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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
aasta. 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 vastu võetud veepoliitika raamdirektiiv
(2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja
õiglasele veekasutusele kaasaaitamine.
Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valgalakeskne
veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivprintsiipe, vaid kandub piki jõge ühest
külast teise, riigist riiki. Vastavalt VRD-le 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 ja sellele seatud 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 olla tervisele
ohtlik. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte.
Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku
ja tehnilist teavet.
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 21.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 järelevalve ja hindamine oluliselt. Uus direktiiv kehtestab
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 hüdrogeoloogilisi andmeid
2. Potentsiaalseid reostuse allikaid, erineva reostuse esinemise tõenäosust, kestust,
olemust ja sagedust
3. Sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse
hinnangut
4. Kvaliteedijuhtimise meetmeid
Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames.
Vajadusel tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt „heaks”,
„piisavaks” või halvaks, tuleb suplusvee profiili regulaarselt üle vaadata (sagedus on toodud
Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).
Suplusvee profiilide eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab tihedat koostööd
erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnaameti ja teadusasutuste
vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja, kes tagab supelranna ohutud
kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi
kohta.
Käeoleva profiili koostamisel osalesid Tartu linnavalitsuse, Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva
regiooni ja Terviseameti Lõuna talituse spetsialistid.
Eesti seadusandlus
Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Avalikult kasutatavate veekogude
nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. Veekogu
haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma haldamispiirkonnas. Tal on õigus ajutiselt
piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks.
5

Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud
teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata
avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või kehtestada liikluskiiruse piirang,
kui liiklemine või veesõiduki suur kiirus häirib veekogu teisi kasutajaid.
Ranna ja kalda alade kaitset reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on supelrand
selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele
puhkuse

võimaldamine.

Supelrannas

viibimine

on

tasuta.

Supelrannal

puudub

veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel
ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna
kasutamise ja hooldamise korra.
Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise
seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja
tervisekaitse põhinõudeks. Seadus kohustab supelranna omanikku või valdajat avaldama
teavet suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008.aasta
määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” sätestatud nõuetele.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a
määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega kehtestatakse nõuded
suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele
ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele”.
Pädev asutus
Suplusvee profiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet. Terviseamet on
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet
ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Terviseameti ülesanded:
1. Suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine
2. Suplusveega seotud ohuolukordade reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide
väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine
3. Suplusvee profiilide koostamine
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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
Profiili koostab Terviseameti Lõuna talitus, s.h kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib
tööd erinevate ametkondade vahel.

Pädeva asutuse kontaktandmed:
Terviseamet
Paldiski mnt 81
10617 TALLINN
Tel 6943500
Faks 6943501
e-post: kesk@terviseamet.ee
Terviseameti Lõuna talitus
Pärna pst 22
50303 TARTU
Tel 7447401
Faks 7447408
e-post: louna@terviseamet.ee
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MÕISTED
Supluskoht – nii supelrand kui ka supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse
suplemiseks ja sellega piirnev maismaa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt.
Suplusvesi – supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejale üheselt arusaadaval viisil
tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal hõljuvate poidega
Suplushooaeg – ajavahemik1. juunist kuni 31.augustini
Reostus – see tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele,
kahjustada eluressursse ja vee ökosüsteeme, olla takistuseks vee õiguspärasele kasutamisele,
sh kalapüügile, kahjustada vee kasutamist ja viia heaolu vähenemisele . Reostus võib olla
keemiline, füüsikaline ja mikrobioloogiline ning kiirguslik.
Suplusvee reostus – reostuse all mõeldakse soole enterokokkide ja Escherichia coli (E.coli)
bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete esinemist,
mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti.
Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuse ületamine, kuid mis
ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi
Valgala – hüdrogeoloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või siseveekogu saab oma vee
Vesikond- valgala piirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
Seire e monitooring – pidev, millegi seisundi jälgimine
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.
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA
KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED

Supluskoha ID:

EE00503020VEREV

Asukoht (riik, maakond,
omavalitsusüksus):

Elva linn

Koordinaadid (ETRS89):

PL: 26,4136; IP: 58,0241

Veekogu nimi:

Verevi järv

Veekogu liik:

järv

Veekogu ID:

NA

Veekogu riiklik registrikood:

VEE2093200

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):

3000 inimest

Supluskoha rannajoone/kalda
pikkus:

200 m

Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

Maksimaalne sügavus – 11 m
Keskmine sügavus – 3,6 m

Supluskoha omanik/valdaja:

Elva Linnavalitsus
Kesk 32, Elva
koduleht: www.elva.ee

Supluskoha kontaktisik:

