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SISSEJUHATUS
Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus
aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud juba ligi 30 aastat.
Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist valdkonda (nt suplusvesi,
joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus, põllumajanduslik
nitraadireostus jne).
Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada 2000. a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiiv
(2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle
seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutusele kaasaaitamine.
Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne veemajandus,
sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast, vallast või ka
riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada veemajanduskava, mis kujutab
endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja jooksul (esialgu
aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava,
selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse
erinevate arengukavade ning planeeringute koostamisel.
2000.

aastal

algatas

Euroopa

Komisjon

diskussiooni

ka

suplusvee

alase

poliitika

kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi
seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi. 1976. aastal välja antud suplusvee
kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude suplusvesi ei
sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele ohtlik olla. Kõnealune
direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte. Seetõttu vajas direktiiv
ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku ja tehnilist teavet.

Suplusvee direktiiv
2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ
tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks 2008
olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle
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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.
Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames.
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt
«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus on
toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).
Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab tihedat
koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning
teadusasutuste vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk AS Toila V.V., kes tagab
supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee
kvaliteedi kohta.
Profiili koostamisel osalesid AS Toila V.V, Keskkonnaameti, Terviseameti ja Terviseameti Ida
talituse spetsialistid.
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Eesti seadusandlus
Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine,
ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate
veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. Veekogu
haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus ajutiselt piirata
veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks.
Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud
teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata avalikul
ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või kehtestada liikluskiiruse piirang
kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu kasutajaid
Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on
supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele
puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub veekaitsevöönd.
Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusmäärusega
supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna kasutamise ja
hooldamise korra.
Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise
seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja
tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe suplusvee
kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja
supelrannale” sätestatud nõuetele.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a
määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega kehtestatakse nõuded
suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning
üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi Valitsuse
25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele”.
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Pädev asutus
Suplusvee profiilide 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.
Toila ranna profiili koostab Terviseameti Ida 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 Ida talitus:
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve
Telefon: 337 5214
Faks: 337 5215
E-post: virumaa@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.
Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine.
Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee.
Vesikond – valglapiirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
Coli-laadsed bakterid – indikaatorbakterid, mis näitavad vee töötluse tõhusust ja vee reostust
veevõrgus. Ei näita otsest fekaalset reostust.
Escerichia coli – esineb ainult inimese ja soojavereliste loomade väljaheidetes. Näitab hiljutist
fekaalset reostust kas inimestelt, kodu- või metsloomadelt ning lindudelt. Viitab soolenakkuse
tekitajate võimalikule olemasolule.

Lühendid
VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ
EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA
KIRJELDUS
1.1. Supluskoha andmed
Supluskoha ID:

EE00301014TOILA

Asukoht (riik, maakond,
omavalitsusüksus):

Eesti, Toila vald,
Ida-Virumaa
IP: 27,5167
PL: 59,4278

Koordinaadid:

Koordinaatidesüsteem:

ETRS89

Veekogu nimi:

Aa rand (Ontika)

Veekogum:

Läänemeri, Soome laht, Narva-Kunda lahe rannikuvesi

Veekogu liik:

Meri

Veekogu ID:

EE_1

Veekogu riiklik registrikood:

VEE3104000

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):
Supluskoha rannajoone/kalda
pikkus:
Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

2000-2500 inimest päevas
500 m sadama läänemuulist lääne poole
1-2 m
Proovivõtu punkt

Koordinaadid

Koordinaatide
süsteem

Toila rand

X: 700282
Y: 6592978

Eesti Põhisüsteem

Proovivõtu kohad

Supluskoha omanik:

supluskoha omanik Toila vald

Supluskoha kontaktisik:

rannaala valdaja kontaktisik Toila sadama kapten

Supluskoha omaniku/valdaja
kontaktandmed:

supluskoha valdaja telefonid: 3369701, 516 5384 Toila sadama
pääsla, supluskoha omaniku üldtelefon: 336 9845 Toila vallavalitsus
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1.2. Toila valla kirjeldus

Kaart 1. Toila vald Ida-Virumaa maakonnas
(http://www.hot.ee/toilaperearst/mesto.est.htm)

