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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 direktiiv2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ
tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks
2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle
täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni 2015. aastani. Seoses uute nõuetega
muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued
nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike
teavitamisele. Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele
suplusvee profiilid ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water
quality management) - võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju
ennetamine ja vähendamine supluskohtadele.
Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks:
1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi,
geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid,
2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust
ja sagedust.
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3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse
hinnanguid,
4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid.
Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames.
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt
«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus
on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).
Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab
tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning
teadusasutuste vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja, kes tagab supelranna ohutud
kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi
kohta.

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.
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Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 25. juuli 2000. a määruse 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:
 suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine;
 suplusveega
seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide
väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine;
 suplusvee profiilide koostamine;
 suplusvee andmete kogumine ja töötlemine;
 suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine;
 otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle;
 igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta;
 rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel.
Viljandi järve profiili koostab Terviseamet ja Terviseameti Lõuna talituse Viljandimaa
esindus, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning koordineerides tööd erinevate ametkondade
vahel.
Pädeva asutuse kontaktandmed:
Terviseamet:
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
Tel: 6943500
Faks: 6 943 501
E-post: kesk@terviseamet.ee
Terviseameti Lõuna talituse Viljandimaa esindus:
Vabaduse plats 4, Viljandi, 71020
Telefon: 4330521
Faks: 4330521
E-post: tiia-hele.oispuu@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 veekoguõiguspärasele 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 (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 – valglapiirkond, mis on maa- või veeala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
Ebaharilik olukord - sündmus või mitu sündmust, mis konkreetses supluskohas mõjutavad
suplusvee kvaliteeti ja mis eeldatavasti ei kordu sagedamini kui keskmiselt üks kord iga nelja
aasta jooksul

Lühendid
TA – Terviseamet
VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ
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1. VILJANDI SUPELRANNA, VILJANDI JÄRVE JA SELLE
VALGALA KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE0050501VILJA

Asukoht (riik, maakond,
omavalitsusüksus):

Viljandi linn

Koordinaadid (ETRS89):

PL: 58,3603 IP: 25,6083

Veekogu nimi:

Viljandi järv

Veekogu liik:

järv

Veekogumi ID:

EE208280_1

Veekogu riiklik registrikood:

Vee2082800

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):
Supluskoha rannajoone/kalda
pikkus:

250
298,5 m

Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

Maksimaalne sügavus 4,5 m hüppetorni juures (märgistatud),
Keskmine sügavus 1,8 m

Supluskoha omanik/valdaja:

Viljandi Linnavalitus:
Linnu tn. 2, Viljandi
www.viljandi.ee

Supluskoha omaniku
kontaktisik ja kontaktandmed:

Priit Vihur
Viljandi Linnavalitus
Tel: 4354714, e-kirja aadress: priit.vihur@viljandi.ee

Supluskoha valdaja
kontaktisik ja kontaktandmed:

Supluskoha haldaja MA Viljandi Spordikeskus Mati Jürisson
e-kirja aadress: spordikeskus@viljandi.ee
tel: 4351574
faks: 4351575
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Viljandi supelrand asub Viljandi linnas Viljandi järve põhja kaldal.
Viljandi järve supelranna pikkus mööda veepiiri on ca 298,5 m. Ranna-ala on osaliselt
liivane, osaliselt kaetud muruga. Liivase rannaosa laius staadioni juures on ca 35-50 m,
bangalo pool ca 70 m. Mururiba laius on nii erinev, keskmiselt ca 20-40 m.
Kesklinnast saab jala randa ainult laskudes mööda Trepimäe tänavat. Autodega saab järve
ääres sõita Ranna puiesteel. Vesiflirdi allee on renoveeritud 2010. a ja seda saavad kasutavad
ainult jalakäiad. Autot on võimalik parkida ranna lähedal olevasse kahte parklasse, kuhu
mahub parkima vähemalt 150 autot. Üks parkla asub Aasa tn juures umbes 125 m kaugusel
Viljandi järve supluskohast ja teine vetelpääste maja juures umbes 60 m kaugusel rannast.
Rannas on kohvik Vesiflirt, mille WC-d on puhkajatel võimalik kasutada (samuti on 1 WC
puudega inimestele). Lisaks on randa paigaldatud üks moodul WC, ürituste ajal paigaldatakse
neid juurde. Veidi eemal liivarannast asub veel üks kohvik-bangalo. Kõik rannas olevad
hooned on heas korras ja hooldatud .
Rannas on olemas ka joogiveefontään. Piisavalt on riietuskabiine ja prügikaste (urne,
konteinereid). Jäätmekäitlust korraldab rannas AS Veolia.
Lastele on ehitatud liumägi, ronimispuud ning kiiged, mis on samuti korrastatud ja üle
värvitud. Spordirajatistest asub ranna lähedal tenniseväljak ja staadion.

