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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 6 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 
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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.  

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

hinnanguid,  

5) 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 Tervisekaitseinspektsioon. Profiilide 

koostamine nõuab tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (tervisekaitseinspektsiooni, 

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. 
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Käesolev Kauksi ranna suplusveeprofiil on valminud Transition Facility 2006 Twinning Light 

programmi Eesti ja Austria partnerlusprojekti „Suplusvee direktiivi 2006/7/EC rakendamine 

Eestis” raames ning rahastatud Euroopa Komisjoni poolt 

 

Profiili koostamisel osalesid Iisaku Vallavalitsuse, Keskkonnameti Viru regiooni, 

Tervisekaitseinspektsiooni ja Tallinna Tervisekaitsetalituse spetsialistid. 

 

Eesti seadusandlus 

 Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus, mis on Riigikogu poolt vastu 

võetud 11.05.2004. aastal. 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, mis on Riigikogu 

poolt vastuvõetud 21.04.2004. aastal. 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, mis on Riigikogu poolt vastu võetud 14.06.1995. aastal. Vastavalt sellele peab 

suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõudeks.  Seadus 

kohustab avalik- ja eraõiguslik juriidilist isikut ning füüsilist isikut, kes on supelranna omanik 

või valdaja avaldama teabe suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt keskkonnainfo 

kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu 
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poole pöördumise konventsiooni nõuetele avaliku teabe seaduses sätestatud korras.  

Rahvatervise seaduse §7 lõike 2 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus tervisekaitse õigusaktid 

suplusveele ja supelrannale.  

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

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

suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele 

ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.  

 

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

Valitsuse 25. juuli 2000. a määruse nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja 

suplusveele”.   

 

Pädev asutus 
Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Tervisekaitseinspektsioon.  

Tervisekaitseinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, 

mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja 

korras. 

Tervisekaitseinspektsiooni 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. 

 

Kauksi ranna profiili koostab Tervisekaitseinspektsiooni Virumaa Tervisekaitsetalitus, s.h. 

kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel . 
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Pädeva asutuse kontaktandmed: 

  Tervisekaitseinspektsioon 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 
Tel: 6 943 500 

Faks: 6 943 501  

E-post: kesk@tervisekaitse.ee 

Virumaa Tervisekaitsetalitus  

 Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve 

Telefon: 337 5214 

Faks:  337 5215 

E-post: virumaa@tervisekaitse.ee 

 

   

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 mere ökosüsteeme, olla takistuseks mere õiguspärasele 

kasutamisele, s.h kalapüügile, kahjustada merevee kasutamist ja viia heaolu 

vähenemisele, inimesepoolset otsest või kaudset sisselaset merre. Reostus võib olla keemiline, 

füüsikaline ja mikrobioloogiline.  
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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 

(toitub). 

 

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

 

Veekogud ja veekogumid - 

VRD on veekogum („water body“) defineeritud kui „eraldiseisev ja oluline” (discrete and 

significant) pinnaveekogum, nagu näiteks järv, veehoidla, oja, jõgi või kanal, samuti oja, jõe 

või kanali osa, siirdevesi või rannikumere osa. „Oluline“ tähendab seda, et veekogumil peab 

olema direktiivi eesmärkide saavutamisel mingisugune tähtsus. „Eraldiseisev“ vihjab sellele, 

et veekogumit peaks olema võimalik selgelt ja lihtsalt piiritleda. Üks veekogum ei tohi 

hõlmata erinevaid pinnavee kategooriaid (jõgi, järv, rannikumeri jne) ja erinevaid tüüpe. 

Samuti ei tohi ühe veekogumi piires selle ökoloogilise seisundi klass oluliselt erineda. 

Järelikult ei tohi jõge, mille ülemjooks on heas ja alamjooks rahuldavas ökoloogilises 

seisundis, lugeda üheks veekogumiks. Näiteks on Pedja jõgi veekogu tüübi ja ökoloogilise 

seisundi vaheldumise tõttu jagatud viieks veekogumiks. 

 

Troofsus ehk toitelisus on mingis veekogus selle aineringles liikuvad orgaanilised 

(humiinained) ja anorgaanilised ained (mineraalained ja biogeenid), mis ringlevad nii 

veesambas kui veekogu setteis, kusjuures see väljendab nende ühendite hulka, liikumiskiirust 

ja akumuleerumisintensiivsust. 

Troofsuse alusel saab eristada erinevaid järvetüüpe. Näiteks oligotroofsed, düstroofsed ja 

eutroofsed järved. 
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Toitained on keemilised ained, mida organismid vajavad aine- ja energiavahetuseks. 