Toila vald asub Ida-Virumaa maakonna põhjaosas. Valla pindala on kokku 16 463,9 ha, mille
sees asub Kohtla-Järve linnale kuuluv Oru linnaosa. Toila vald on Ida-Virumaa keskmise
suurusega vald. Territooriumi läbimõõt põhjast lõunasse on keskmiselt 15 km, läänest itta 20 km.
Valla keskuseks on Toila asula, mis asub valla põhjaosas mererannikul, suurimast linnast Jõhvist
vaid 12 km kaugusel. Tähtsuselt järgmine asula Voka asetseb vallakeskusest 4 km kaugusel.
Toila vallas elab alaliselt Eesti Statistikaameti andmetel 01.01.2010 seisuga 2292 inimest.
Viimase viieteist aasta jooksul on valla rahvaarv püsinud suhteliselt stabiilsena. Asustustihedus
Toila vallas on keskmisest maavalla asustustihedusest märksa suurem, ent elanike paiknemine
valla territooriumil on väga ebaühtlane. Asustustihedus valla põhjaosas (mereranniku ja TallinnNarva mnt vahelisel alal) on tunduvalt suurem, kui lõunapool. Suuremad asulad on vallakeskus
Toila ja Voka alevik, kuhu on koondunud ligikaudu 80% valla rahvastikust.
Looduslikud tingimused on vallas väga mitmekesised. Vallas asub Pühajõe org, Voka jõe org,
Põhja-Eesti pank, osa Saka-Ontika-Toila paekalda maastikukaitsealast ja veel mitmeid
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loodusobjekte. Valla põhjaosa on suuremalt osalt põllustatud ning tihedasti asustatud. Valla
lõunaosa iseloomustab suur metsade ja soode rikkus, hõlmates Alutaguse metsi ja Eesti suurima
soostiku (Puhatu) põhjaosa. Lääneosas paiknevad AS Oru Puhatu turbatootmisväljad, mida
praegu enam ei kasutata, idaosas Viivikonna ja Sirgala karjäär. Maastikupildis domineerivad
inimese poolt maapinnal ümber paigutatud või maapõuest välja toodud kivimid ja setted ning
kunstlikult loodud moodustised (puistangud).
Põllumajandusettevõtetele ja metskondadele kuulub valla territooriumist 7 476 ha, 3 823 ha
taludele, 288 ha elanike majapidamistele, 2 353 ha muudele kasutajatele ning 2 524 ha on
kasutusse andmata maa. Maakasutuse osas on viimase 6 aasta jooksul vähenenud metskondade
maa, suurenenud talude (ca 2/3 ehk 2 700 ha võrra) ning väiksemate majapidamiste (ca 2/3 ehk
190 ha võrra) maa. Põllumajanduslik potentsiaal Toila vallas on võrreldes 5 aasta tagusega
kasvanud.
Väheviljakatel muldadel kasvavad liigivaesed kooslused. Peamiselt on tegemist rannaniitude,
liivakute taimkonna või nõmme- ja palumetsadega. Põllumajanduse osakaal vähenes endise
kolhoosi ettevõtete kadumisel, mille asemele tekkis paar suurtalu. (Toila ..., 2008)

Joonis 1. Metsa ja pool-looduslike alade osatähtsus (%) maakonna territooriumist
(http://www.viru.peipsi.envir.ee/kaardid.php)
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Joonis 2. Põllumajanduslike alade osatähtsus (%) maakonna territooriumist
(http://www.viru.peipsi.envir.ee/kaardid.php)

Toila valda läbivad riikliku tähtsusega Tallinn-Peterburi raudteeliin ning Tallinn-Narva maantee.
Olulisi raudtee sõlmpunkte valla territooriumil ei ole.
Loodusvaradest on olulisemad põlevkivi, turvas, kruus, mets ja kalavarud. Tootmistegevus
baseerub traditsioonidega kalandusel. Suurim ettevõte on kalapüügi ning -töötlemisega tegelev
AS “Viru Rand”. Ettevõte asub Toilas, kus kalatooteid on valmistatud juba rohkem kui 60 aastat.
(Piirkonna üldinfo, 2010).
Toila vald on ka oluline turismi- ja puhkepiirkond ning seda juba vähemalt 19. sajandi lõpust.
Piirkonda on koondunud märkimisväärne osa erinevat turismiressurssi nii looduslike objektide,
inimtekkeliste objektide kui ka oskusteabe näol. (Toila kuurorttoote...2008.)
Suurimaks turismiettevõtteks on Toilas 280-kohaline moodsa meditsiinivarustusega Toila
Sanatoorium. 9-korruseline Spa hotell (158 tuba s.o 284 hotellikohta) asub mere ääres,
looduskauni Toila Oru pargi serval, 5 km kaugusel Tallinn-Narva maanteest.
Toila Oru park asub Toila vallas 105 hektari suurusel alal ning kuulub looduskaitse alla (Oru
pargi maastikukaitseala). Looduskaitse alla võeti park juba 1958. aastal. Park paikneb Toila ranna
vahetus läheduses Pühajõe orus ja paepangal. Vahelduv reljeef mereäärse tasandiku, jõeoru
kõrgete kallaste ning Neide pangaga muudab pargiala mitmekesiseks ja võimaldab kauneid
vaateid kärestikulisele Pühajõele, orunõlvadele, klindi all paiknevale taimkattele ja merele.
Looduslik taimkate on seal mitmekesine, kuna pangaserv on kitsaks üleminekualaks laialehise
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metsa ja panga peale jäävate loopealsete ja kuuse-segametsade vahel. Jõe vasakul liivasel kaldal
kasvab vana nõmmemännik. (Oru loss..., 2010.)

1.3. Supluskoha kirjeldus

Kaart 2. Toila supluskoht ja supluskoha seirepunkt (http://www.eomap.ee/?url)
Toila rand asub Eesti põhjarannikul Soome lahe lõuna kaldal Toila alevikus. Ranna lähedal on
muul ja selle taga Toila sadam ja Pühajõe suue. Pühajõe paremal kaldal paikneb Oru pargi
maastikukaitseala.
Toila supelrand on umbes 500 m pikkune. Rand on peamiselt kivine, kuid kalda ääres on natuke
liiva. Vette minnes on esialgu põhi kivine, mis sügavamal läheb üle liivaseks põhjaks. Vesi läheb
ühtlaselt sügavaks. Ujumiseks mõeldud ala on piiritletud hoiatusmärkidega.
Rannas on vetelpäästetorn, kuid alates 2009. aastast ei pakuta seal rannavalve teenust. Rannal
hoiab silma peal sadamavaht, et rand oleks korras ja hooldatud. Rannaala maismaa osa
korrastamisega tegeleb AS Toila V.V.
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Ranna lähedal asub söögikoht. Umbes 150 m kaugusel on tasuline parkla, kuid autosid saab jätta
ka parklasse, mis asub enne Oru parki umbes ühe kilomeetri kaugusel rannast.
Rannas on olemas mitmed riietuskabiinid ja prügikastid. Ranna külastajatele on olemas wc
kasutamise võimalus, saab käia rannas olevas söögikohas ja ka välikäimlas ning suveks pannakse
tööle ka veega varustatud wc.