Foto 1. Lossimägedest vaade Viljandi järvele. (T-H Õispuu)
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Suplejatele on ehitatud ujumissild. Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on
tähistatud poidega. Lastele on eraldi piiratud suplusala. Suplushooajal töötab rannas
rannavalve.
Rannas on uus paadikuur. Paatide ja vesijalgrataste laenutus ja kasutamine toimub väljaspool
supluskohta. Veesõidukeid ei tohi kasutada ujumiseks eraldatud veekogu osal.
Supluskohas on puhkajatele kättesaadav teave valdaja nimetuse ning kontaktidega, vee ja õhu
temperatuuri ning vee kvaliteedi kohta.
Koerte ja teiste lemmikloomadega supelrannas viibimine on keelatud. Aluseks on Viljandi
linna koerte ja kasside pidamise eeskiri.
Igal aastal enne suplushooaja avamist toimub ujumiskohtade põhjapuhastus tuukrite poolt.
200 m veepiirist kogu Viljandi järve kalda ulatuses on keelatud püstitada tootmisobjekte,
ladusid, majandustegevus va. niitmine, uuendusraie ja roo lõikamine.
Viljandi rannas toimuvad kultuuri- ja rahvaüritused. Viljandi järvel ja järve ümbritsevatel
aladel korraldatakse matku, võistlusi ja treeninguid (tennise-, pallimängu- ja spordiväljak).
Populaarsed on ümber Viljandi järve jooks, aerutamisvõistlused. Viljandi järve ümber on
valgustatud matkarada.

1.3. PIIRKONNA JA VALGALA KIRJELDUS
Valgalapõhiselt kuulub Viljandi järv ja Viljandi linn Pärnu alamvesikonda. Pärnu
alamvesikond kuulub Lääne-Eesti vesikonda. Pärnu alamvesikond hõlmab kokku 11 595 km2
suuruse vee- ja maa-ala (maismaad 8841 km2, mereala 2717 km2).

1.3.1. Viljandi linn
Viljandi linn (pindala 14,6 km2 ja elanikke 19145) asub Sakala kõrgustiku põhjaosal,
Viljandi Raudna ürgoru pervel. Linn paikneb orus asuva pikliku Viljandi järve loodekaldal.
Viljandi linna ajalugu ulatub 12. sajandi algusesse kui 1154. aastal märkis Araabia rännumees
ja geograaf Falamuse nime all Viljandit kirjalikes allikates esmakordselt. 13. sajandil algas
Viljandi ordulinnuse ehitamine, mis kestis sajandeid ja mille suursugusust kinnitavad säilinud
ehitiste müürid, mis on kujunenud piirkonna üheks vaatamisväärsuseks. Viljandi on hansalinn
alates 1346. aastast ning igal aastal korraldatakse Viljandis Hansapäevi.
Tänane Viljandi on rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandiga, looduskaunite vaadetega,
rahvusvaheliste festivalide ja üleriigiliste kultuuri- ja spordisündmuste toimumise ning meeldiva
puhkuse veetmise koht.

Linna peamisteks majandusharudeks on tekstiili- ja puidutööstus, kaubandus ja teenindus.
Tegevusaladest on enim levinud teenindus (40%) ja kaubandustegevus (40%), sellele
järgnevad töötlev tööstus ja ehitustegevus, tootmist on 5%.

1.3.2. Viiratsi vald
Viiratsi vald (pindala 215,02 km2) asub Viljandi linnast idas, Viljandi ürgoru kagupervel ja
ulatub Viljandist Võrtsjärveni.
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Valla keskus asub Viiratsi alevikus, kus elab üle kolmandiku valla rahvastikust (1266
elanikku). Viiratsi aleviku lähedal asub valla teine oluline keskus Vana-Võidu küla (428
elanikku). Kahe keskuse rahvastik moodustab poole valla kogurahvastikust (vallas elab 3665
elanikku). Arvestades Viljandi linna lähedust on Viiratsi alevik kujunenud Viljandi
eeslinnaks.
Vallast voolab läbi Tänassilma jõgi, mis algab Viljandi järvest ja suubub Võrtsjärve. Viiratsi
valla kõige tuntumad äriühingud on seakasvatusega tegelev AS EKSEKO, AS Viiratsi
Saeveski ja Vana-Võidu Autokeskus.

