.2. Tamula järv 

Tamula järv on Võru linnast vahetult edela pool olev ida-lääne suunas ovaalne järv. Järve 
Valgala pindala on 14 km². Järve pindala on 231,3 ha, sügavus kuni 7,5 m (keskmine sügavus 
4,2 m). Kõige sügavam on järv keskosast kirde pool.  

Järve kaldad on madalad, enamasti mudased. Ainult Võru linna kohal on liivast kallast, lõunas 
kohati savist kallast. Järve põhja katab enamasti paks (järve loodeosas üle 2 m) kiht 
väävelvesiniku lõhnaga muda. Linna kohal on ka kruusaseid-kiviseid kohti. K. Veberi 
andmeil leidub järves setteid 100 ha suurusel alal, kihi keskmine paksus on 1,3 m. Järve 
ümbruses on enam kuni 150 ha suurusel alal järvelupja. Järvest on leitud ürgveise sarvetükke. 
(Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus.) 

Tamula järve veevahetus on aeglane, järve vesi vahetub 0,4 korda aastas. Peamiseks 
sissevooluks on Kubija järvest alguse saav Meegomäe oja, lisaks mõned kraavid. Samas on 
järv ka tugeva põhjavee toitega, kallaste ja põhja piirkonnas avaneb hulgaliselt allikaid. 
Väljavool Võhandu jõkke toimub loodest väikese Vahejõe kaudu.  
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Järve veetase kõigub aastas 1 m ulatuses. Vesi on kollakasroheline, vähese läbipaistvusega 
(0,8-1,2 m). Vesi ei ole eriti tugevasti kihistunud. Kuigi talvist ummuksile jäämist ei ole 
täheldatud, võib siiski oletada, et gaasirežiim talvel halveneb. 

J. Käisi andmeil ulatus järv varem kagus kuni praeguse Võru raudteejaamani, põhjas kuni 
Kirumpää linnuse varemeteni, ümbritsedes poolrõngana praeguse Võru asukohta. Loodest 
järve ulatuv poolsaar – Roosisaar – oli varem nähtavasti saar. Aastail 1933-34, seoses nn. 
Itaalia kanali kaevamisega, alanes järve veetase umbes 1 m võrra. Järve vähenemine on 
jätkunud kuni viimase ajani. 

Võru maakonna teemaplaneeringu järgi paikneb Tamula  järv rohelise võrgustiku Vagula 
tugialal, mis on riikliku tähtsusega tugiala. Rohelise võrgustiku tugialale jääb ka suurem osa 
järve ümbritsevatest maadest. Roheline võrgustik on määratud Võrumaale iseloomulike 
ökosüsteemide ja liikide säilimise, looduslike, poollooduslike jt väärtuslike ökosüsteemide 
kaitsmiseks ning looduse säästlikku kasutamise põhimõtete teadvustamiseks. 

Tamula järve kaldast (põhja- ja idakallas) ligi 1/3 on kaetud Võru linna tiheasustusalaga, kus 
suures osas on kaldaala inimtegevusest muudetud – linna supelrand, eraomanike poolt muudetud 
korrastatud lõigud. Järve ümbritsevad riigimetsamaad ja suur hulk erakinnistuid. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrusele nr 235 Hoiualade kaitse alla 

võtmine Võru maakonnas on hoiualadena kaitse alla võetud: Tamula järve hoiuala, mille 
kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – 
looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) ning II lisas nimetatud liikide – hariliku hingi 
(Cobitis taenia ) ja hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) elupaikade kaitse. 
 
Taimestik ja loomastik 

2008. aastal on suurtaimestiku hulk Tamula järves hinnatud keskmiseks. Taimeliikide arv oli aga 
suur, kokku leiti 44 liiki veetaimi, nendest 26 liiki kaldavee-, 4 liiki ujulehtedega, 4 uju- ja 10 liiki 
veesiseseid taimi. Kaldaveetaimedest domineeris pilliroog (Phragmites australis), järgnes 
järvkaisel (Schoenoplectus lacustris). 