Foto 1. Toila rand (http://fotoalbum.ee/photos/annu87/31447279)
Rand läheb üle metsaks ja Toila Oru pargiks. Asfalteeritud tee läheb läbi Oru pargi ülesse
alevisse, aga inimesed on teinud endale ka läbi metsa rajad. Samuti on tehtud Toila Sanatooriumi
juurde trepp, mis võimaldab puhkajatel randa minna.
Värsket vett saab kohvikust või sadama territooriumil olevast kraanist. Supluskoha lähedal
harrastatakse aktiivselt veesporti.
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1.4. Valgala kirjeldus
Vesikond:

Ida-Eesti vesikond

Vesikonna ID:

EE02

Alamvesikond:

Viru alamvesikond

Alamvesikonna ID:

EE2SU5

Toila rand kuulub Ida-Eesti vesikonda ja Viru alamvesikonda. Viru alamvesikond hõlmab koos
rannikumere ja Narva veehoidlaga 19% Eesti territooriumist.
Valla territooriumit veestavad Soome lahe ning Peipsi järve ja Narva jõe vesikonna jõed oma
lisajõgedega. Kaks suuremat jõge on Pühajõgi ja Sõtke jõgi, mis mõlemad suubuvad Soome
lahte. Pühajõega ühinevad Toila valla territooriumil ka Rausvere jõgi ja Mägara oja, Sõtke jõega
aga Voka jõgi. ( Toila valla..., 2008).
Piirkonna kliima on mõõdukalt niiske. Sademete keskmiseks on 680 mm, minimaalsed väärtused
esinevad veebruaris ja märtsis, maksimaalsed aga augustis. Olulist rolli omavad Põhja-Atlandilt
sisse tungivad merelised õhumassid. Neid saadavad sademed ja temperatuuri mõningane langus
suvisel perioodil ning pilvisus, lumesajud, jäätumised ja tuisud talvel. (Toila..., 2008).
Alamvesikonna kliimat iseloomustab mõõdukalt külm talv ning jahe suvi.
2005.-2009. aasta andmete põhjal on suurima sademete hulgaga kuu olnud august (tabel 1).
Tabel 1. Sademed 2005-2009. a Narva-Jõesuu mõõtejaama andmeil (EMHI andmed)
Aasta
2005
2006
2007
2008
2009

Maksimaalne
sademete hulk kuus
kuu

mm

Juuli
Oktoober
August
August
August

96,3
97
116,6
171,7
129,9

Minimaalne sademete
hulk kuus
kuu
Veebruar
Juuli
Veebruar
Mai
Aprill

Keskmine aastane sademete
hulk 2005 -2009, mm

mm
17,9
12,6
21,2
12,4
11

686
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2005. aastal oli kõige kõrgem õhutemperatuur 11. juulil, kui termomeeter näitas 25 °C.
2006. aastal oli kõige soojem vesi 9. juulil, termomeeter näitas siis 24 kraadi, 2007. aastal oli
kõige kõrgem veetemperatuur 23 kraadi ja see oli 8. augustil, 2008. aastal oli kõige soojem vesi
26. juulil, kui termomeeter näitas 21,8 °C.
Tabel 2. temperatuur ja tuulekiirus 2005-2008. a Toila mõõtejaama andmeil (EMHJ andmed)
Aasta
Veetemperatuur, °C
Aasta keskmine
keskmine
Aasta
õhutemperatuur,
tuule
kiirus,
Miinimum
Maksimum
Keskmine
°C
m/s
2005
5,9
3
23,6
7,7
3,0
2006
5,7
1
24
7,3
3,5
2007
6,7
3,8
23
7,8
4,4
2008
7,0
3,8
21,8
7,8
4,4

1.4.1. Olulisemad veekogud
Läänemeri on maailma ühe suurima riimveekoguna ökoloogiliselt ainulaadne. Eriliste
geograafiliste, klimaatiliste ja okeanograafiliste tunnuste tõttu on Läänemeri oma valgalal, kus
elab ligikaudu 85 miljonit inimest, väga tundlik inimtegevusest põhjustatud keskkonnamõjude
suhtes.

Soome laht
Soome laht on Läänemere idapoolseim laht, mida ümbritsevad lõunas Eesti, põhjas Soome ja idas
Venemaa. Lahe läänepiiriks peetakse Põõsaspea (Eesti) ja Hanko (Soome) neeme vahelist
mõttelist joont. Pindala on umbkaudu 30 000 km². Laht on madal (keskmiselt 36–40 m). Soome
lahe ida osas esineb talviti jääkate. Lahe elustik on üldiselt liigivaene. Peamisteks püügikaladeks
on kilu, räim ja tursk. (Soome laht, 2009.)
Soome lahes toimub veemasside liikumine üldiselt vastupäevases suunas (1-2 cm/sek).
Läänemere soolane vesi voolab Soome lahte läänest piki Eesti rannajoont. Lahe idaosa on madal
ning tuulel on märgatav mõju Neeva jõe vete voolule lääne poole.
Sellegipoolest on Narva jõe antropogeensete toitainete koormad tohutud ja kuna kogu lahes
voolab vesi üldiselt vastupäeva, on ka Narva jõel oma oluline roll nii lahe idapoolse osa kui ka
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Soomepoolse osa saastamises. Kokkuvõttes nõrgendab ja vaevab pinnavete saastumine kogu
Soome lahe estuaarset ökosüsteemi.