1.3.3. Piirkonna kliima
Aasta keskmine sademete hulk Pärnu alamvesikonnas on 700–750 mm, millest suurem osa
langeb aprillist oktoobrini. Kevadsuvine periood on sademetevaesem, suve teises pooles
sademete hulgad suurenevad. Suplushooaja kuude võrdlemisel on väikseima sademate
hulgaga kuu mai ja suurima sademete hulgaga enamasti august. 2006-2010. a Viljandi
mõõtejaama andmete alusel oli väikseim sademete hulk 2006. aastal - 548 mm/a ja suurim
2008. aastal – 931 mm/a. Viljandis on aastane keskmine sademete hulk 680 mm. (tabel 1)
Tabel 1. Sademete hulk EMHI Viljandi mõõtejaama andmetel
Aasta
Kuu sademete summa, mm
mai
juuni
juuli
august
2006
28,2
71,6
17,9
65,7
2007
60,4
66,7
88,6
70,3
2008
22,1
126,9
46,7
174,9
2009
17,6
91,0
133,4
92,5
2010
50,0
75,3
42,1
146,7

sept
35,0
73,8
71,8
64,5
108,3

Aasta sademete
summa, mm
548,0
805,4
931,4
834,1
828,6

Sisemaa klimaatilised tingimused väljenduvad eelkõige õhuniiskuses (aasta keskmine
absoluutne niiskus 6,4 mm, relatiivne niiskus 85%) ja temperatuuris. Juulikuu keskmine
temperatuur on +16,7 °C. Suplushooaja kuude võrdlemisel on soojemad kuud juuli ja august
ning jahedamad kuud mai ja september.
Tabel 2. Suplushooaja ööpäevane keskmine õhutemperatuur

Aasta

2006
2007
2008
2009
2010

Suplushooaja ööpäevane keskmine
õhutemperatuur (mai-sept)
Mai Juuni Juuli Aug. Sept.
11.3 16.3 19.1 17.0 13.9
12.2 16.3 16.7 17.9 11.2
10.8 14.7 16.5 15.8 10.0
11.6 13.9 17.2 15.7 13.0
12.3 14.7 22.4 18.5 11.2

1.3.4. Piirkonna taimestik ja loomastik
Viljandi maastikukaitseala asub Viljandi linna ja Viiratsi valla territooriumil. Pindala 310 ha.
Kaitseala on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja
haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks.
Taimeliikide arv Viljandi maastikukaitsealal on suhteliselt suur, mis on tingitud
maastikukaitseala mitmekesisest maastikust. Kaitsealal leidub nii aruniite, luhaniite, ligi
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sajaaastaseid salumetsi, madalsoid, hoolitsetud murulappe, teeservasid ja jäätmaid, mis kõik
loovad aluse mitmekesisele taimestikule.
Paljasseemnetaimest esineb kaitsealal harilik kuusk, harilik mänd, harilik kadakas ja euroopa
lehis. Lehis moodustab saja-aastaseid istutatud puudesalusid. Huvitavamateks taimeleidudeks
on madala kase massiline esinemine Viljandi järve lõunatipus paiknevatel madalsoodel.
Viljandi järve kaldanõlvadel kasvavad laialehelised salumetsad, mida iseloomustavad
tüüpiliste salumetsa taimeliikide esinemine (salu-siumari, metspipar, püsikseljarohi, saluhein,
laialehine kellukas, nõgiselehine kellukas, harilik humal, maarjasõnajalg jt.).
Maastikukaitseala kaguosas, madalsoometsade vahel paikneval väikesel õõtsiksoolaigul,
kasvab harilik jõhvikas.
Kaitsealuseid taimeliike esineb Viljandi maastikukaitsealal kokku 10 liiki: kollane käoking,
vööthuul-sõrmkäpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, soo-neiuvaip, suur käopõll, valge vesiroos,
tähkjas rapuntsel, kahelehine käokeel, ahtalehine ängelhein, künnapuu. Eesti Punase Raamatu
liike on kaitsealal kaks liiki. Eesti Punase Raamatu liigid on pääsusilm ja künnapuu.
Viljandi järves kasvab haruldane vetikas järvepall (Cladophora aegagropila), mille suuremad
kogumid esinevad Viljandi järve ujumisrannast Mädalepiku allika poole. (Keskkonnaamet)
Kaladest domineerivad siig ja latikas, lisaks on püütud ahvenat, kiiska, viidikat, haugi, koha,
roosärge, nurgu, lutsu, linaskit, kokre, säinast, vingerjat. (Ingmar Ott 2005)