Maarika Uprus

Supluskoha omaniku/valdaja
kontaktandmed:

e-kirja aadress: elva@elva.ee
tel: 7309880
faks: 7309881
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Elva on pisut vanem kui saja-aastane. Asula teke on vahetult seotud Tartu-Valga raudtee
ehitamisega (1886-1889). Elva raudteejaama mainib esmakordselt eesti keeles ajaleht
"Olevik" 1886. aasta detsembris. 1889. a ehitatud raudteejaam sai oma nime Elva jõelt, mis
esineb juba XVII sajandi alguse revisjonides. Enne raudtee ehitamist paiknes siin lähedal
Tartu-Riia maantee ääres Uderna postijaam, kõrts ja mõned talud. Maad kuulusid Uderna,
Meeri ja Konguta mõisale. Arbi järve ligidusse laskis Meeri mõisnik O.Seydlitz püstitada
XIX sajandi lõpus üksteist suvilat.
1. juunil 1923 kinnitati Elvale alevi õigused. Alevivalitsus asus energiliselt korraldama alevi
elu ja planeerimist, hoogustus ehitustegevus ja kodukaunistamine. Elva köitis suvitajaid
järjest rohkem, eriti tartlasi. 1927. a alustas sõite Tartu-Elva vahel mootorvagun. Kaks aastat
hiljem valmis Verevi järvele suurepärane ujula ja rannahoone. Juba 1934. aastal tunnistati
Elva ja Nuti (praegune Peedu linnaosa) puhkeasulaks. 1937. a registreeriti suvitajaid
kaheteistkümnest välisriigist, lisaks rohkelt supelsaksu omalt maalt. [1]

Foto 1. Verevi järve ujula ja rannahoone. (Pilt pärineb Tartumaa Muuseumi kogudest)

Verevi järve rand asub Elva kaguservas, Tartu mnt 16 maaüksusel. Rannaalal asuvad
vetelpäästehoone, kaks kioskit, kuivkäimla (4-kohaline), riietuskabiinid (2 kahekohalist),
kiiged, ronimisatraktsioonid ja pingid ning kaks võrkpalliplatsi.
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625 meetri pikkusest kaldajoonest on suplusalana kasutusel 220 m. Liivaala kaldajoone
pikkus on 230 m, millest kasutatav umbes pool (125m). Ülejäänud kaldaosa on kas
mudastunud või kaetud taimestikuga.
Suplushooaja tipphetkedel, kui randa kasutab ligikaudu 3000 inimest, on probleem
parkimisega. Seni pargitakse olemasolevas Tartu mnt ja Järve tn ristis olevas parklas, Tartu
mnt rannakioski juures ning tee haljasribal. [2]
Päevitajatele on ette nähtud liivane rannaosa. Lisaks liivaribale on võimalik päevitada ja
puhata 2008. a uuendatud rannaplatvormil. Rannaplatvormi suurus on ligikaudu 620 m2,
millest lähtub L-kujuline 49 m pikkune ja 2 m laiune platvorm, mis moodustab 16 m ja 5 m
laiuse platvormiga suplusala kaldasse nn lastebasseini, mille sügavus ei ületa 0,7 meetrit.
Platvormile pääsuks on rajatud 4 astmega trepp. Suplemiseks ja ujumiseks ettenähtud
veekogu osa on tähistatud poidega. Rannas on 2 kahekohalist riietuskabiini.
Supluskohas ei ületa vee sügavus 1,8 m, hüppetorni juures 3,5 m. Hüppetorn asub
rannaplatvormist 17 m kaugusel, torni kõrgus on 5 meetrit.
Suplusala põhi on sügavuseni 1,75 m kaetud kaldajoonega risti paigaldatud filterkangaga,
millel on liivakiht. [4]
Muistendi järgi on Verevi järv saanud oma nime sellest, et ta on tulnud karistama Uku
ohvripaiga rüüstajaid, kelle veri on värvinud järve vee verevaks ehk punaseks.

Foto 2. Verevi järve rand 2010 (Foto erakogust)
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1.3. SUPLUSKOHA ASUKOHT

Kaart 1. Verevi järve supelrand (proovivõtukoha koordinaadid N 58.22992 E 26.40629)

Kaart 2. Verevi järve asukoht
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Foto 3. Hoiatused vetelpäästehoone aknal (Foto erakogust)

Foto 4. Liumägi lastele (Foto erakogust)
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Foto 5. Asutus, kus ka kuningad jala käivad Verevi rannas (Foto erakogust)

Foto 6. Ujumissild (Foto erakogust)
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Foto 7. Hüppetorrn Verevi järvel (Foto erakogust)

Foto 8. Hüppetorrn Verevi järvel (Foto erakogust)
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Foto 9. Verevi järve supelranna vetelpäästehoone (Foto erakogust)

1.4. VEREVI JÄRVE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS
Vesikond:

Ida-Eesti

Vesikonna ID:

EE2

Alamvesikond:

Peipsi alamvesikond

Alamvesikonna ID:

EE2SU8

1.4.1. Vesikond
Tartumaa asub Peipsi alamvesikonnas, mis kuulub Ida-Eesti vesikonda. Peipsi alamvesikond
hõlmab väga eriilmelisi maastikke. Põhjast lõunasse liikudes esinevad järgmised
maastikurajoonid: Pandivere kõrgustik, Alutaguse, Kesk-Eesti tasandik, Vooremaa,
Võrtsjärve madalik, Kagu-Eesti lavamaa, Peipsi-äärne madalik, Otepää kõrgustik, Karula
kõrgustiku põhjanõlv, Hargla nõgu ja Võru orund, Palumaa ja Haanja kõrgustik. Seega esineb
piirkonnas nii tasaseid madalikke, ulatuslikke soid ja rabasid, paeplatoosid ja karstialasid,
lainjaid moreentasandikke, voorestikke koos nende vahel paiknevate järvede ja soodega ning
kõrgustikel paiknevaid järvederohkeid künklikke moreenmaastikke.
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1.4.2. Verevi järv
Verevi järv (Elva järv, Elva Suurjärv) oli 1638. aastal tuntud Harpejerwe nime all. See Elva
linna läänepiiril asuv järv on enam-vähem põhja-lõuna suunas pikliku kujuga, lõunaosas
tublisti laienev. Järve ida- ja lõunakallas on kõrged ja liivased, mujal on kaldad madalad,
turbased või mudased, õõtsiku või roostikuga ääristatud. Järv on algselt olnud
kaheksakujuline, mis tuleneb tõenäoliselt kahe otsakuti asunud hiidpanga asemetest. Praegu
on Verevi põhja-lõuna suunas pikliku kujuga, lõunaosas laiem ja vähem kinni kasvanud.
Põhja poole ulatub umbes 0,5 km pikkune ja ligikaudu 50 m laiune „saba”. Kaldajoon on vähe
liigestatud. Järve põhi on kaetud paksu mudakihiga. [7]
Tema absoluutne kõrgus on umbes 49 m, pindala 12,6 ha, maksimaalne sügavus 11,0 m.
Sügavaim koht on järve laiema osa keskosast veidi põhja pool. Verevi järve puhul on tegemist
nn kaevjärvga – väikese pindalaga, kuid sügava järvega [6]. Sügav ala on üsna väikese
pindalaga (7 m sügavuse ala suurus on umbes 1,5 ha, 10 m sügavune umbes 0,1 ha). Järve
keskmine sügavus on 3,6 m. Järves olev sügav „auk” on oma halva veevahetusega üks oluline
hapnikudefitsiidi põhjustaja. Väikesel ja sügaval Verevi järvel puudub ka tuulte vett
segavtoime. Verevi järve vesi vahetub veerikkal aastal 1 kord, veevaesel aastal 0,37 ja
keskmisel aastal 0,63 korda. Tavaliselt vahetub vaid ülemise kihi vesi, põhjalähedane kiht
saab järvest välja voolata vaid siis kui valitseb homotermia, s.o kui kihistus puudub ja kogu
veekiht on täielikult segunenud. Selline olukord esineb lühikest aega kevadel ja pikemalt
sügisel, tavaliselt oktoobrist detsembrini. [10]
Verevi järv kuulub kihistunud kalgiveeliste rohketoiteliste järvede hulka. Kihistuse olemasolu
on järve ökosüsteemis väga oluline tegur. Tugev hapniku- ja temperatuurikihistus oli
täheldatav juba aastail 1928-1929. Üldiselt on järve vesi kihistunud mai keskpaigast
septembrini ja detsembrist märtsi lõpuni, mis tähendab, et vee süvakihid ülemiste kihtidega ei
segune. Suvel on Verevi järve vesi selgelt kihistunud ning temperatuurikihistus on suuremate
kontrastidega kui talvine ja kujuneb välja mais. Kevadine vee täielik segunemine toimub
aprillis ja sügisene oktoobris. [7] Kihistumise perioodil on pinna- ja sügavamate kihtide vahel
nn hüppekiht (veekiht, milles temperatuur või hapnikusisaldus väga järsult muutub), mis
takistab sellest ülal- ja allpool olevate veekihtide segunemist ja seega vabanevate toitesoolade
liikumist alt üles. Samas homotermia periood kevadel pärast lume sulamist ning hilissügisel
võimaldab mudast eraldunud toitesooladel ülemisse veekihti tõusta ja oma elutegevuse
lõpetanud organismidel põhja settida [10]. Sügavamal kui 4 m on vesi ka suviti üsna külm. [7]
.
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Kontrastsus esineb ka järve hapnikukihistuses, mis kujuneb välja samuti mai lõpuks ja kestab
septembrini. Suvel puudub hapnik vees alates 5 meetri sügavuselt. Pinnakihis seevastu esineb
vetikate massilise arengu puhul hapnikuga üleküllastatus. Pärast vee oktoobrikuist segunemist
hakkab hapniku hulk põhjast ülespoole vähenema ning lumerikkal talvel võib hapnik kaduda.
Ilma hapnikuta veekihis leidub alati veeolustikule väga mürgist väävelvesinikku, mis
soodustab põhjasetetesse akumuleerunud fosfori tagasitulekut vette. [7]
Verevi järv on väikese valgala (1,1 km2) ja nõrga läbivooluga. Verevi järvel on õnnestunud
kindlaks teha 10 märgatavat sissevoolu, millest enamik on suurema osa aastast kuivad ning
vett võib neis olla suurvee ja vihmade ajal. Üks suuremaid on käo-Kingissepa oja. Lisaks
sissevooludele tuleb lume sulamisest ja sadude ajal järve rohkesti vett erosiooninirede kaudu
Tartu-Valga maanteelt ja Järve tänavalt. Järve toitumises on tähtsal kohal ka põhjaallikad,
mida leidub rohkem järve põhjasopis. [7] Väljavooluks on läänekaldalt algav magistraalkraav,
millest saab alguse Kavilda ehk Soova jõgi [5]. Väljavool on väga nõrk ja lakkab kuival
aastaajal, kui auramine ja sissevool on tasakaalus [7].
Verevi järvest loodes asuvad kaks soostunud järvekest – Lina ehk Mudajärv ja Jaani ehk
Kulbimäe järv, mis on varasemalt tõenäoliselt Verevi järvega moodustanud ühise veekogu.
Järve kalastik on liigirikas. Kalastiku sagedasemaid esindajaid on särg ja ahven, tavalised on
roosärg, haug ja latikas. Leiduvat linaskit, kokre, kiiska, rünti, mudamaimu, vingerjat ja
angerjat, võib olla ka nurgu. Latika-haugi järvena on tal teatud kalamajanduslik tähtsus, kuid
on siiski tähtsam suplus ja puhkekohana ning õngespordivõimalusi pakkuvana, mistõttu
kalamajanduslikult teda pole mõtet kasutada
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1.5. VEE KVALITEET
1.5.1. Suplusvee kvaliteet
Verevi 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.
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 Verevi järve supluskohas aastatel 2006-2010 väga hea. Samuti vastas vesi ka kõigil
viiel aastal direktiivi 76/160/EMÜ (ka direktiivi 2006/7/EC) nii kohustuslikele kui
rangematele soovituslikele nõuetele (tabel 1).
Tabel 1. Verevi järve suplusvee kvaliteet
Aasta
2006
2007
Õigusakt