Organismid omastavad toitained ümbritsevast keskkonnast. Sõltuvalt keemilisest koostisest 

saab toitained jagada orgaanilisteks ja anorgaanilisteks (mineraaltoiteained). Orgaanilised on 

näiteks valgud, süsivesikud, vitamiinid, anorgaanilised aga näiteks vesi, ammoniaak. 

Tinglikult saab toitained jagada ka makro- ja mikrotoitaineteks; esimesel puhul vajab 

organism neid suhteliselt suuremates kogustes võrreldes teiste – mikrotoitainetega.  

 

Biogeenid ehk biogeensed ühendid (ka toitesoolad) on biokeemilised ühendid 

(mineraaltoiteained), mis on vajalikud taimede(sealhulgas fütoplanktoni ja –bentose) 

arenguks. Tähtsamad biogeenid on mitmed fosfori- ja lämmastikuühendid (erti nende soolad), 

ammooniumiühendid jt. 

Fosfori- ja lämmastikuühendite liiasus mingis veekogus võib põhjustada „veeõitsengut” ja 

hilisemat eutrofikatsiooni, nende vähesus aga limiteerib eeskätt fütoplanktoni ja –bentose kui 

olulisimate esmasprodutseerijate hulka vees. 

 

Eutrofeerumine on toiteainete üleküllus veekogus, mis sageli põhjustab vee kvaliteedi 

halvenemise. Eutrofeerumine võib olla looduslik või tekib inimtekkilise reostuse sattumisel 

veekogusse. Põllumajanduslikud kemikaalid, reovesi, tööstuslik ja kanalisatsiooni heitvesi 

võivad sisaldada orgaanilisi ühendeid, lämmastiku ja/või fosforit, mis kõik annavad oma 

panuse eurotrofeerumisele. 

 

Makrofüüdid ehk suurtaimed on veetaimed, mis on palja silmaga nähtavad. 

 

Litoraal on ookeanide, merede, järvede jt veekogude bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, 

mis üldiselt hõlmab ranniku- (kalda-) piirkonna, kus kasvab fütobentos ehk põhjataimestik. 

Lühendid 
 
TKI – Tervisekaitseinspektsioon 

TKT - Tervisekaitsetalitus 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 

RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus 
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA 
KIRJELDUS 

 1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 
 

Supluskoha ID: EE00301004KAUKSI 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Iisaku vald, Ida-
Virumaa 

Koordinaadid: 
PL: 58,9875 
IP: 27,2256 

Koordinaatidesüsteem:  ETRS89 

Veekogu nimi: Peipsi järv  

Veekogum: Peipsi järv 

Veekogu liik: Järv 

Veekogu ID: EE207560_1 

Veekogu riiklik registrikood: Vee207600 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

Umbes 1000 

Supluskoha rannajoone/kalda 
pikkus: 

400 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimaalne -  2m, keskmine – 1 m 

Proovivõtu punkt Koordinaadid 
Koordinaatide 
süsteem 

Proovivõtu kohad  
     Kauksi rand 

N: 58.98757 E: 27.22894       Eesti   
Põhisüsteem  

Supluskoha omanik/valdaja: RMK 

Supluskoha kontaktisik: 
RMK Puhkeala juhataja Heinar Juuse 339 3833, 
kauksi.looduskeskus@rmk.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Viljandi mnt 18-b, 11216 Tallinn, www.rmk.ee, rmk@rmk.ee, 
tel 6767500 
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Joonis 1. Kauksi ranna supluskoht, seirepunkt 

 
 

1.2. KAUKSI RAND 

 

Peipsi põhjarannikul on kilomeetrite ulatuses liivarandu. Üheks populaarsemaks 

suvituskohaks on kujunenud Kauksi rand. Eelmise sajandi 60-80ndatel aastatel oli supluskoht 

eriti hinnatud ida poolt tulevate turistide hulgas.  

 

Kauksi rand on osa Peipsi põhjaranniku puhkealast, mis hõlmab enda alla kogu Peipsi 

põhjaranniku Avi jõest kuni Eesti-Vene riigipiirini ning ulatudes põhja kuni Kurtna 

järvestikuni (Lisa 3, kaart 1). 

 

Peipsi põhjarannik on tuntud oma „laulvate liivade” poolest – kõndides mööda liiva, on 

kuulda kuidas ränikivikesed jalgade all teevad üht kindlat häält. See näitab, et rand on puhas, 

saastumata sooladest, õlidest, tolmust ja detergentidest. [4] 

 

Kauksi rannaala pikkuseks on 400 meetrit ja laiuseks 20 meetrit. Rand läheb üle metsaga 

kaetud haljasalaks. Rööbiti rannikuga kulgevad männimetsaga kaetud luiteahelikud. Need 
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rannamoodustised ulatuvad ka kilomeetrite kaugusele järvest Alutaguse soode ja rabade 

vahele. 