Narva laht
Narva laht on Soome lahe lõunaranniku suurim avalaht. Lahe veekogum pindalaga 984,84 km²
ulatub Soome lahe suurimast lahest Narva lahest kuni Letipea neemeni. Kogu piirkond on oma
avatuse tõttu hea veevahetusega ning hoovuste ja lainetuse tugeva mõju all. Domineerib
idasuunaline hoovus. Aktiivsete hoovuste ja lainetuse mõjuvööndis (<15 m) domineerivad
kivised, kruusased ja liivased setted. Sügavamal (15-20 m) on savised-kivised setted. Hoovused
ja lainetus kannavad piirkonna madalatele aladele palju poolkõdunenud orgaanilist materjali,
mistõttu vee läbipaistvus on aeg-ajalt väga väike. Veekogumi soolsus varieerub 3-5 psu vahemikus,
olles Narva jõe mõjupiirkonnas veelgi madalam.

Rannikuvesi on defineeritud kui sisemeri (ranniku ja territoriaalmere lähtejoone vaheline
mereala) ja sisemerega piirnev mereala laiusega 1 meremiil territoriaalmere lähtejoonest. Eesti
rannikumeres eristatakse kuute rannikuvee tüüpi. Keskkonnainfo andmetel on Narva laht selle
skeemi kohaselt looduslik veekogu, mis kuulub I tüüpi (oligohaliinne, avatud rannikuvesi).
Veetase kõigub rannikul perioodiliselt, aastas on kaks miinimumi ja kaks maksimumi. Peamine
miinimum kestab märtsist maini, kuu keskmine veetase langeb siis aasta keskmisest kuni 20 cm
allapoole. Teine miinimum on novembris. Peamine maksimum on septembris ja oktoobris, mil
veetase ületab aasta keskmise 10-15 cm võrra, teine maksimum on detsembris. Tõusu ja mõõna
on Eesti rannikul vähe märgata. Veetaseme muutumist põhjustavad tuul, õhurõhu muutumine jt.
tegurid. Enamasti püsib veetase lähedane keskmisele (+/-30 cm). Kõrge veeseis tekib kestva
läänetuule, madal veeseis aga idatuulte korral. Äärmuslike aju- ja paguveeseisude vahe on 2-2,5
meetrit. Lainekõrgus on Narva lahes olnud tormi ajal 7 meetrit. Merevee soolsus on Narva lahes
3-4 ‰ Letipea neemel, jõesuudmete lähedal enamasti alla 1‰.
Pühajõgi (reg-kood VEE1067000)
Tuntakse ka nimede järgi nagu Ädise või Edise jõgi. Pühajõgi saab alguse Saka külast 6 km
idakagu pool ja suubub Narva lahte, olles 36,4 km pikk ja 196 km² valgalaga. Jõe seisund on
klassifitseeritud „kesiseks“ vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EMÜ
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Limnoloogiakeskuse poolt teostatud pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele, kuna kalade ja
fütobentose seisund on kesine. Varem üheks halvema veekvaliteediga hinnatud Pühajõe seisund
on paranemas, sest Ahtme linnosa reoveed juhitakse 2006. aastast enamuses juba Kohtla-Järve
regionaalpuhastisse ning jõe reostuskoormus on märgatavalt alanenud. Samas pumbatakse
Pühajõkke Rausvere jõe kaudu ka suletud kaevanduste vett, mis heitvee mõju veelgi lahjendab,
kuid

rikub

hüdroloogilist

režiimi

ning

võib

teha

elustiku

jaoks

olukorra

veelgi

komplitseeritumaks. 2007. aasta seire esialgsete andmete analüüs näitab fosfori ja BHT7 järgi
juba jõe isegi väga head seisundiklassi. (Multer, Küttim, 2008.)

Foto 2. Pühajõe org, Toila rand ja sadam (http://www.klint.envir.ee/klint/est/17.html)
Sõtke jõgi (reg-kood VEE1066500)
Jõgi saab alguse Isanda järve lähedalt, mis asub Kurtna järvestiku põhjaosas ja suubub läbi
Sillamäe paisjärve Soome lahte, olles 24 km pikk ja omades 94 km² valgala. Toila rannast jääb
jõgi umbes 15 km ida poole. Sõtke jõgi on paisutusest tingitud tugevasti muudetud veekogum.
Jõega ühineb Toila valla territooriumil Voka jõgi (reg-kood VEE166900). Sillamäe linnas on
Sõtke jõgi kolme tammiga paisutatud Eestis ainulaadseks veehoidlate kaskaadiks. Suurima
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paisjärve veepeegli pindala on 30 ha ja keskmine
sügavus 7 m. Järve kaldad on järsunõlvalised. Jõe vesi
on pruunika värvusega, sest jõgi saab alguse soiselt
alalt. Põhilisteks kalaliikideks on ahven, särg, haug ja
latikas, leidub jõevähki. Sõtke jõgi jääb oma
ökoloogilise seisundi poolest heaks (Andresmaa,
Marksoo, 2004.)
Pildil Sõtke jõgi Sillamäe linnas
(http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:S%C3%B5tke_j%C3%B5gi.jpg)