2008

2009

2010

-

-

-

2000. a määrus nr 247
2008. a määrus nr 74

-

-

direktiiv 76/160/EMÜ

Suplusvee proovid on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele. Kontrollitud on järgmisi
mikrobioloogilisi näitajaid:
•

E.coli (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 100 PMÜ/100ml),

•

Soole enterokokid (maksimaalne leitud näitaja viimase viie aasta jooksul 25
PMÜ/100ml),

•

Coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimase viie aasta jooksul 45 bakterit 100 ml
vees),

•

Fekaalsed coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid viimaste viie aasta jooksul 27
bakterit 100 ml vees).

Pindaktiivseid aineid ega mineraalõlide esinemist suplusvees avastatud ei ole, ka ei ole
täheldatud fenoolidele spetsiifilist lõhna.
Analüüside tulemused on toodud lisades nr 1 ja nr 2.
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1.5.2. Verevi järve seisund
Verevi on üks paremini uuritud Eesti järvi (Ott & Kõiv, 2005). Verevi järve vett on
analüüsitud 1929. a. (Riikoja, 1940), 1957. a. (Eesti järved, 1968), 1978-1979, 1981, 1831985. a (Milius jt, 1991), 1984-1989 (Verevi järve seisund, 1991) 2005. a mais ja juulis,
viimati 2006. a. mais, juulis ning augustis.
Järv on väga keeruka ökosüsteemiga, kus ökoseisundi kõikumised võivad olla väga kiired ja
suured. Inimmõju on olnud sellele järvele väga suur. Tänu mitmetele meetmetele viimastel
aastatel on suudetud ökoseisundit stabiliseerida (tegemist on nüüd sisuliselt umbjärvega,
milles hoitakse püsivat ning teravat veekihtide temperatuuri- ja keemilist kihistust).
2006. a uuritud 21st näitajast 15 olid väga heal, heal või kesisel tasemel. Välja arvatud
põhjaloomad, on igas teises kasutatud elemendis mõni indikaator väga halvas või halvas
seisundis (P ja N sisaldus, niitvetikate rohkus, klorofüll a sisaldus). [6]
Viimastel aastatel on Verevi järve nii palju muudetud, et taimede järgi oleks teda isegi õigem
liigitada tugevalt modifitseeritud järvede hulka. Veetaseme reguleerimisele lisaks on kahel
suvel järve laiemas osas hävitatud taimestikku, mis mõjutab uuritavaid näitajaid ja
klassifitseerimisel saadavaid tulemusi [11].
Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EM Limnoloogiakeskuse poolt
teostatud pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele (2006. a andmete põhjal) on Verevi
järvele antud koondhinnang kesine. Fütoplanktonile ja suurselgroogsetele on antud hinnang
„hea“, põhjataimestikule ja füüsikalis-keemilistele üldtingimustele „kesine”.
Hüdrokeemia
Looduslikult on Verevi järv kalgiveeline. Järve vesi on tavaliselt rohekaskollane või
kollakasroheline, keskmise läbipaistvusega (2,2-2,5 m) ja aluselise reaktsiooniga (pinnavees
on pH 8,4, põhjas pH 7.2). Mineraalaineid on vees suurel hulgal (HCO3- sisaldus 177-270
mg/l), orgaanilisi aineid keskmiselt (dikromaatne oksüdeeritavus 28-29 mg/lO2). Biogeenseid
ühendeid on vees märgataval hulgal.
2006. a olid järve hapnikuolud halvad. Vesi oli kihistunud nii kevadel kui ka suvel. Epi-ja
metalimnion olid hapnikuga kõrgelt üleküllastunud, samas hüpolimnionis esines hapniku
defitsiit.
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2006. aasta uuringute põhjal oli üldfosfori sisaldus suve alguses pindmises veekihis keskmine,
kuid intensiivse tarbimise tõttu langes suve keskel (keskmine 0,2 µg/l). Kõrgem
fosforisisaldus oli hüppekihis ning suur põhja lähedal. Üldlämmastiku kontsentratsioon oli
keskmine ja tugevasti stratifitseerunud (keskmine 2,64 µg/l). Mineraalainete kontsentratsioon
oli kõrge ja põhjalähedases vees oluliselt kõrgem kui pindmises. Pindmise veekihi HCO3
varieerus 3,8-4,1 mg-ekv/l, põhja lähedal 7,6-7,8 mg-ekv/l. Ka Cl oli stratifitseerunud. Epi-ja