Suurselgrootuid esines 2008. aasta seireproovis 15 taksonit. Üldarvukusest moodustasid 
46% surusääsklaste (Chironomidae) vastsed. Suurselgrootute põhjal oli järve hinnang kesine. 
Tõenäoliselt mõjutasid hinnangut negatiivselt, lisaks Võru linnale, ka suur pindala ja kehv 
elupaik (lage liiv) proovikohas.  

Kalastiku seirel 2008. aastal tabati 7 kalaliiki: ahven, kiisk, koha, nurg, viidikas, särg ja 
latikas. Arvukaim karpkalalane oli nurg viidika ja särje ees. (Eesti väikejärvede seire 2008). 

Jõevähk on Tamula järves levinud järve põhjaosas, kus 2002. aasta katsepüügi andmetel oli 
arvukus keskmine. 2003. ja 2004. aasta uurimustulemuste järgi oli arvukus madal. Seejuures 
kaldast kaugemal (kirdepiirkond) on kohatud vähki koha kunstkoelmute eemaldamisel 2003-
2004. a. Arvestades järve suurt pindala ja vähi küllalt laialdast levikut (kogu Võru linna alune 
kaldapiirkond), on Tamulal vähiveekoguna võrdlemisi suur tähtsus. 

Veelinde on Tamula järvel üsna rohkesti. Kõige arvukam ujulind on tuttpütt, esinevad lauk 
(vesikana), sinikael- ja rägapart, kalakajakas ja jõgitiir, rootsiitsitaja, kõrkja-roolind, hüüp, 
luik jt. 
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1.3.3. Kultuur 

Järve kirdekaldal asuv Võru park on võetud looduskaitse alla. Tamula järve läänekaldal 
Roosisaare poolsaarel on noorema kiviaja asulakoht. Siin on elatud II aastatuhande esimesel 
poolel. Peale mitmesuguste tarbe- ja sõjariistade on asulakohalt leitud siinsetes paikades 
elutsenud loomade - ürgveise, sookilpkonna ja metskassi luid. Tamula järv on andnud ainet ka 
rahvaloomingule. Enamasti käsitlevad muistendid Tamulat ja Vagulat koos. Jutustatakse 
mõlema järve rändamisest, sellest kuidas nad endile nime said, Tamulas elavast Vanapaganast 
jne. 

Võru kesklinnast moodustab suure osa Võru linna muinsuskaitseala ja kaitsevöönd, mis 
koosneb Tamula järve ja Koreli oja vahel paiknevast ajaloolisest linnatuumikust, mis on 
rajatud 1785. aasta generaalplaani järgi. 

Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2006. a määrusega nr 47 Võru vanalinna muinsuskaitseala 

põhimäärus on kehtestatud muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piirid ning kaitseala eesmärk: 
muinsuskaitseala eesmärk on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku 
terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, maastikuelementide, 
miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine. 

1.4. VEE KVALITEET 

1.4.1. Suplusvee kvaliteet  

 Tamula järve ranna suplusvee kvaliteet on väga hea. 

Suplusvee kvaliteeti on kontrollitud regulaarselt kogu suplushooaja vältel. Aastatel 2006 ja 
2007 võeti proove iga kahe nädala tagant. Alates 2008. aastast vähemalt üks kord kuus, kuna 
hakkasid kehtima uued nõuded.  

Vastavalt VV 25. juuli 2000. a määrusele nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ ja VV  
3. aprilli 2008. a määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ oli suplusvee 
kvaliteet Tamula supluskohas aastatel 2006-2010 väga hea. Samuti vastas vesi ka kõigil viiel 
aastal direktiivi 76/160/EMÜ nii kohustuslikele kui rangematele soovituslikele nõuetele (tabel 
1). 
 
Tabel 1.  Tamula järve ranna suplusvee kvaliteet 
                         Aasta 
Õigusakt 2006 2007 2008 2009 2010 

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

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

- -    

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

 
Suplusvee proovid on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele. Suplusvee kvaliteeti kontrolliti 
kogu suplushooaja vältel. Kontrollitud on  järgmisi mikrobioloogilisi näitajaid:  
• E.coli, 
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• Soole enterokokkid (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 20 
PMÜ/100ml).  

 
Analüüside tulemused on toodud lisas nr 1.   