1.3.5. Viljandi järv
Viljandi järv on looduslik järv, mille pindala on 155,7 ha, pikkus 4600 m, kaldajoone pikkus
12689 m. Viljandi järv on tüüpiline pikk ja kitsas orujärv, mis asub jääajal tekkinud ürgorus:
pikk, kitsas, kõrgete kallastega ja suhteliselt sügav. Järve telg kulgeb kirde-edela suunas ning
kaldajoon on vähe liigestunud. Järv jaotub kaheks keskosas asetseva nn „Kitsaskaela“ kohalt.
Järve pikkus on 4,33 km ja maksimaalne laius 435 m, minimaalne laius järve keskosas on 120
m.
Järve linnapoolne kallas on valdavalt korrastatud ja asustatud. Järve teine kallas on enamjaolt
kaetud kõrghaljastusega ning seal leidub vääriselupaikasid. Kaldad koosnevad moreensetetest
moodustistest, osalt devoni liivakivist. Need on kõrged, veepinnast kuni 30 m. Devoni
liivakivi paljandub Viljandi lossipargi servas, moodustades kaitsealuse paljandi. Lossimägede
paljand, mille paljanduva seina pikkus 21,3 m ja kõrgus 6,1 m.
Veekogu sügavneb järsult. Järve sügavaim koht asub Kitsaskaela kohalt veidi edela suunas,
kus suurim sügavus on 11 m. Järve keskmine sügavus on 5,6 m. (Mäemets 1977)
Järve põhi on savine, sügavamaid kohti katab muda. Liivast põhja esineb kaguosas, osalist
kruusast põhja Viiratsi all. Linna plaažile on liiva korduvalt juurde veetud.
Rohkesti leidub nii põhja- kui ka kaldaallikaid. Jääkatte all on järv suhteliselt lühikest aega.
Järv on jäävaba keskmiselt 220 päeva aastas. Kevadel ja sügisel esineb järve kallastel
üleujutusi. Järv on keskmise läbivooluga. Järve vesi vahetub kaks korda aastas.
Järve suubuvad Kösti ehk Uueveski ja Valuoja oja ning arvukalt allikaid ja kraave. Kösti oja
saab alguse Karula järvest. Valuoja läbib Viljandi linna ja linnas paiknevat Paala tehisjärve.
Järve edelasopist voolab välja Pärnu jõgikonda kuuluv Raudna jõgi. (Järvekülg 2001)
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Muistend: Viljandi järv olevat tulnud Volvetist Kiipsi mägede vahelt ja tahtvat sinna tagasi
minna. Järve kaldal seisnud kirik, mis vajunud järve kui seitse venda kirikusse läksid. Järves
elavat ka näkk, kes igal aastal ohvreid nõuab.
Järvega on seotud legend paadimehest, kes ühe padisõidu ajal armus kauni piiga sinistesse
silmadesse ja teda kohata lootes siiani veel igatsedes järvel sõuab.

Fotot 2. Vaade järvelt Viljandi lossimäele (Viljandi linna koduleheküljelt)