metalimnionis oli kloori sisaldus 19-20 mg/, hüpolimnionis 36-38 mg/l. SO4 sisaldus oli
suhteliselt kõrge, 23-25 mg/l. Lahustunud ainete sisaldus pinnal oli 306-317 mg/l, vee
elektrijuhtivus oli kõrge. BHT5 oli eutroofsete järvede tasemel (>2 mg O2 l-1).
Võrreldes 2006. a teostatud uuringute tulemusi 1957. aastaga on vees oluliselt suurenenud nii
orgaanilise aine kui HCO3, Cl ja SO4 sisaldus. Võrdlus 2005. aasta andmetega näitab
vähenemistendentsi kõigis mineraalainetes. Kareda ja heleda veega, sügava, kihistunud
Verevi järve vee kvaliteet oli halb. Põhjuseks suur üldlämmastiku ja ammooniumlämmastiku
kontsentratsioon ja hapnikuvaene hüpolimnion. Läbipaistvuse ja pH poolest oli vee kvaliteet
hea. [11]
Fütoplankton ja makrovetikad
Fütoplanktoni hulga kõikumised on seostatud vee kihistuse tekke ja kadumisega ning
biogeenide, eriti fosfori tõusuga põhjast pinnakihti. [7;10]
2006. aastal oli biomass pinnal ja põhjas madal, hüppekihis keskmine ja augustis kogu
veesambas madal. Klorofüll a hulk oli juulis ja augustis pinnal madal, hüppekihis keskmine ja
põhjas ülikõrge. Ülikõrged väärtused on Verevi järve puhul tavalised ning peamiselt on see
bakteriaalse päritoluga.
Liikide arv oli loendusproovides juulis pinnal keskmine, hüppekihis ja põhjas madal.
Arvukuse osas domineerisid mais pinnal koldvetikad (perekond Uroglena), teistes veekihtides
aga neelvetikad (perekond Cryptomonas) ja ränivetikad (perek Aterionella, Cyclotella), juulis
lisaks kevadistele räni-ja koldvetikatele sinivetikad (Aphanocapsa, Aphanothece), augustis
koldvetikad (perekond Dinobryon) ja ränivetikad (perekond Synedra). Biomassi ja pigmentide
hulga ja liigilise koosseisu poolest sarnanes kooslus 2005. a samadele näitajatele. Planktonis
ei esinenud niitjaid sinivetikaid Limnothrix redekeii ja Planktothrix agardhii, mis 90-ndate
aastate alguses moodustasid suurema osa biomassist. Niitjate sinivetikate taandumine on hea
märk reostuse vähenemisest, kuid järve sisekoormus (setteis olevad toitained) on piisavalt
suur, et regulaarse segunemise korral põhjustada sinivetikate massilisi esinemisi. [11]
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EL veepoliitika raamdirektiivi (2002) nõuetest lähtuvalt oli järve seisundi hinnang järgmine:
Chla - kesine, FKI (fütoplanktoni koondindeks) - kesine, FPK (fütoplanktoni kooslus) – hea.
[11]
Zooplankton.
Zooplanktoni näitajate alusel on Verevi järv hüpertroofne veekogu. Verevi järve zooplanktoni
arvukus oli 2006. a mais suur, biomass keskmine. Koorikloomade fauna oli tüüpiline tugevalt
eutroofsele veekogule – määrati 3 liiki aerjalgseid (Eudiaptomus gracilioides, Mesocyclops
leuckarti, M. oithonoides) ning 1 vesikirbulise liik (Bosmina longirostris). [11]
Võetud suurselgrootute proovides domineeris vesikakand (Asellus aquaticus)

1.6. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
1.6.1. Elva reoveepuhastusjaam
Elva linna majandus- ja olmereovesi puhastatakse Elva linna reoveepuhastis, mis asub
Konguta valla territooriumil. Elva linna reoveepuhasti on rajatud 1986. aastal tüüpprojekti
alusel. Lisaks Elva linna reoveele käideldakse reoveepuhastusseadmetes ka Elvaga piirneva
Käärdi aleviku reovett. Puhastatud reovee suublaks on Käo-Kingissepa oja (suubla kood
10363), mis suubub Verevi järve. Reoveepuhasti on rekonstrueeritud aastatel 2001 ja 2009.
Olulisemaks probleemiks puhasti töös on puudulik fosforiärastus ja settekäitlus, probleemiks
võib osutuda ka puhastusvõimsus. Elva linna reoveepuhasti vajab täiendavaid investeeringuid
nõuetekohase reoveepuhastusefekti kindlustamiseks ja reovee eelkäitluse ning settekäitluse
parandamiseks. Rekonstrueerimist vajavad ka Elva reoveepuhasti rajatised ja mahutid. [12]