Mägara oja (reg-kood VEE1067800)
Mägara oja on 14,8 km pikkusega, keskmiselt 6-10 meetrit lai ja 0,7 meetrit sügav, väikese
langusega, metsastunud kallastega, ilma kärestiketa ning tugevalt looklev. Aluoja joastik asub
vasakult Pühajõe orgu suubuval Mägara ojal. 33 km2 valgalaga Mägara oja ei ole küll kuigi
veerikas, kuid joastiku kohal pole see ka kunagi päris kuivaks jäänud: oja toidavad oruveerus
peituvad rohked allikad. Mägara oja voolab läänest itta. Selle põhjuseks on klindiplatoo kerkinud
põhjaserv. Enne Pühajõe orgu laskumist voolab Mägara oja ligikaudu seitsmesaja meetri
pikkuses ja kuni kümne meetri sügavuses Aluoja kanjonis. Selles on ojal umbes paarisaja meetri
ulatuses viis paest astangut, mille kõrgused on vastavalt ülalt alla: 1,4 m, 0,8 m, 1,8 m, 1,4 m ja
0,5 m. Veejoa laius joaastangute kohal võib ulatuda viiest meetrist kuni kümne meetrini. Joastiku
esimesest arvesseminevast astangust ülesvoolu on ojal aga ligikaudu kahesaja meetri ulatuses
veel kolm madalamat (0,2–0,3 m) astangut. Mägara oja paepõhjalises sängis võib leida ka
avalõhesid ja kaks kurisut – need asuvad joastikust umbkaudu paarsada meetrit ülesvoolu.
(Suuroja, 2007.)
Vasavere jõgi (Voka jõgi) (reg-kood VEE1067700).
Vasavere jõgi voolab Ida-Virumaal Alutaguse madalikul. Selle pikkus on 13 km ja jõe valgala
suurus 30 km2. Jõgi saab alguse Kurtna Suurjärvest ja on suunatud kanali kaudu Sõtke jõkke selle
vooluhulga suurendamiseks Oru linnaosa lähedal Oru turbarabas. Jättes sellega Voka aleviku
kohal merre suubuva jõe alamjooksu veevaeseks. Jõgi suunati ümber 1960-date aastate lõpus
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seoses Sillamäe tehase veevajaduse suurenemisega. Jõgi
on suudemesse uuristanud kuni 30 meetri sügavuse
sälkoru. (Planeeringuala…,2010.)
Pildil Vasavere jõgi
(http://pilt.delfi.ee/en/album/121769/?view=blog)
Rausvere jõgi (reg-kood VEE1067300)
7,6 km pikkune Rausvere jõgi voolab Pühajõkke. Jõgi saab alguse 60 m kaugusel Ahtme
tuhaväljast ning voolab nõrgvee basseinist vaid mõne meetri kauguselt mööda. Tuhavälja
idaküljel on veekogu säng peaaegu kuiv.

1.4.2. Taimestik
Paekalda rusukaldel kasvab meie oludes haruldane kooslus, mitmete laialehiste puuliikidega
ürgilmeline salumets (pangamets). Rohkete allikate tõttu on rusukalde pinnas niiske ja
toitaineterikas. Rusukallet katab pärnast, vahtrast, saarest, jalakast, sanglepast, haavast,
remmelgast, toomingast ja pihlakast lopsakas mets, kus leidub ka kuuske ja tamme.
Valgusnõudlikku tamme esineb siiski harvemini, sest paekallas on suunatud põhja ja saab
seetõttu valgust vähe. Kallakul pinnal kasvavad puud on sageli omapäraste tõusvate tüvedega,
alustaimestik lopsakas ning liigirikas. Palju kasvab sõnajalgu. Haruldasematest liikidest esineb
seal Kesk-Euroopa varjukatele mägimetsadele omane mets-kuukress (Lunaria rediviva), täpiline
iminõges (Lamium maculatum), karulauk (Allium ursinum), hammasjuur (Cardamine bulbifera)
ja mets-jürilill (C. Impatiens). Paekalda jalamile jääb aga lodustuv lepik. Klindi järsk sein on
peaaegu taimestikuta, vaid mõne üksiku kaljutaimega paepragudes, näiteks raunjalad või haprad
põisjalad. Kirde-Eesti lavamaa regiooni looduslik taimkate on

allunud pikaajalisele

kultuuristusele, eelkõige karjatamisele ja põlluharimisele. Põlispuud ja muidu haruldased vormid
on maastikul enamasti hõlpsasti leitavad. (Tõnisson jt, 2004.)
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1.5. Vee kvaliteet
1.5.1 Suplusvee kvaliteet
Toila ranna suplusvee kvaliteet on väga hea. Aastatel 2006 – 2010 on veekvaliteeti kontrollitud
kokku 36 korral. Suplusvee proovid on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele. Suplusvee
kvaliteeti kontrolliti kogu suplushooaja vältel. 2006. ja 2007. aastal võeti proove iga kahe nädala
tagant, alates 2008. aastast vähemalt kord kuus. Proovid on võetud Toila rannas paarsada meetrit
vetelpäästetornist

vasakult.

Ainuke

halb

proov

oli

2007.

