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

Suplusvee direktiiv 

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett 
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ 
tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks 
2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle 
täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni 2015. aastani. Seoses uute nõuetega 
muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued 
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. 
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Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks: 
1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi, 

geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid, 
2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust 

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

hinnanguid, 
4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid. 

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire 
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika raamdirektiivi raames. 

Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt 
«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus 
on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).  

Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab 
tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning 
teadusasutuste vahel). 

Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Koeru vallavalitsus, kes 
tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe 
suplusvee kvaliteedi kohta. 

Profiili koostamisel osalesid Koeru Vallavalitsuse, Terviseameti Põhja talituse ja Järvamaa 
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. 
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 
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suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele 
ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja 
suplusveele”.  

Pädev asutus 

Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet.  

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab 
riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras. 
Terviseameti ülesanded: 

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. 

Väinjärve supluskoha profiili koostab Terviseameti Põhja talituse Järvamaa 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 Põhja talitus Järvamaa esindus 
Pärnu tn 58, Paide 72712 
Telefon. 3850613 
E-post: pohja@terviseamet.ee 
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Mõisted 

Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse 
suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. 

Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval 
viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega. 

Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. 

Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia coli (ehk 
E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist (kasvõi 10 võrra) või mõne muu 
aine või jäätmete esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. 

Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis 
ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi. 

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

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 

Supluskoha ID: EE00201007VAINJARV 

 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Järvamaa,  Koeru 
vald, Väinjärve küla 

Koordinaadid (ETRS89): 
IP: 58,941308 
PL: 26,089362 

Veekogu nimi: Väinjärv 

Veekogum: Väinjärv 

Veekogu liik: Järv 

Veekogu ID: NA 

Veekogu riiklik registrikood: VEE2050300 

Vesikond: Ida-Eesti  

Vesikonna ID: EE02 

Alamvesikond: Peipsi 

Alamvesikonna ID: EE2SU8  

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

200, keskmine inimeste arv 100 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

64,7 m pikk  

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne sügavus 11,5 m, keskmine 5,6 m  

Supluskoha omanik/valdaja: Koeru Vallavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: 
Keio Kustavus, Koeru VV keskkonnanõunik, tel 3846304,         
e-mail: keio@koeruvv.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Koeru VV aadress: Paide tee 5, Koeru73001, Järvamaa 
Tel 3846300 
koeru@koeruvv.ee   
www.koeruvv.ee 
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Kaart 1.Väinjärve supluskoht: — rannaala piir,  ● suplusvee seirepunkt 
 
 

 
Foto 1.  Väinjärve supluskoht  (http://www.panoramio.com/photo/6179984) 
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

Väinjärve rand asub Järvamaal Koeru vallas Väinjärve külas Väinjärve põhjakaldal ja on 
piirkonna üks olulisemaid puhkekohti [3]. Rand on osaliselt kaetud liivaga, osaliselt 
murukattega. Rannas on kaks riietuskabiini, kuivkäimla, lisaks moodul WC-d ürituste ajal, 
palliplats, kolm ujumissilda ja vettehüppetorn. Kahe silla vaheline ala on eraldatud poidega. 
Rannas asub ka paadilaenutus. Autoparkla on veepiirist 60-70 meetrit. Puhkealast põhjapoole 
Väinjärve tee äärde jäävad mõned elamud. Läänes on mõisapark mõisahoonetega. 
 

 
Foto 2.  Väinjärv (Ants Leppoja http://paide.blogspot.com/2007/07/suvepildid-jrvamaalt-143-vinjrv.html) 

 
Foto 3. Väinjärve rand (http://www.panoramio.com/photo/6180443) 
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1.3. VÄINJÄRVE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS  

Järvamaa suurim järv, Väinjärv, asub nelja kilomeetri kaugusel Koerust, Pandivere kõrgustiku 
lõunaserval keset Eestit. Valgalapõhiselt kuulub Väinjärv Ida-Eesti vesikonda ja Peipsi 
alamvesikonda. 