1.6.2. Sadeveed ja kanalisatsioon
Ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutajaid on Elvas 3698 inimest (60%). Elva linna rahvaarv
1. jaanuari 2010. a seisuga oli 6158 elanikku. Ühiskanalisatsiooni teenusega on varustatud
Elva kesklinna piirkond. Suurim asutus ühiskanalisatsioonisüsteemi juhitava reoveemahu osas
on Elva Linnavalitsus tarbimismahuga 8316 m3/a, tööstusettevõtetest on suurim
ühiskanalisatsiooniteenuse tarbija Mareplex OÜ. [12]

22

Elva linnas on 38,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, ühiskanalisatsioonisüsteemis on
43 reoveepumplat – 1 peapumpla ja 42 väiksemat pumplat. Elva linna reoveepumpla asub
linna madalamais osas Oja tänaval. Pumpla on rajatud 1975. aastal. Oja tänava pumpla on
täielikult rekonstrueeritud. [12]
Üksikute majapidamiste reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse ülepumpla juures
asuvasse purgimise sõlme. Enamasti kasutavad elanikud reoveekäitluses ametlikult
kogumiskaeve. Tegelik olukord on näidanud, et lampkaste tühjendatakse nõuetekohaselt,
samas kraani(duši)vesi suunatakse loodusesse või kraavi [9].
Kanalisatsioonivõrgu olukord nõuab parandamist. Kanalisatsioonikaevud on lagunenud ning
vajavad remonti. [9]
Pinnase

ja

sademevete

ärajuhtimiseks

kasutatakse

lahkvoolset

sademeveevõrku.

Sademeveekanalisatsioon on Elvas välja ehitatud Kesk ja Kirde, Pikal tänaval, väiksemad
lõigud asuvad Õuna tn, Kruusa tn, Käärdi teel ning Tiigi tänaval. Sademeveekanalisatsiooni
eelvooluks on Elva linna territooriumil asuvad järved. [12]
Paljude kinnistute sademeveekanalisatsioon on juhitud ühiskanalisatsiooni, mis toob
suuremate vihmade ajal kaasa probleeme. Vajalik on täiendava sademeveekanalisatsiooni
torustiku rajamine. [12]

1.6.3. Muud potentsiaalsed reostusallikad
Põllumajanduslikku reostust otse Verevi järve ei tule. Järvest põhjas ja läänes on sooriba, kust
saab alguse Kavilda ürgorg. Läänekaldal pakub varju männi-kuuse segamets, idas aga
pargilaadne männik. [5]
Järve kallastel asuvad talud on järvest eraldatud tiheda põõsastiku, heinamaa või õõtsikuga.
Hajureostus ida- ja lõunakaldalt on märgatav lume sulamisel ja suurte vihmade ajal, TartuValga maanteelt ja Järve tänavalt. Uhtesängide teket soodustab liivane pinnas. Tiheda
liiklusega maantee ning liiklusest tingitud reostus on samuti aastaid olnud olulisel kohal, asub
järvest paarikümne meetri kaugusel [10]. Elva ümbersõidu valmides hakkas 2000. aastal
liiklus kulgema linnast mööda [3].
Olmereostuse võimalikuks allikaks on järve valgalal paiknevad elamud. Kuigi enamikul neist
on olemas settekaevud ja otsest voolu järve pole avastatud, ei saa neid kui potentsiaalseid
reostusallikaid tähelepanuta jätta. Järve lõunakaldal paikneb Elva Väikelastekodu, mille
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reoveed paljude aastate jooksul valgusid otse järve. [13] Elva Väikelastekodu reovesi
kanaliseeritakse kogumismahutitesse, kust see veetakse paakautoga Elva reoveepuhastisse.
[10]
Järvest edelas paiknevad vanad Elva heitvee biotiigid, mida praegu enam ei kasutata ning ka
ühendust järvega neil enam ei ole. Kümmekond aastat tagasi tugevate vihmade ja suurvee
perioodil on voolanud nende vesi üle kallaste ning on olnud järve üheks põhilisemaks
reostajaks. Oluline tähtsus vee rikastamisel lämmastikuühenditega on ka põhjaveeallikatel,
mis annavad sageli suurema osa järve voolavast veehulgast. [10]
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2. REOSTUOHU HINNANG
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väga väike, kuna 2006.-2010. a suplusvee
mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad on olnud stabiilsed ja ei ole olnud piirnormide ületamist
reglementeeritud näitajate osas.
Juhul kui esineb lühiajaline reostus, 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
kestvus. Elva Linnavalitsus, turvafirma ja Terviseamet (TA) teavitavad avalikkust
kohalike massikommunikatsioonisüsteemide vahendusel ja TA kodulehe kaudu.

•

Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks
toimub koostöö Terviseameti Lõuna talituse, Elva Linnavalitsuse, turvafirma ja
keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks
tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti Lõuna talitus teavitab koheselt
veeproovide tulemustest Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning
teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma
veebilehel.