aastal

augustikuus,

mil

mikrobioloogilised näitajad ei vastanud nõuetele, põhjus ei olnud teada, kuna paar päeva hiljem
võetud proov vastas juba nõuetele.
Kontrollitud on järgmisi mikrobioloogilisi näitajaid:
• E.coli (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 750 PMÜ/100ml),
• Soole enterokokkid (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 36
PMÜ/100ml),
• Coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimase viie aasta jooksul 12000 PMÜ7100ml),
• Fekaalsed coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimaste viie aasta jooksul 2600
PMÜ7100ml),
• Pindaktiivseid aineid ega mineraalõlide esinemist suplusvees avastatud ei ole, ka ei ole
täheldatud fenoolidele spetsiifilist lõhna.
Analüüside tulemused on toodud lisas nr 1.
Tabelis 3 on toodud Toila ranna suplusvee klassifikatsioon vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ.
Vastavalt sellele on Toila ranna suplusvesi vastanud 2006.-2010. aastal direktiiv kohustuslikele
nõuetele, 2006., 2009. ja 2010. aastal lisaks ka rangematele soovituslikele nõuetele (lisa 3).
Tabel 3. Suplusvee klassifikatsioon 2005.-2010. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ
2006
2007
2008
2009
2010
Toila rand
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1.5.2. Veekogu seisund
Rannikumere seisundit mõjutavad maismaalt tulev toitainete koormus, rannikumeres aset leidvad
protsessid ning avamerega toimuv vee- ja ainevahetus. Veekogumi klassi allaviijad on enamasti
kas füüsikalis-keemilised või fütoplanktoni indikaatorid. Mitmel juhul on veekogumi seisundi
„kesine” hinnang tingitud mitte meie rannikumere valgalast tulenevast koormusest, vaid
Läänemere üldisest eutrofeerumisest.
Soome laht on Läänemere kõige eutrofeerunum osa. Lahe pinnavee toitainete sisaldus on oluliselt
suurenemas, võib täheldada nii üldfosfori kui üldlämmastiku kasvutendentsi.
Narva laht on avatud laht, seepärast sõltub lahe vee kvaliteet mujalt Soome lahest tulnud vee
kvaliteedist. (Viru AVK)
Narva lahe piirkonda mõjutab Neeva jõe sissevoolust tingitud reostuskoormus. Toitainete
sissevool lisandub ka Narva jõest ning väiksematest jõgedest nagu Purtse ja Pühajõgi.
Narva lahes (kogum 1) on täheldatav üldlämmastiku ja üldfosfori kontsentratsioonide mõningane
kasv võrreldes 1990-ndate aastatega, kuid viimastel aastatel on tõusutendents peatumas.
Narva lahe juhul on tegemist loodusliku veekoguga mis kuulub tüüpi I. Füüsikalis-keemiliste
indikaatorite hindamisel saadi seisundiklass “kesine”. Fütoplanktoni seisundi hinnang on hea ja
kesise piiril, suurselgrootute seisund on hea ja veetaimestiku seisund väga hea. Ökoloogilise
seisundi koondhinnanguks anti kesine, sest füüsikalis-keemiliste indikaatorite kesine seisund
annab alust ka fütoplanktoni piiripealset seisundit pigem kesiseks kui heaks hinnata.
Põhjataimestik ja makrovetikad
Viru

alamvesikonna

rannikumere

piirkonna

põhjataimestikku

iseloomustab

sobiva

kinnitumissubstraadi puudumisest tingitud liigi ja biomassivaesus. Kokku võib selles piirkonnas
kohata 20-25 liiki põhjataimestikku. Põhjataimestikus domineerivad üheaastased niitvetikad.
Levinumateks liikideks on Cladophora glomerata a Enteromorpha intesinalis. Kunda laht on ka
põisadru (Fucus vesiculosus) idasuunalise leviku piiriala. Kundast idapoole seda liiki enamasti
enam ei esine. See on osalt tingitud sobiva kinnitumissubstraadi puudumisest aga osalt ka
merevee madalast soolsusest (EL LIFE-Environment projekt. Ülevaade Viru alamvesikonna (I
etapp) “Viru-Peipsi CAMP” rannikumere veekvaliteedist , 2003)..
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Fütoplankton ja sinivetikad
Narva lahes võib täheldada suviste klorofüll-a kontsentratsioonide kasvutendentsi. Võrreldes
perioode 1993−2001, 2002−2006 ja 2007−2008, on nende jaoks välja arvutatud suveperioodi
keskmine klorofüllisisaldus merevees Narva lahes 3,9; 6,1 ja 6,5 mg/m.
Kevadel on iseloomulik Narva lahele ränivetikate suurem osatähtsus planktonis võrreldes Soome
lahe kesk- ja lääneosaga ning mageveeliste liikide sage domineerimine (2005 Viru-Peipsi VMK
andmed). Planktonis domineerivad ränivetikad Achnanthes taeniata, Thalassiosira baltica ja
Melosira arctica, Narva-Jõesuus ka mageveeliik Aulacoseira islandica ssp. helvetica, suve
keskel aga vohavad silmviburvetikad Eutreptiella sp., sinivetikad Aphanizomenon sp. ja
rohevetikas Monoraphidium contortum. Erinevate liikide arvukust määrab oluliselt jääkatte
kestus ja jää paksus. Fütoplanktoni biomassi suurenemine algab tavaliselt maikuus, ning siis
ilmub ka arvukalt sinivetikat Aphanizomenon sp. Samuti kasvab rohevetika Monoraphidium
contortum biomass, mida peetakse üheks eutrofeerumise indikaatorliigiks. Toksilise Nodularia
spumigena esinemist soodustab eelkõige veetemperatuuri tõus ning õitsengud võivad esineda
kogu suve jooksul. Suve lõpus algab fütoplanktoni biomassi üldine langus ning see jätkub kuni
biomassi hääbumiseni tavaliselt oktoobrikuu lõpus (Riiklik keskkonnaseire programm, Tartu
Ülikooli Eesti Mereinstituut).