1.4. VEE KVALITEET
1.4.1 Suplusvee kvaliteet
Viljandi ranna suplusvee kvaliteet on väga hea. Suplusvee proovid on võetud vastavalt
tervisekaitsenõuetele. Suplusvee kvaliteeti kontrollis haldaja MA Viljandi Spordikeskus
suplushooajal vähemalt korra kuus. Suplusvee kvaliteeti kontrolliti kogu suplushooaja vältel
ka Terviseameti poolt.
Viljandi järve suplusvee kvaliteet vastas aastatel 2006-2007 VV 25. juuli 2000. a määrusele
nr 74 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“, kui ka 2008-2010. aastal VV 3. aprilli 2008. a
määrusele nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“. (tabel 3)
2006. ja 2007. aastal oli kontrollitud järgmisi näitajaid:
• Coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid 670 PMÜ/100 ml 31.05.2007. a),
• Fekaalsed coli-laadsed bakterid (maksimaalne leid 670 PMÜ/100 ml 31.05.2007. a),
• Pindaktiivseid aineid ega mineraalõlide esinemist suplusvees avastatud ei ole, ka ei ole
täheldatud fenoolidele spetsiifilist lõhna (viimased uuringud 2006-2007)
Edaspidi, 2008.- 2010. a oli kontrollitud järgmisi mikrobioloogilisi näitajaid 4 korda haldaja
poolt ja 2 korda Terviseameti poolt:
• E.coli (maksimaalne leitud näitaja viimase kolme aasta jooksul 81 PMÜ/100 ml
07.08.2008),
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•

Soole enterokokid (maksimaalne leitud näitaja viimase kolme aasta jooksul 120
PMÜ/100 ml 07.08.2010).

Analüüside tulemused on toodud lisas nr 1 ja 2.
Samuti vastas Viljandi ranna suplusvesi 2008. aastal direktiivi 76/160/EMÜ kohustuslikele
nõuetele, 2006., 2007., 2009. ja 2010. aastal lisaks ka rangematele soovituslikele nõuetele
(tabel 3, lisa 3)
Tabel 3. Viljandi järve suplusvee kvaliteet
Aasta
2006
2007
Õigusakt
2000. a määrus nr 247
2008. a määrus nr 74

-

2008

2009

2010

-

-

-

-

direktiiv 76/160/EEC

Suplusvee seirepunkt asub ranna paremal pool ääres laste supluskohas. Supluskoha
seirepunkti asukoht on toodud tabelis 4 ja kaardil 1.
Tabel 4. Proovivõtu punktid:

Proovivõtu punkt

Koordinaadid

seirepunkt

X293976,5m; X6469910,9m

Kaart 1. Viljandi supelrand
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1.4.2 Viljandi järve seisund
Viljandi järv on looduslik rohketoiteline järv kuuludes VRD järgi tüüpi III (sügavad,
kihistunud ning kareda veega).
Viljandi järv on väga tugeva ökosüsteemiga tänu suurele veemahule ja karedale veele, kuid
samas ka tugeva inimmõju all. Seejuures pole see mõju üheselt mõistetavalt halb, vaid läbi
mitme ökoloogilise mehhanismi suhteliselt keerukas.
Järve rohekaskollane vesi on suvel vähe läbipaistev (1m). Järves ei ole kuigi tugevat
temperatuurikihistust, sellele vaatamata erineb hapniku ja süsihappegaasi sisaldus pinna- ja
põhjakihtide vahel tugevasti. Järve vesi on aluselise reaktsiooniga (pH 7,6-8,8), sisaldades
üsna palju mineraalaineid ja keskmisel hulgal orgaanilisi aineid (Mäemets, 1977).
Iseloomulikud tunnused 2005. a.:
 lämmastiku ja fosfori suhe on väga suur (75, tavaline peaks olema 10-30)
 planktonvetikaid on vähe,
 suvel vee läbipaistvus kesine
 settest eraldub sekundaarreostust
 loomse hõljumi koosseisus domineerivad arvukuselt keriloomad
Seda kõike soodustab kalda-ala korrastamine ja ka röövkalade introdutseerimine ning
lubiainete mõju nii põhjaallikaist kui ka Viiratsi järveosa setetest. Taimestiku eemaldamisega
väljaviidavad fosfori ja lämmastiku kogused pole küll väga suured, kuid peaksid ka järkjärgult olukorda parandama. (Ingmar Ott 2005)
Nii suurtaimestiku hulk kui taimeliikide arv järves on keskmine (2005. a. andmetel leiti
järvest 47 taksonit). Makrofüütide poolt on kaetud umbes neljandik kogu järve pindalast.
Kaldaveetaimedest on esindatud peamiselt järvekaisel ja pilliroog, mis ääristab peaaegu
kõikjal kaldajoont. Ujulehtedega taimi esineb paiguti (liikidest domineerivad kollane
vesikupp, väike vesikupp). Taimed esinevad kuni 3,5 m sügavusel. Veesiseses taimestikus
leidub vesikatku ja kardheina, kohati ka kaeluspenikeelt. Järve kaldad on ümbritsetud
kõrkjate ja roo vööga. Suurenenud on järve vananemisele viitava ahtalehise hundinuia
arvukus (Ott, 2005).
Viljandi järves kasvab haruldane vetikas järvepall (Cladophora aegagropila), mille suuremad
kogumid esinevad Viljandi järve ujumisrannast Mädalepiku allika poole.
Fütoplanktonit on järvest leitud kuni 243 liiki, nende hulgas mõnikümmend liiki sinivetikaid.
2004. ja 2005. aasta uuringute põhjal domineerivad kevaditi koldvetikad (Uroglena sp.),
rohevetikaid ja ränivetikaid (Synedra ulna var. danica, Stephanodiscus sp., Asterionella
formosa). Sinivetikatest leiti nö. halbade tingimuste indikaatoritena tuntud liike Radiocystis
geminata ja Planktothrix agardhii, kuigi väga väikeses koguses. Suvel lisanduvad kooslusse
uued liigid. Rohketoitelisele järvedele iseloomulikult oli pinnakihis esindatud vähearvukalt
Microcystis botrys (võib eritada tsüanotoksiine), Apahnizomenon gracile, Cyanodictyon
planktonicum. Koldvetikad (Dinobryon) ja dinofüüdid (Peridinium willei) on samuti
iseloomulikud suvistele proovidele. Need on aga puhaste vete indikaatorid
Järve planktoni ohtrus on üle keskmise ja sagedased on olnud vee õitsemised. Kuid
potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid ei ole täheldatud.
Samuti on suur zooplanktoni liikide arv ja esinemisohtrus.
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Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja Eesti Maaülikooli
Limnoloogiakeskuse poolt teostatud pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on Viljandi
järvele antud üldhinnang hea.