2.2. MUU REOSTUS
Verevi järve rannas on pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemise tõenäosus
väga väike, kuna:
•

Põllumajanduslikku reostust otse Verevi järve ei tule, kuna järve ümbritsevad
looduslikud alad. Järve kallastel asuvad talud on järvest eraldatud tiheda põõsastiku,
heinamaa või õõtsikuga.

•

Elva ümbersõidu valmides hakkas 2000. aastal liiklus kulgema linnast mööda [3].

•

Enamikus elamuid on ühinenud ühiskanalisatsiooniga, ülejäänutel on olemas
settekaevud ja otsest voolu järve pole.

•

Reostusoht võib tekkida juhtudel kui järve ääres paiknevate elamute kogumiskaeve ei
tühjendata piisavalt sageli.

Juhul kui esineb muud reostus, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed:

25

•

Reostuse korral heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on olemas infotahvlid,
kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi vastavus
kehtestatud

normidele,

Linnavalitsus,

reostuse

turvafirma

ja

iseloomustus
Terviseamet

ning

eeldatav

teavitavad

kestvus.

avalikkust

Elva

kohalike

massikommunikatsioonisüsteemide vahendusel ja TA kodulehe kaudu.
•

Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks
toimub koostöö Terviseameti Lõuna talituse, Elva Linnavalitsuse, turvafirma ja
keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks
tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti Lõuna talitus teavitab koheselt
veeproovide tulemustes Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning
teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma
veebilehel.

Reostusõnnetuse puhuks on Elva linnavalitsusel olemas hädaolukorra plaan, mis hõlmab
tegevusi reostuse tekkimisel.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE
POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD.
Potentsiaalselt toksiliste tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsenguid ei ole Verevi järves
viimastel aastatel täheldatud. Lisaks 2006. a planktoni analüüsides ei esinenud niitjaid
sinivetikaid Limnothrix redekeii ja Planktothrix agardhii, mis 90-ndate aastate alguses
moodustasid suurema osa biomassist. Niitjate sinivetikate taandumine on hea märk reostuse
vähenemisest, kuid järve sisekoormus (setteis olevad toitained) on piisavalt suur, et regulaarse
segunemise korral põhjustada sinivetikate massilisi esinemisi. [11] Sinivetikate poolt
põhjustatud õitsengu tõenäosus on olemas.
Verevi järve rannas jälgitakse suplushooaja vältel pidevalt veepinna puhtust. Sinivetikate
poolt põhjustatud õitsengu tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on
olemas infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon. Elva
Linnavalitsus, turvafirma ja Terviseamet teavitavad elanikke ja Elva külastajaid ning
selgitatakse neile käitumise reegleid kohalike massikommunikatsioonisüsteemide vahendusel
ja TA kodulehe kaudu.
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2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Fütoplanktoni hulga kõikumised on selgesti seoses vee kihistuse tekke ja kadumisega ning
biogeenide, eriti fosfori tõusuga põhjast pinnakihti. Järv on toitainete rikas, mis soodustab
makrovetikate ja fütoplanktoni kasvu. Järve biomass on pigem madal, samuti klorofüll a hulk.
Liikide arv on pinnal keskmine, sügavamal väiksem. Arvukuse osas domineerivad pinnal
koldvetikad

(perekond

Uroglena),

teistes

veekihtides

aga

neelvetikad

(perekond

Cryptomonas) ja ränivetikad (perek Aterionella, Cyclotella), juulis lisaks kevadistele räni-ja
koldvetikatele ka sinivetikad (Aphanocapsa, Aphanothece), augustis ka koldvetikad
(perekond Dinobryon) ja ränivetikad (perekond Synedra).
Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht.
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3. SUPLUSKOHA ARENGUSUUNAD JA KASUTUSELE
VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS
Aastaid on teostatud järvest suurtaimestiku niitmist ja biomassi kogumist. Edaspidigi
jätkatakse järve puhastus- ja hooldustööde teostamist, sest järjepidev biomassi vähendamine
tagab ökoloogilise seisundi paranemise ja loob eelduse vananemisprotsessi aeglustumiseks.
2001. a teostati Verevi järve uuringud projekti „Elva järvede saneerimine, veevarustuse ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimine” raames. Jätkata tuleb projekti raames saneerimistööde
läbiviimist.
Elva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 raames nähakse ette
kanalisatsiooni rajamine kogu linna territooriumile, millega on plaanis ühendada ühisveevärgi
ja kanalisatsiooniga 95% linna elanikest [9].
Elva linna põhja- ja keskosa ning Käärdi aleviku veevarustuse ja kanalisatsiooni II etapi
ehituse käigus on rajatud kanalisatsiooni- ja veetorud Tartu maantee alla ning nähakse ette
uue rannahoone ühendamine tsentraalsesse võrku, kuna probleemiks on sadevete valgumine
supelerannale. Olemasolev sademevetekanalisatsioon ei suuda paduvihmade ajal vett vastu
võtta ning sadeveed voolavad järve. Seetõttu on planeeritud rajada uus sadevete
kanalisatsioonitorustik. [2]
Elva Linnavalitsuse tellitud töö Elva linn Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneeringuga, mis
hõlmab valdavalt supelranna osa, luuakse õiguslik alus supelranda teenindavate ehitiste
projekteerimiseks, antakse heakorrastuse, parkla, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude
lahendused. Planeeritud on ehitada aastaringseks kasutamiseks mõeldud rannahoone, kus
asuvad ka vetelpäästeruumid ja tualetid. Planeeringus on ette nähtud uued parklad Järve
tänavale ja Tartu maantee äärde, mille tulemusena suureneb parkimiskohtade arv 130-le, ka 5le invakohale.[2]
Elva linnas Järve 1 (Elva Väikelastekodu) kinnistu detailplaneeringuga on eesmärgiks
parandada Järve 1 kinnistu looduskeskkonda ja luua paremad tingimused reoveekäitlemisele.
Ette on nähtud reovee suunamine linna ühiskanalisatsiooni, mis väldib edaspidi vajaduse
lastekodu hoonete vaheliselt alalt reovee kogumismahuti sagedast tühjendamist ning
võimalikku järve reostamist.
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Verevi järve tervistamise eelduseks on valgalalt tuleva reostuse lõpetamine. Fosfori mudast
eraldamise takistamiseks on peetud otstarbekaks katsetada järve õhustamist.[10]
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LISAD
LISA 1.Verevi järve suplusvee mikrobioloogiliste analüüside tulemused 20062010
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