1.6 Potentsiaalsed reostusallikad, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti
1.6.1. Punktreostusallikad
Sadam
Supluskoha lähedal asub Toila sadam, mis asub Pühajõe suudmealal. Sadama territooriumi
läänepiir kulgeb kõrvuti suvitusrannaga ja pole eraldatud suvitusrannast. Sadama territooriumi
pindala on 35 000 m2. Sadama veealaks on Pühajõe suudmeala jalakäijate sillast kuni idamuuli
lõpuni, pindala 9 500 m2.
Toila jahisadam on Toila valla omand. Sadama haldaja on AS Toila V.V. Käesoleval hetkel
hoiavad oma aluseid Toilas peamisele kohalikud kalurid, samuti kohalikud kaatrite ja jahtide
omanikud. Sadamas on hetkel 40 väikealuse kohta. Harrastusmeresõitjatele ja väljastpoolt
piirkonda saabuvatele turistidele praegu jahtide ja kaatrite hoiustamisteenust ei pakuta, kuna
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sadam

ei

vasta

kaasaegsetele

ohutustingimustele

(alates

sissesõidust

sadamasse

ja

olmetingimustega sadamas). Toila vald sooviks sadamat renoveerida ja kaasajastada, mille käigus
rajataks olemasoleva sadama idaossa jahtide ja väikelaevade randumiseks külaliskai kuni 150
alusele. ( Toila valla..., 2008).
Toila sadamas toimub laevadelt masinaruumi pilsivee vastuvõtt, mis on reguleeritud majandus- ja
kommunikatsiooniministri määrusega nr 19 Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude
saasteainete vastuvõtmise kord (RTL 2002, 137, 2012). Laevadelt saadav pilsivesi pumbatakse
vastavatesse mahutitesse ja antakse edasiseks käitlemiseks üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja
jäätmeluba omavale ettevõttele.
Reoveepuhastid ja heitvee väljalasud
Toila reoveekogumisala suurus on 98 ha, koormusega 1035 ie (Keskkonnaregister). Toila
reoveepuhasti ja mudaväljakud asuvad Toilas aadressil Jõe tn 17 Pühajõe ääres ja kuuluvad Toila
vallale. Vallale kuulub ka Toila gümnaasiumi reoveepuhasti, mis asub gümnaasiumi kõrval
Pühajõe külas. Valla kolmas reoveepuhasti mudaväljakutega asub Voka alevikus. Mudaväljakutel
tahenenud muda veetakse Uikala prügilasse. (Toila valla jäätmekava 2010.)
Toila reoveepuhasti on valminud 1983. aastal ning renoveeritud 2005. ja 2007. aastal. Toila
reoveepuhasti heitvesi juhitakse Pühajõkke.
Toila Gümnaasiumil on oma reoveepuhasti. Puhasti on ehitatud 2003. aastal. Heitvesi juhitakse
merre (Konju rand). Liigmuda viikase Toila puhastusseadmetesse.
Toila sadama olemreoveed ja ranna välikäimlast kokkukogutud reovesi veetakse Toila
reoveepuhastisse.

1.6.2. Hajureostusallikad
Reovee kogumine
Toila alevikus saavad ühiskanalisatsiooni juhtida oma reoveed u 316 elanikku ehk 37% kogu
asula elanikkonnast. Toila alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud kõik asula kortermajad ja
ridaelamud, lisaks mõned ühepereelamud kalatööstuse ja sanatooriumi lähiümbruses. Umbes
kolmandik puhastisse jõudvast reoveest on pärit elanikkonnalt, teine kolmandik kalatööstusest ja
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kolmas sanatooriumist. Piirkondades, kus ühisveevarustus puudub on kasutusel lokaalsed
kogumismahutid. Ühiskanalisatsiooni rajamine Toila asulas on väga oluline kuna asula piires on
põhjavesi pindmise reostuse eest kaitsmata.
Toila Sanatooriumile kuulub kanalisatsiooni survetrass ja reoveepumpla. Ettevõte teenindab
Toila sanatooriumi, 65 ühepereelamut, kokku u 145 inimest, lisaks veel restorani, kauplust ja
vallamaja. (Toila valla...2004, 2005, 2010).
Sademeveekanalisatsioon
Asulas on olemas kaks sademeveekanalisatsiooni lõiku. Üks lõik algab Allika tänava
hooldekodust ja kulgeb üle Merepuiestee kuni väljalasuni. Teine lõik kulgeb piki asulat kuni
sanatooriumini ning on väljalasuga merre. Sademeveetorustik on 700 m pikk ja drenaažitorustik
600 m. Kogu asulat läbiv sademeveetorustik ja drenaažitorustik kuulub AS-ile Toila
Sanatoorium.

2. REOSTUSOHU HINNANG
2.1. Lühiajaline reostus
Lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus suplushooajal on väike, kuid samas reaalne. Suplusvee
kvaliteet on olnud hea aastatel 2007-2008 ning väga hea 2006., 2009. ja 2010. aastal. 2007. aasta
suplushooajal esines ainult ühes proovis Coli-laadsete bakterite ja fekaalsete Coli-laaadsete
bakterite normi ületamist. Lühiajalist reostust võib tõenäoliselt eelkõige põhjustada ebatavalised
ilmastikuolud. Tugevate vihmade korral võib lahte kanduda suur hulk puhastamata sademevett,
mis võib avaldada mõju ka suplusvee kvaliteedile. Intensiivsel suplusperioodil võib lühiajalise
reostuse põhjuseks olla randa külastavate inimeste suur hulk. Reostuse põhjustajaks võib olla ka
supluskoha lähedal olev Toila sadam.
Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lühiajalise
reostuse tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab valdaja suplejaid
veekvaliteedist rannas olevate infotahvlite kaudu. Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks,
terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Ida talituse, Toila
V.V ja keskkonnajärelevalveasutuse vahel.
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Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Reostuse ulatuse või
lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Ida Talitus teavitab veeproovide
tulemustest koheselt Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab
avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma koduleheküljel
(www.terviseamet.ee).