1.4.2. Tamula järve seisund 

Veepoliitika raamdirektiivi järgi kuulub Tamula järv madalate keskmise karedusega 
kihistumata järvede hulka (tüüp II). Limnoloogiliselt tüübilt on järv kalgiveeline  ja eutroofne. 

Viimased veekvaliteedi seireandmed Tamula järve kohta on 2008. aastast. Nende andmete 
põhjal on EM Limnoloogiakeskus, vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud 
pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele ning VRD nõuetele, koostanud Tamula järvele 
hinnangu. Vastavalt sellele on Tamula järve seisund hinnatud kesiseks. [10] 

Füüsikalis-keemilised näitajad 
Tamula üld-N (0,67 mg N/l) sisaldus vastas 2008. aastal ökoloogilise seisundi hea klassi 
tingimustele, üld-P (0,065 mg P/l), vee läbipaistvus (1,1 m) ja vee pH (8,54) kesise klassi 
tingimustele. (Eesti väikejärvede seire 2008). [3] 

Fütoplankton 
Tamula järve fütoplankton oli 2008. aastal hulgalt ja arvukuselt  keskmine kuni kõrge. 
Rühmade osas esinesid kõrgeima biomassi väärtusega vetikatest maikuus sini-, rohe- ja 
ränivetikad, juulis sinivetikad, augustis sini- ja vaguviburvetikad. Liikidest moodustasid mais 
kõrgeima biomassi ränivetikas Cyclotella sp., sinivetikas Microcystis wesenbergii ja 
rohevetikas Pseudosphaerocystis lacustris, juulis sinivetikad Anabaena lemmermanni, 
Cyanodictyon imperfectum, Aphanocapsa holsatica, augustis vaguviburvetikad Ceratium 

hirundinella ja C. furcoides. Veepoliitika raamdirektiivi nõuetest lähtuvalt oli järve seisundi 
hinnang fütoplanktoni keskmistatud näitajate osas järgmine: Klorofüll (Chla) – kesine  
(28 µg/l), fütoplanktoni koondhinnang (FKI) – kesine, fütoplanktoni kooslus (FPK) – väga 
halb, ühetaolisuse indeks (J) – kesine.  

Suurselgrootuid esines 2008. aasta seireproovis 15 taksonit. Üldarvukusest moodustasid  
46 % surusääsklaste (Chironomidae) vastsed. Suurselgrootute põhjal oli järve hinnang kesine. 
Tõenäoliselt mõjutasid hinnangut negatiivselt, lisaks Võru linnale, ka suur pindala ja kehv 
elupaik (lage liiv) proovikohas. (Eesti väikejärvede seire 2008). 

Zooplanktoni arvukus oli 2008. aastal suur ja biomass keskmine. Leiti 12 liiki, sh. 8 liiki 
koorikloomi. Arvukuselt domineerisid keriloomad, biomassilt vesikirbulised. Zooplanktoni 
järgi oli Tamula järve seisund hea. (Eesti väikejärvede seire 2008).  
 

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD   
         MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI  
 
Tamula järve lähedal ei paikne selliseid reostusallikaid, mis võiksid oluliselt mõjutada 
Tamula järve ja seega ka Tamula järve ranna suplusvee kvaliteeti.  

Võru linnas on funktsioneeriv reoveepuhastussüsteem, mis on üldiselt heas korras ning vajab 
peamiselt hooldustöid. Võru linna reovesi suunatakse Võru linna Kirumpää 
reoveepuhastusjaama, mis asub linna ääres järvest u paari kilomeetri kaugusel. Heitvesi 
suunatakse peale puhastamist Koreli ojja, mis suubub Võhandu jõkke. 
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Võru linn kuulub üle 2000 ie reostuskogumisalade hulka. Võru reoveekogumisala suurus on 
1056 ha ning 20720 ie ehk 20 ie/ha kohta. Võru reoveekogumisala hõlmab peale Võru linna 
ka Võru valla Kose aleviku ja mitmed Võru valla suvilapiirkonnad (Võrumõisa, Võlsi, 
Meegomäe jt).  Tamula järve lähedal asuvad  elamud on  ühendatud linnakanalisatsiooniga. 
Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus, juhivad oma 
reovee kogumis- ja imbkaevudesse. Võib olla, et kogumismahutitel ei ole seinad ja põhi 
veetihedad ning seetõttu võib reovesi maapinda imbuda.  