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Viljandi järve lähedal ei paikne selliseid reostusallikaid, mis võiksid oluliselt mõjutada
Viljandi järve ja seega ka Viljandi järve ranna suplusvee kvaliteeti.
Reo- ja sademevesi
Viljandi reoveekogumisala suurus on 895 ha, koormusega 20573 ie. Viljandi linnas on
ühiskanalisatsiooniga liitunud ca 95% elanikkonnast. Ühiskanalisatsiooniga mitte liitunud
elanikud kogub reovee kogumiskaevudesse.
Linna kanalisatsiooni ja sademevete torustike pikkus on ligi 78 kilomeetrit. AS Viljandi
Veevärk kliendid suunavad iga päev kanalisatsioonivõrku keskmiselt 4000 m³ reovett
Viljandi reoveepuhasti asub Viljandis Köstis Viljandi järvest umbes 400 m idapool. Heitvesi
juhitakse Tänassilma jõkke ja sealt edasi Võrtsjärve.
Viljandi linna reoveepuhasti ehitamisega ja kanalisatsiooni pearajatiste rekonstrueerimisega
lõpetati 2005. aasta alguses. Enne 2005 aastat toimus reovee puhastamine Viljandi linna piiril
asunud Tüma reoveepuhastis, mis praeguseks ajaks on likvideeritud, kuna puhasti oli
amortiseerunud ja ei rahuldanud vajadust.
Viljandi linna reoveepuhastisse juhitakse ka Viiratsi aleviku ja Teemeistri elamute reovesi.
Täpset kogust kui palju sademetevett jõuab ühiskanalisatsiooni ei ole. Sademetevee
väljalasud on olemas nii Paala järve kui ka Viljandi järve. Väljalasud on varustatud liiva- ja
õlipüüduritega. Ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitud sademetevesi seguneb torustikes
reoveega ja läbib Viljandi reoveepuhasti.
Prügila
Viljandist pärinevad segaolmejäätmed ladestati 2009. aasta juulikuuni Viljandi prügilas. Osa
prügila nõrgveest suunatakse kanalisatsiooni kaudu Viljandi Veepuhastusjaama. Viljandi
prügila asub Viljandi järvest 2,6 km kaugusel. Seega prügila tõenäoliselt ei mõjuta järve vee
kvaliteeti.
Suubuvad veekogud
Kösti ehk Uueveski oja on 15 km pikk, valgalaga 36,1 km2. Uueveski oja on looduslik
veekogu tüübilt heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega (I B). Veekogu on heas
seisundis. Uueveski oja suubub Viljandi järve Köstis, järve idapoolses servas.
Valuoja on 9 km pikk oja, mille valgala on 14,2 km2. Veekogu on inimtegevuse tõttu
tugevasti muudetud ning seetõttu on tema ökoloogiline seisund hinnatud kesiseks. Valuoja
suubub järve järve keskel kitsaskaela läheduses.
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2. REOSTUSOHU HINNANG
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väga väike, kuna aastatel 2006-2010 on
suplusvee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad olnud stabiilsed ja ei ole olnud piirnormide
ületamist reglementeeritud näitajate osas.
Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis sellisel juhul reostuse põhjuste väljaselgitamiseks,
terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Lõuna Talituse
Viljandimaa esinduse ja Viljandi Linnavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuse vahel.
Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Koheselt
informeeritakse veeproovide tulemustest Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad
ning teavitab avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma
koduleheküljel (www.terviseamet.ee). Viljandi Linnavalitsus ja Terviseameti Lõuna talituse
Viljandimaa esindus teavitavad avalikkust kohaliku ajalehe, Linnalehe ja kohaliku raadio
kaudu.