2.2. Muu reostus
Aastatel 2006-2010 ei ole Toila rannas esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist ega muud
reostust. Samas kuna Toila ranna mõjualas paiknevad mitmed potentsiaalsed punkt- ja
hajareostusallikad, siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid väikese tõenäosusega. Muud
reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide) või ilmastikutingimuste korral.
Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
• Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp ja paigaldatakse hoiatussildid,
lisaks teavitab valdaja suplejaid rannas olevate infotahvlite kaudu reostuse iseloomust ning
eeldatavast

kestvusest.

Terviseamet

teavitab

avalikkust

oma

kodulehel,

vajadusel

korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et võimalikult paljud oleksid võimalikust
ohust teadlikud.
• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Ida Talitust,
Toila vallavalitsust ja keskkonnajärelevalveasutust).
• Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellisel puhul oluline
avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö erinevate ametkondade vahel suplusvett
mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamisel ning võimalike põhjuste
väljaselgitamisel.

Reostuse

põhjuse

väljaselgitamiseks

on

asukohajärgne

keskkonnajärelevalveasutus, tervist ohustava reostuse hindamine ja otsustamine suplusvee
kasutamise üle on Terviseameti pädevuses.
• Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse ka Päästeametit, kes tegutseb
vastavalt oma reostustõrjeplaanile.
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2.3 Potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud
Läänemere puhul on tegu väga tundliku riimveelise poolsuletud merega. Mere eutrofeerumine on
toimunud viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. Toitainete sisalduse tõusu mõjutab ka mere
aeglane veevahetus - kitsad ja madalad ühendused Atlandi ookeaniga, suur jõevee ning
sademetena lisanduv mageda vee kogus.
Kuigi Toila rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi täheldatud, korduvad
sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 1990-ndatest 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.
Võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Toila rannas suplushooaja jooksul on väga
väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda sinivetikate
kolooniaid ka randa.
Vetikate poolt põhjustatud õitsengu tuvastamisel võtab talitus kohe proovid ja saadab need
laborisse liikide määramiseks.
Sinivetikate esinemise korral heisatakse rannas punane lipp, lisaks hoiatatakse ranna külastajaid
ka rannas olevate infotahvlite kaudu. Sinivetikate esinemisest teavitatakse viivitamatult Toila
Vallavalitsust

(supluskoha

omanik),

Keskkonnaametit,

Terviseametit,

Mereinstituuti.

Supluskohast võetakse proovid vetikaliikide ja koguse määramiseks. Supluskoha valdaja peab
ohu korral koheselt randa üles panema teabe, et suplemine ei ole soovitatav. Elanikke teavitatakse
ka ajalehe ja raadio kaudu tsüanobakterite levikust ja nendega seotud riskidest.

2.4. Makrovetikad ja fütoplankton
Soome laht on toitaineterikas. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite
liike. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole
suplejatele ohtlikud. Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed
ja muu praht.
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LISAD
Lisa 1. Toila ranna suplusvee analüüside tulemused 2006-2010.
Tabel 1. Toila ranna suplusvee mikrobioloogiliste näitajate tulemused
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

COLI-LAADSED

FEKAALSED
COLI-LAADSED

SOOLE
ENTEROKOKID

ESCHERICHIA
COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

11.05.2006

150

100

19.06.2006

<29

<10

26.06.2006

230

160

03.07.2006

44

<10

18.07.2006

200

< 10

31.07.2006

380

< 10

15.08.2006

120

<10

17.08.2006

110

<100

27.05.2008

<10

<10

28.05.2008

4

14

16.06.2008

<10

170

02.07.2008

12

<100

14.07.2008

10

380

28.07.2008

7

329

13.08.2008

36

750

01.09.2008

3

<100

18.05.2009

<10

<10

15.06.2009

26

92

13.07.2009

3

15

10.08.2009

3

50

17.05.2010

10

30

14.06.2010

10

40

14.07.2010

6

64

17.08.2010

1

< 50

06.06.2006

<10

<10

30.05.2007

1000

<100

12.06.2007

400

<100

12.06.2007

110

<10

27.06.2007

250

12

10.07.2007

320

320

10.07.2007

440

<10

27.07.2007

750

<10

14.08.2007

2500

45

27.08.2007

900

<10

27.08.2007

12000

2600

29.08.2007

180

<100
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Tabel 2. Toila ranna suplusvee keemiliste näitajate tulemused
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV
11.05.2006
19.06.2006
26.06.2006
03.07.2006
18.07.2006
31.07.2006
15.08.2006
17.08.2006
06.06.2006
30.05.2007
12.06.2007
12.06.2007
27.06.2007
10.07.2007
10.07.2007
27.07.2007
14.08.2007
27.08.2007
27.08.2007

pH

VÄRVUS
visuaalselt

8,55
7,68
8,3
8,15
8,15
8,03
7,43
7,75
8,07
8,2
7,6
7,6
8,1
8
8
8
8,3
8,1
8

muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
hägune
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine
muutust ei
esine

MINERAALÕLIDE PINDAKTIIVSED
ESINEMINE
AINED

FENOOLID

LÄBIPAISTVUS

LAHUSTUNUD
HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS

visuaalselt

visuaalselt

olfaktoorselt

cm

% küllastusastmest

visuaalselt

ei esine

ei esine

ei esine

30

94,27

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

101

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

97,9

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

99,2

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

10,2

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

114,4

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

81

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

106,1

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

96,7

puhas

ei esine

ei esine

ei esine
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89,7

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

98

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

111

puhas

ei esine

ei esine

ei esine
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97

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

98

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

105

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

18

104

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

111

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

<30

92

puhas

ei esine

ei esine

ei esine

>30

103

puhas
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Lisa 2. Kaart - Toila Oru park, Toila rand ja sadam

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidus/ORU_A33mm_lo.pdf
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