Võru linnas on probleemsemates piirkondades sademevee kanalisatsioonitorustik välja 
ehitatud. Võru linnas on nii ühisvoolseid kanalisatsioonitorustike kui ka lahkvoolseid 
sademeveetorustikke. Paljude suuremate kortermajade drenaaži- ja sademeveed on suunatud 
reoveekanalisatsioonitorustikku. Väga tugevate sademete korral võib tekkida sademetevee 
väike vool Tamula järve. 

2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS  

Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väga väike, kuna 2008.-2010. a suplusvee 
mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad on olnud stabiilsed ja ei ole olnud piirnormide ületamist 
reglementeeritud näitajate osas. Samuti puuduvad piirkonnas olulised reostusallikad.  

Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 
• Lühiajalise reostuse korral heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on olemas 

infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi 
vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus.   
Võru Linnavalitsus ja Terviseamet teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, 
Linnavalitsuse ja Terviseameti kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu. 

• Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 
toimub koostöö Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esinduse, Võru Linnavalitsuse ja 
keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks tegemiseks 
võetakse kohe üks lisaproov. Võrumaa esindus teavitab koheselt veeproovide 
tulemustest Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab 
avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma 
koduleheküljel (www.terviseamet.ee).  

2.2. MUU REOSTUS 

Tamula järve rannas on pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemise tõenäosus 
väga väike, kuna: 
• suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka 2008.-2010. a veeanalüüside andmed,  
• piirkonna asustustihedus on väike, 
• puuduvad tööstus ja suured sadamad,  
• ranna ümbruses puuduvad muud olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada 

veekvaliteeti.  

Heitvee puhastamine toimub Võru linna Kirumpää reoveepuhastusjaamas. Reostust võib 
esineda ainult juhtudel, mis võib olla põhjustatud rannaäärseid hooneid teenindava 
kanalisatsioonitrasside avarii olukorrast. Reostusõnnetuse puhuks on Võru Linnavalitsusel 
olemas hädaolukorra tegevusplaan, kuhu on sisse lisatud kindel kava avalikkuse 
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informeerimiseks. Hädaolukorra plaan hõlmab ka puhastusoperatsioone, kus on ära toodud 
kohaliku omavalitsuse ülesanded. 

Juhul kui esineb muud reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 
• Muu reostuse korral heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on olemas infotahvlid, 

kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi vastavus 
kehtestatud normidele, reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus. Võru Linnavalitsus 
ja Terviseamet teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, Linnavalitsuse ja Terviseameti 
kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu. 

• Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks 
toimub koostöö Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esinduse, Võru Linnavalitsuse ja 
keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks tegemiseks 
võetakse kohe üks lisaproov. Võrumaa esindus teavitab koheselt veeproovide 
tulemustest Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab 
avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma 
koduleheküljel (www.terviseamet.ee).  

 

2.3.  POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT 
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 

Tamula järve rannas on potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud õitsengute 
esinemise tõenäosus väike, kuna varasematel suplushooaegadel ei ole sinivetikate õitsenguid 
esinenud. Järv on looduslikult toitainete rikas, kuid veekvaliteet on üldlämmastiku osas hea. 

Tamula järve rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Vetikate poolt põhjustatud 
õitsegu tuvastamisel (võetakse kasutusele järgmised abinõud):  
• Teavitatakse sellest viivitamatult Võru Linnavalitsuse abivallavanemat,  
• Võru Linnavalitsus teavitab asukohajärgset keskkonnajärelevalve astust,  
• Supelrannas pannakse teabetahvlile välja info, et suplemine ei ole soovitatav, 
• Kohaliku ajalehe ja kodulehe kaudu selgitatakse elanikele käitumise reeglid 
sinivetikatega kokkupuutumisel. 