2.2. MUU REOSTUS
Viljandi rannas on pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemise tõenäosus väga
väike, kuna suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka 2006.-2010. a veeanalüüside
andmed.
Juhul kui esineb reostust, siis sellisel juhul reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude
avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö Terviseameti Lõuna Talituse Viljandimaa
esinduse ja Viljandi Linnavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Reostuse ulatuse
või lõppemise kindlaks tegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Koheselt informeeritakse
veeproovide tulemustest Terviseametit, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab
avalikkust lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma koduleheküljel
(www.terviseamet.ee). Viljandi Linnavalitsus ja Terviseameti Lõuna talituse Viljandimaa
esindus teavitavad avalikkust kohaliku ajalehe, Linnalehe ja kohaliku raadio kaudu.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE SINIVETIKATE EHK
TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Viljandi järve fütoplankton on olnud iseloomulik tüüpilisele eutroofsele järvele, mida
eelkõige iseloomustab kevadel ränivetikate ja suvel sinivetikate domineerimine planktonis.
Eutroofsuse nõudlusega koloonialised sinivetikad (perekond Microcystis) on küll esindatud,
kuid vähearvukalt. Hüpertroofse nõudlusega P. agardhii arvukus ega biomass pole aastate
jooksul suurenenud, mistõttu võib oletada, et järve seisund on varasemaga võrreldes vähe
muutunud. Kuna ka ei ole täheldatud suviseid potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt
põhjustatud õitsenguid, siis nende esinemine ka järgmistel suplushooaegadel on vähe
tõenäoline.
Juhul kui esineb Sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid toimub koostöö Terviseameti
Lõuna
Talituse
Viljandimaa
esinduse
ja
Viljandi
Linnavalitsuse
ja
keskkonnajärelevalveasutuse vahel. Supelrannas pannakse teabetahvlile välja info, et
suplemine ei ole soovitatav. Vajadusel võetakse proov sinivetika liikide ja koguse
määramiseks. Koheselt informeeritakse Terviseametit, kes avalikustab teavitab avalikkust
sinivetikate poolt põhjustatud õitsengutest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma
koduleheküljel (www.terviseamet.ee). Viljandi Linnavalitsus ja Terviseameti Lõuna talituse
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Viljandimaa esindus teavitavad avalikkust kohaliku ajalehe, Linnalehe ja kohaliku raadio
kaudu. Kohaliku ajalehe ja kodulehe kaudu selgitatakse elanikele käitumise reeglid
sinivetikatega kokkupuutumisel.

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Viljandi järv on toitainete rikas, mis üldiselt soodustab makrovetikate ja fütoplanktoni kasvu.
Samas ei ole järve toitainete kontsentratsioon väga suur ja ka järve fütoplanktoni seisund on
hea. Ranna-alal niidetakse regulaarselt veetaimestikku ning koristamise käigus kogutakse
kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht.