COLI-LAADSED

FEKAALSED COLILAADSED

SOOLE
ENTEROKOKID

ESCHERICHIA
COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

08.05.2006

0

0

16.05.2006

2

0

05.06.2006

0

0

08.06.2006

1

0

19.06.2006

16

0

03.07.2006

16

11

17.07.2006

3

3

31.07.2006

9

6

10.08.2006

4

0

22.05.2008

0

0

21.05.2008

0

0

11.06.2008

1

0

18.06.2008

12

16

03.07.2008

16

20

14.07.2008

0

3

05.08.2008

10

30

12.08.2008

3

10

20.05.2009

0

0

02.06.2009

0

0

14.08.2006

3

3

31.08.2006

45

27

15.05.2007

6

6

14.05.2007

0

0

06.06.2007

0

0

14.06.2007

0

0

02.07.2007

0

0

01.08.2007

0

0

15.08.2007

0

0

23.08.2007

0

0

07.07.2009

4

33

30.07.2009

10

46

11.08.2009

5

23

31.08.2009

25

64

12.05.2010

1

0

20.05.2010

1

0

17.06.2010

2

2

15.07.2010

17

100

05.08.2010

9

48

10.08.2010

6

11
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LISA 2. Verevi järve suplusvee füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused
2006 - 2010
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV
08.05.2006

pH

8,5

VÄRVUS

MINERAALÕLIDE
ESINEMINE

PINDAKTIIVSED
AINED

FENOOLID

LÄBIPAISTVUS

LAHUSTUNU
D HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS

Pt.Co
skaala

visuaalselt

visuaalselt

olfaktoorselt

cm

% küllastusastmest

visuaalselt

143

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

ei esine

ei esine

>30

puhas

16.05.2006

8,5

30

ei leidu

05.06.2006

8,5

40

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

113

puhas

30

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

119

puhas

ei esine

ei esine

>30

139

puhas

08.06.2006

8,5

puhas

19.06.2006

8,6

25

ei leidu

03.07.2006

8,2

20

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

116

puhas

20

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

105

puhas

ei esine

ei esine

>30

168

puhas

17.07.2006

8,3

31.07.2006

8,3

25

ei leidu

10.08.2006

7,2

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

92

puhas

14.08.2006

8

20

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

125

puhas

ei esine

ei esine

>30

86

puhas

143

puhas

31.08.2006

7,9

25

ei leidu

15.05.2007

8,6

30

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

14.05.2007

8,6

30

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

ei esine

ei esine

>30

144

puhas

puhas

06.06.2007

8,5

25

ei leidu

14.06.2007

8,4

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

142

puhas

02.07.2007

8,7

30

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

155

puhas

ei esine

ei esine

>30

107

puhas

01.08.2007

8,3

25

ei leidu

15.08.2007

8,6

20

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

143

puhas

23.08.2007

8,4

25

ei leidu

ei esine

ei esine

>30

105

puhas
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LISA 3. 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:
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

Mikrobioloogilised näitajad:

Füüsikalis-keemilised näitajad:
Mineraalõlide esinemine mg/l

<0,3

pindaktiivsete ainete kogus vees mg/l

<0,3

Fenoolid mg/l C6H5OH

<0,005

Veepinnal puudub
silmaga nähtav õlikile ja
spetsiifilist lõhna pole
Ei tohi tekitada püsivat
vahtu

Fekaalsed coli-laadsed
bakterid

Fekaalsed streptokokid

Vähemalt 80% proovides
peab olema coli-laadseid
vähem kui 500 (100ml
vee kohta)
Vähemalt 80% proovides
peab olema fekaalseid
coli-laadseid vähem kui
100 (100ml vee kohta)
Vähemalt 90% proovides
peab olema fekaalseid
streptokokke vähem kui
100 (100ml vee kohta)

>0,3

Spetsiifilist lõhna pole
<0,05

Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt:
Väga hea vee kvaliteet
Hea veekvaliteet
Coli-laadsed bakterid

>0,3

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

>0,05

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