Ida-Lääne suunas pikliku Väinjärve pindala on 36,2 ha, kaldajoone pikkus - 4556 m, 
keskmine sügavus 5,6 m ning suurim sügavus ulatub kohati kuni 11,5 meetrini [11].  

Järve vesi vahetub 5 korda aastas, läbivool on nõrk. Peamiseks sissevooluks on loodeossa 
suubuv kraav, peale selle on veel vähemalt seitse väiksemat kraavi. Põhiliselt toitub järv 
põhjaallikatest, mida on eriti rohkesti järve lääneosa kaldavees. Väljavool on järve idaotsast 
kraavi kaudu Preedi jõkke. Veetaseme kõikumine järves on üsna märgatav: suurvee ajal 
jäävad saar ja poolsaared vee alla, veevaesel ajal liitub saar läänepoolse poolsaarega [12]. 

Järve põhjakaldani ulatub lainjas moreentasandik, kus on palju põllumaad. Umbes 1 km 
järvest edela pool on madal Ervita voor. Enamasti ümbritseb järve liivase ja turbase 
pinnakattega kaetud ala. Lääne- ja põhjakaldal on soised niidud, paiguti mets, põhjakaldal 
Väinjärve park ja mõis, lõunas ja idas soo, mis on osaliselt uudismaaks  muudetud. Kaldal on 
lauged, ainult lõunas on lainemurd kujundanud madala järsaku. Põhjakaldal pargi ja 
supluskoha juures ning lõunakalda keskosas on kallas ja kaldavööde liivased, mujal  mudased 
või lubimudased [12]. 

 

 
Foto 4. Väinjärv (Ants Leppoja http://paide.blogspot.com/2007_07_01_archive.html) 
      
Koeru vald 
Koeru valla pindala on 236,8 km². 01.01.2014 aasta seisuga elas Koeru vallas kokku 2206 
inimest, Väinjärve külas 55. Koeru valla põhjaosa (kus asub ka Väinjärv) iseloomustab 
valdavalt põllumajandusmaastik, mis vaheldub leht- ja kuusesegametsadega. Valla lõunaosa  
asub madalal Endla nõo põhjaalal, kus on iseloomulikud soo- ja rabamaastikud, kus 
paiknevad männimetsad ja liigivaesed kuusikud ning esineb palju allikaid. Valla lõunaosa 
territooriumile jääb osa Endla Looduskaitsealast. Haritavat maad on vallas 41%, metsamaad 
46%, looduslikku rohumaad 5%, õuemaad 1% ja muud maad 7 % [8]. 
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1.4. VEE KVALITEET 

1.4.1. Suplusvee kvaliteet  

Väinjärve suplusvee kvaliteet on väga hea [5]. Aastatel 2009-2013 on võetud 25 proovi. Kõik 
võetud proovid on vastanud mõlema mikrobioloogilise näitaja (Escherichia coli ja soole 
enterokokid) osas VV 3. aprilli 2008. a määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ 
toodud piirnormidele (lisa 1) [6].   

Suplusveele antakse hinnang ka peale iga suplushooaja lõppu. Lisas 2 on toodud suplusvee 
hindamise ja klassifitseerimise meetod, mida kasutati aastatel 2009-2010. Vastavalt sellele 
hinnati aastatel 2009-2010 Väinjärve suplusvee kvaliteeti väga heaks. Alates 2011. aastast 
hinnatakse suplusvee kvaliteeti uute nõuete alusel, mis on toodud suplusvee määruses nr 74. 
Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse nelja viimase aasta seire andmete kogu. 
Proovide väärtustest arvutatakse vastavalt määruse lisas 2 toodud valemile protsentiilid. 
Vastavalt saadud protsentiilide väärtustele sai Väinjärve suplusvee klassifitseerida aastatel 
2011-2013 klassi „väga hea”. (Tabel 3) 

Tabel 1. Suplusvee kvaliteet aastatel 2009-2013 

Väinjärve rand  
2009 2010 2011 2012 2013 

   VÄGA HEA VÄGA HEA VÄGA HEA 

 
Tabel 2. Proovivõtukoht (vaata kaart 1). 