3. SUPLUSKOHA ARENGU SUUNAD
Piirkonda arendatakse sihipäraselt ja koostöös erinevate osapooltega. Viljandi linnal on
plaanis kaasajastada ranna-ala infrastruktuur. Järve põhjakaldale ehitatakse 2100 m2
mänguväljak erinevatele vanusegruppidele. Nn basseinist on plaanis eemaldada muda ja
supluskohas jätkata taimede niitmist suplushooaja jooksul kaks korda.
Viljandi järve ümbruse korrastamiseks ja arendamiseks on koostatud „Viljandi järve ümbruse
tervikliku arendamise kava“ (valmis 2010. a.).
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LISAD
LISA 1. Suplusvee mikrobioloogilised analüüside tulemused 2006 - 2010
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

COLILAADSED
arv 100ml vees

FEKAALSED
COLI-LAADSED
arv 100 ml vees

04.05.2006
10.05.2006
16.05.2006
02.06.2006
06.06.2006
19.06.2006
29.06.2006
13.07.2006
27.07.2006
09.08.2006
11.08.2006
24.08.2006
30.08.2006
07.09.2006
03.05.2007
10.05.2007
17.05.2007
31.05.2007
06.06.2007
14.06.2007
28.06.2007
05.07.2007
12.07.2007
26.07.2007
09.08.2007
21.08.2007
23.08.2007
21.05.2008
26.05.2008
11.06.2008
30.06.2008
03.07.2008
28.07.2008
07.08.2008
25.08.2008
25.05.2009
01.06.2009
29.06.2009
27.07.2009
10.08.2009
24.08.2009
13.05.2010
27.05.2010
16.06.2010
21.06.2010
19.07.2010
12.08.2010

12
1
3
160
54
32
4
4
0
130
96
0
100
0
4
0
37
670
0
0
0
0
100
0
0
0
1

12
0
1
0
41
1
0
1
0
88
0
0
52
0
4
0
0
670
0
0
0
0
0
0
0
0
1

SOOLE
ENTEROKOKID
arv 100ml vees

ESCHERICHIA
COLI
arv 100 ml vees

0
0
2
0
17
8
120
9
0
6
0
0
12
1
2
0
6
2
11
6

1
0
0
0
9
64
81
32
5
23
5
50
38
18
6
3
9
1
20
11
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LISA 2. Suplusvee füüsikalis-keemiliste analüüside tulemused
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

04.05.2006
10.05.2006
16.05.2006
02.06.2006
06.06.2006
19.06.2006
29.06.2006
13.07.2006
27.07.2006
09.08.2006
11.08.2006
24.08.2006
30.08.2006
07.09.2006
03.05.2007
10.05.2007
17.05.2007
06.06.2007
31.05.2007
14.06.2007
28.06.2007
5.07.2007
12.07.2007
26.07.2007
9.08.2007
21.08.2007
23.08.2007

pH

8,4
8,6
8,4
7,7
8,3
8,3
8,2
8,1
8,1
8,2
8,1
8,0
8,3
8,1
8,1
8,3
8,4
8,5
8,4
8,5
8,5
8,3
8,4
8,3
8,4
8,1
7,9

VÄRVUS
Pt.Co
skaala
50
40
40
40
25
30
25
20
25
20
20
25
25
30
30
25
40
25
25
30
30
25
25
25
20
20
25

MINERAAL
PIND-ÕLIDE
AKTIIVSED FENOOLID
ESINEMINE
AINED
visuaalselt
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu
ei leidu

visuaalselt
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine

LÄBIPAISTVUS

olfaktoorselt
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine
ei esine

cm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

LAHUSTUNUD
HAPNIK
% küllastusastmest
140
128
121
104
112
128
92
122
120
88
136
124
122
122
104
116
125
134
125
116
111
127
111
85
135
93
83

VEEPINNA
PUHTUS
visuaalselt
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
puhas
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:
Mikrobioloogilised näitajad:
Coli-laadsete bakterite arv 100 ml vees
Fekaalsete coli-laadsete bakterite arv
100 ml vees

Väga hea
kvaliteet

Hea kvaliteet

Halb kvaliteet

<500

<10 000

>10 000

<100

<2000

>2000

–

>100

Fekaalsete streptokokkide arv 100 ml vees <100
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
>0,3
ja spetsiifilist lõhna
pole
Ei tohi tekitada püsivat
>0,3
vahtu
Spetsiifilist lõhna pole
>0,05
<0,05

Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt:
Väga hea vee kvaliteet
Coli-laadsed
bakterid
Fekaalsed colilaadsed
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)

Hea veekvaliteet

Kehv vee kvaliteet

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)

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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