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON 

Tamula järves esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Kuna järv on 
eutroofne, siis esinevad eutroofse järve karakterliigid Melosira granulata ja Stefanodiskus 

astrae ohter, samuti ränivetikate klass Centricae. Makrovetikad ja fütoplankton (v.a. 
potentsiaalselt toksilised sinivetikad) ei kujuta ohtu suplejate tervisele. Ranna koristamise 
käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht. 
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3. SUPLUSKOHA ARENGU SUUNAD JA KASUTUSELE 
VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI PARANDAMISEKS  

Tamula järve rand on tuntud kui sise- ja välisturistide meelispaigana. Selle olukorra 
säilitamiseks on vajalik aga pidev arengutegevus, seda nii ettevõtjate kui omavalitsuse poolt. 
Piirkondliku identiteedi ja oma näo kujundamine on üks osa turundusstrateegiast. Võru 
Linnavalitsuse kui terviku turismi arengu seisukohalt on oluline piirkonna positsioneerimine 
ning soovitavate arengusuundade määratlemine.  2009. a on valminud Tamula järve ranna ja 
rannapargi detailplaneering.  

Prügi koristamine Tamula järve kaldalt Võru linna piires ja supelrannas järve põhjast on Võru 
Linnavalitsuse poolt ellu viidud varasematel aastatel ja vajalik on selle jätkumine. Teostatakse 
vähemalt kord aastas kevadel kogu kaldajoone ulatuses kaldalähedasest veest ja veepiirilt 
(paadiga liikudes).  
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LISA 1.  Suplusvee analüüside tulemused 
 
Suplusvee mikrobioloogilised analüüside tulemused 2006 - 2010 

COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
COLI-LAADSED 

FEKAALSED 
STREPTOKOKID 

SOOLE 
ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI   VEEPROOVI 

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

08.05.2006 0 0   0   

10.05.2006 2 0       

22.05.2006 7 3   0   

05.06.2006 5 10   2   

14.06.2006 11 5       

19.06.2006 0 0   2   

03.07.2006 10 5   6   

17.07.2006 0 9   0   

31.07.2006 7 2   4   

09.08.2006 38 25       

14.08.2006 8 0   3   

30.08.2006 14 7       

09.05.2007 3 3 1     

15.05.2007 8 8       

23.05.2007 2 2 0     

06.06.2007 0 0 0     

14.06.2007 8 2       

20.06.2007 2 1 0     

04.07.2007 0 2 0     

05.07.2007 0 0       

01.08.2007 0 0 3     

15.08.2007 0 0 0     

21.08.2007 0 0       

29.08.2007 0 0 5     

12.09.2007 0 0 0     

21.05.2008     3  13  

28.05.2008     0  0  

10.06.2008     48  2  

16.06.2008     81  18  

02.07.2008     2  24  

16.07.2008     27  13  

30.07.2008     6  24  

06.08.2008     7  19  

27.08.2008     51  58  

13.05.2009     0  1  

27.05.2009     30  74  

10.06.2009     15  100  

17.06.2009     4 21  

08.07.2009    2  1  

15.07.2009    4 21  

12.08.2008    0  1 

17.08.2009    11 5  

09.06.2010    0 1  

28.06.2010    0 0  

14.07.2010    8 87  

11.08.2010    1 0  
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 Suplusvee füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused 