Proovivõtu punkt Koordinaadid 

             ujumissild N-58°56'28,18", E-26°5'21.16" 

1.4.2. Väinjärve veekvaliteet 

Vastavalt Keskkonnaministeeriumis 2008. aastal valminud „Pinnavee ökoloogilise seisundi 
hindamine” lõpparuandele on Väinjärve seisund hinnatud heaks [13]. 

Väinjärve heleroheline kuni rohekaskollane vesi on hea läbipaistvusega (2,3-3,7 m), kuid üsna 
tugevasti kihistunud [12]. Vee reaktsioon on aasta läbi aluseline (pH 7,4-8,8), orgaaniliste 
ainete hulk vees vähene kuni keskmine.  

Järv on kalgiveeline segatoiteline [4]. Järve üldine toitainetesisaldus on pigem madal 
(üldlämmastik 0,6-0,8 mg/l; üldfosfor 0,014-0,021 mg/l ülemistes veekihtides, sügavamal 
0,033-0,044 mg/l), suuremalt jaolt on tegemist orgaanilise lämmastiku ja fosforiga. 
Lämmastiku ja fosfori massisuhe 35/-50, nii et järves võib taimede kasvu piirata fosfori 
vähesus. [2] 

Kalastikus on esikohal latikas ja särg, järgnevad ahven ja haug; esinevad linask, luukarits, 
säinas ja mõni forell [1]. 

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA 
SUPLUSVEE KVALITEETI 

Mõnekümne meetri kaugusel järvest asuvad elamud, mille territooriumil on lokaalne 
kanalisatsioon kogumismahutiga, kuhu kogutakse reoveed ning mida regulaarselt 
tühjendatakse.  

Väinjärve vahetus läheduses asuvad Ervita ja Väinjärve külad. Ervita küla reovee 
puhastusseade vajab ümberehitust [9], Ervita küla heitvesi juhitakse Väinjärve ojja. [7]   
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Väinjärve valgalal on põldude osakaal suur (ca. 48%), lisaks asuvad valgalas paar 
laudakompleksi (Laaneotsa suurfarm, Ervita farm) [7].   

2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. LÜHIAJALINE JA MUU REOSTUS 

Tõenäosus lühiajalise või muu reostuse esinemiseks on väga väike, kuna 2009.-2013. a 
suplusvee analüüside mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad on olnud stabiilsed ja ei ole 
esinenud piirnormide ületamist reglementeeritud näitajate osas. Samuti puuduvad supluskoha 
ümbruses olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada veekvaliteeti. 

Lühiajalise või muu reostuse esinemisel võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

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

• Suplusvett mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamine ning 
võimalike põhjuste väljaselgitamine – suplusvee ohutuse tagamiseks suplushooaja 
jooksul hindab TA võetud proovide alusel veekvaliteeti. Teostatakse pidevat 
järelevalvet ning visuaalset kontrolli. Kui tuvastatakse reostus, siis hiljemalt 72 h 
jooksul pärast reostuse algust, võetakse lisaproovid kontrollimaks reostuse lõppu. 
Määratakse kindlaks reostuse ulatus ja oht suplejate tervisele ning seejärel otsustab TA 
reostunud suplusvee kasutamise üle.  

• Koostöö – terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks on vajalik Terviseameti, 
Koeru vallavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuste koostöö. Reostuse avastamisel 
teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Reostuse põhjuse ja ulatuse kindlaks 
tegemisel on oluline keskkonnajärelevalveasutuste tegevus. 

2.2. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT 
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 

Potentsiaalselt toksiliste sinivetikate õitsengute esinemine Väinjärve supluskohas on väikese 
tõenäosusega. Seni ei ole ühelgi suplushooajal täheldatud sinivetikate õitsenguid. 

Väinjärve rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Vetikate poolt põhjustatud õitsegu 
tuvastamisel võetakse kasutusele järgmised abinõud: 
� Põhja talituse Järvamaa esinduse inspektor võtab kohe proovid ja saadab need laborisse 

liikide määramiseks. 
� Sinivetikate esinemise korral hoiatatakse ranna külastajaid rannas olevate infotahvlite 

kaudu. Koeru Vallavalitsus ja Terviseamet teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, 
linnavalitsuse ja TA kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu. 
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2.3. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON 

Fütoplankton on varasemate uuringute andmeil olnud järves vähearvukas ja suhteliselt 
liikidevaene (leitud 23 taksonit- Eesti järved 1968 andmeil). Vee „õitsemist“ pole teada [7]. 

Pinnakihis on pilt mõõdukalt eutroofne, domineerivad räni-, vaguvibur- ja koldvetikad, 
enamasti suhteliselt suured vormid. Põhja lähedal on biomass väga madal, aga esineb  
liigtoiteline Planktothrix agardhii. 2001. a suvine fütoplankton oli vaene, domineerisid 
koldvetikad, mis on tavalised mesotroofsetes, samuti noortes veekogudes, aga ka eutroofsetes 
järvedes kevadel ja sügisel. Hüppekihis oli plankton veidi rikkalikum kui pinnal, mis on 
tugevalt  kihistunud järvedes sage nähtus. Pikaajalisi andmeid kokku võttes võib järeldada, et 
järve ökosüsteem on tasakaalus, vähemalt hapniku hüppekihist ülalpool. [2] 

Makrovetikad ja fütoplankton (v.a. potentsiaalselt toksilised sinivetikad) ei kujuta ohtu 
suplejate tervisele.  
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KOKKUVÕTE 

Koeru vallas  asuv Väinjärv ja selleäärne supluskoht on populaarne suvise ja ka talvise 
ajaveetmise kohana nii kohalikele kui ka kaugemalt tulnutele. Ilusatel suvepäevadel võib 
supluskoha külastajate arv küündida ca 200 inimeseni. Supluskohas on loodud soodsad 
tingimused puhkamiseks, olemas on tualetid ja prügikastid. Vee kvaliteeti kontrollitakse 
regulaarselt, selleks on üks seirepunkt, mis asub ranna keskel. 

Väinjärve suplusvee kvaliteet on läbi aegade olnud stabiilne, lühiajalist reostust ei ole 
esinenud. Ka 2009.-2013. a suplusperioodidel oli suplusvesi väga hea kvaliteediga. 
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LISAD 
 

LISA 1. Väinjärve supluskoha suplusvee kvaliteet 2009.-2013. a 

VEEPROOVI 
VÕTMISE KUUPÄEV 

SOOLE ENTEROKOKID 
arv 100 ml vees 

ESCHERICHIA COLI   
arv 100 ml vees 

26.05.2009 0 0 
17.06.2009 0 10 

15.07.2009 0 10 
12.08.2009 2 20 
26.08.2009 0 3 

19.05.2010 1 11 
01.06.2010 0 1 

30.06.2010 0 16 
13.07.2010 2 7 
11.08.2010 1 30 

24.05.2011 0 1 

15.06.2011 0 1 

06.07.2011 2 12 

27.07.2011 2 32 

16.08.2011 0 9 
22.05.2012 1 0 
20.06.2012 2 3 
11.07.2012 1 0 
24.07.2012 1 0 
15.08.2012 11 3 
28.05.2013 0 1 
19.06.2013 0 4 
10.07.2013 0 2 
30.07.2013 9 46 
14.08.2013 8 49 
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LISA 2. Suplusvee hindamise ja klassifitseerimise kriteeriumid aastatel 2009-2010 

 
 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet              

 

Escherichia coli 

Vähemalt 80% 
proovides peab 

olema Escherichia 
colisid vähem kui 
100 (100ml vee 

kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab 

olema Escherichia 
colisid vähem kui 
2000 (100ml vee 

kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on 

Escherichia colisid 
rohkem kui 2000 

(100ml vees) 

Soole enterokokid 

Vähemalt 90% 
proovides peab 

olema soole 
enterokokke vähem 
kui 100 (100ml vee 

kohta) 

- - 

 