pH VÄRVUS 
MINERAAL-

ÕLIDE 
ESINEMINE 

PIND-
AKTIIVSED 

AINED 
FENOOLID LÄBI- 

PAISTVUS 
LAHUSTUNU

D HAPNIK 
VEEPINNA 
PUHTUS 

VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV 

  Pt.Co 
skaala 

visuaalselt  visuaalselt  olfaktoorselt  cm 
% küllastus-

astmest 
visuaalselt 

08.05.2006 7,9 20 ei leidu ei esine ei esine 30 95 puhas 

10.05.2006 8,2 25 ei leidu ei esine ei esine 30 119 puhas 

22.05.2006 8,2 25 ei leidu ei esine ei esine 30 106 puhas 

05.06.2006 8,1 40 ei leidu ei esine ei esine 30 102 puhas 

14.06.2006 8,3 20 ei leidu ei esine ei esine 30  109 puhas 

19.06.2006 8,4 25 ei leidu ei esine ei esine 30 118 puhas 

03.07.2006 8,4 20 ei leidu ei esine ei esine 30 124 puhas 

17.07.2006 8,4 25 ei leidu ei esine ei esine 30 97 puhas 

31.07.2006 8 25 ei leidu ei esine ei esine 30 128 puhas 

09.08.2006 8,2 20 ei leidu ei esine ei esine 30   puhas 

14.08.2006 7,9 25 ei leidu ei esine ei esine 30 122 puhas 

30.08.2006 8,1 25 ei leidu ei esine ei esine 30  118 puhas 

09.05.2007 8,3 25 ei leidu ei esine ei esine 30 103 puhas 

15.05.2007 8,4 25 ei leidu ei esine ei esine 30  115 puhas 

23.05.2007 8,4 20 ei leidu ei esine ei esine 30 120 puhas 

06.06.2007 8,6 25 ei leidu ei esine ei esine 30 130 puhas 

14.06.2007 8,8 25 ei leidu ei esine ei esine 30   puhas 

20.06.2007 8,6 25 ei leidu ei esine ei esine 30 97 puhas 

04.07.2007 8,5 20 ei leidu ei esine ei esine 30 121 puhas 

05.07.2007 8,5 25 ei leidu ei esine ei esine 30   puhas 

01.08.2007 8,2 20 ei leidu ei esine ei esine 30 97 puhas 

15.08.2007 8,6 20 ei leidu ei esine ei esine 30 128 puhas 

21.08.2007 8,6 15 ei leidu ei esine ei esine 30 99 puhas 

29.08.2007 7,9 25 ei leidu ei esine ei esine 30 95 puhas 

12.09.2007 8,2 15 ei leidu ei esine ei esine 30 107 puhas 
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LISA 2. Kaardid 

     Lisa 2.1. Supelranna ala Tamula järve kaldal  

 
                                                                                                                                (Võru linna üldplaneering) 

     Võru linna üldplaneeringu leppemärgid: 
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Lisa 2.2 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad 
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Lisa 2.3. Tamula järve valgala  

 
(väljavõte Eesti põhikaardilt) (Eesti väikejärvede seire 2008. a.) 
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Lisa 2.4. Võru linna ja Tamula järve valgala  
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LISA 3. Tamula järve valgala maakatte protsentuaalne jaotumine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
(Eesti väikejärvede seire 2008. a.)

madalsoo 1,2%
muu veekogu 0,3%

põõsastik 0,8%

noor mets 1,2%

mets 50,4%

muu lage 6,3%

teedeala 3,3%

ehitis 1,9%

õu 10,8%

kalmistu/aed 1,0%

haljasala 1,7%

looduslik rohumaa 5,0%

põld 16,2%
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LISA 4. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine vastavalt direktiivile 
76/160/EMÜ 
 

 -  väga hea vee kvaliteet 
            vastab kõigile nõuetele (nii suplusvee EL direktiivi kohustuslikele ja soovituslikele kui ka   

              Eesti VV määruse nõuetele) 

 -   hea vee kvaliteet  
 vastab EL direktiivi kohustuslikele ning Eesti VV määruse nõuetele, kuid mitte EL  direktiivi 

soovituslikele nõuetele 

 -   kehv vee kvaliteet 

            ei vasta EL direktiivi ega Eesti VV määruse nõuetele 

   
Üksikute proovide hindamine: 

Mikrobioloogilised näitajad: 
Väga hea kvaliteet 

 

Hea kvaliteet             

 
Halb kvaliteet         

 

Coli-laadsete bakterite arv 100 ml vees <500 <10 000 >10 000 

Fekaalsete coli-laadsete bakterite arv 100 ml vees <100 <2000 >2000 

Fekaalsete streptokokkide arv 100 ml vees <100 – >100 

 
 
Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt: 

 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet  

 
Coli-laadsed bakterid 

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

vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

coli-laadseid vähem kui 
10 000 (100ml vee 

kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on coli-

laadseid rohkem kui 
10 000 (100ml vees) 

Fekaalsed coli-laadsed 
bakterid 

Vähemalt 80% proovides 
peab olema fekaalseid 

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

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

fekaalseid coli-laadseid 
vähem kui 2000 (100ml 

vee kohta) 

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

2000 (100ml vees) 

Fekaalsed streptokokid Vähemalt 90% proovides 
peab olema fekaalseid 

streptokokke vähem kui 
100 (100ml vee kohta) 

- - 

 
 