 

Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav järve osa on tähistatud poidega. Supluskohas on 

veesõidukitega liiklemine keelatud. 

 

Autoga on randa sõitmine keelatud. Ranna kõrval on tasuline parkla. Lähim tasuta valveta 

parkimisplats asub Kauksi telklaagri kõrval umbes 100 m kaugusel rannast. Mööda 

laudradasid võib jalutada otse randa. 

 

Supluskoht on hooldatud ja korrastatud. Rannas ei ole lubatud ujutada koeri. Rannas on 

olemas riietuskabiinid ja prügikastid - üks jäätmekonteiner 5 m³ mahuga ning mitmed 

väiksemad konteinerid, mida tühjendatakse regulaarselt. 

 

Rannas umbes 20 m kaugusel veepiirist on hoone vetelpäästele, umbes 50 meetri kaugusel 

rannast on majake, kus asuvad tualett ja dušš ning väike hoone kohviku jaoks, nendes tekkiv 

heitvesi kogutakse kogumiskaevu ja veetakse Iisaku aleviku puhastusseadmetesse. 

Suplusranna kõrval on Kauksi Puhkemaja, mis mahutab maksimaalselt 14 inimest, Kauksi 

Puhkelaager-kämping, kus on kohti maksimaalselt 140 inimesele ning Kauksi Telklaager 

maksimaalselt 30 inimesele.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kauksi rand 
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1.3. PIIRKONNA JA VALGALA ISELOOMUSTUS 
 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond 

Vesikonna ID: EE02 

Alamvesikond: Viru alamvesikond 

Alamvesikonna ID: EE2SU5 

 
 
Kauksi supelrand asub Viru alamvesikonnas, samas suurem osa Peipsi järvest jääb Peipsi 

alamvesikonna territooriumile. Mõlemad, nii Viru kui Peipsi alamvesikond kuuluvad Ida-

Eesti vesikonda.  Viru alamvesikond hõlmab koos rannikumere ja Narva veehoidlaga 19% 

Eesti territooriumist.  

 
Peipsi äärsete alade asustus tihedus on madal (lisa 3, kaart 3). Peipsi põhjarannikul, mis jääb 

Viru alamvesikoda on valdade asustustihedus vähem kui 4 inimest ruutkilomeetri kohta. 

Kolmes Viru alamvesikonna vallas, mis külgnevad Peipsiga, elab  kokku alaliselt  u. 2400 

alalist elanikku, mis teeb vähem kui 1% alamvesikonna elanike kogu arvust.  

 

Enamus alamvesikonna aladest on looduslikud. Põllumajanduslikud maad moodustavad 

maakonna territooriumist vähem kui 25%  (Joonis3). Umbes 68-77% moodustavad metsad ja 

märgalad (joonis 2). 

 

 

 
 
Joonis 2. Metsa ja pool-looduslike alade osatähtsus (%) maakonnaterritooriumist 
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Joonis 3. Põllumajanduslike alade osatähtsus (%) maakonnaterritooriumist. 

 

Kliima 

Alamvesikonna kliimat iseloomustab mõõdukalt külm talv ning jahe suvi. Piirkonna 

keskmine õhutemperatuur on juulis üle 17ºC ning veebruaris alla -7ºC. Aastane sademete hulk 

on keskmiselt 618,6 mm (2004-2008. a andmed). Suurima sademetega kuu on august 2008. a 

(235 mm), väiksema sademete hulgaga kuu on aprill 2004. a (7,6 mm) (tabel 1). Tiirkoja RJ 

seirejaama andmetel olid 2004.-2008. aastate suplushooaegade jooksul kõige 

päikesepaistelised päevad juunis ja kõige vähem päikest paistis augustis, keskmine 

õhutemperatuur oli 16,8ºC. Rannal puhuvad peamiselt läänekaarte tuuled. 

 

           Tabel 1. Sademed 2004-2008.a Tiirikoja RJ seirejaam (EMHI  andmed) 

Aasta 
Maksimaalne 

sademete hulk kuus, 
mm 

Minimaalne 
sademete hulk kuus, 

mm 

Keskmine aastane sademete 
hulk 2004-2008,                      

mm 

2004 Juuni 126,7 Aprill 7,6 

2005 Mai 86,6 Veebruar 16,3 

2006 Oktoober 74,2 Juuli 9,6 

2007 Juuli 90,5 Veebruar 15,7 

2008 August 234,9 Mai 20,9 

618,6 

 

Valgala 

Kauksi rand asub valgalas, mille moodustavad 4 veekogumit:  

• Rannapungerja jõgi Millojani (kogumi kood 105870_1), 

• Rannapungerja  Millojast (kogumi kood 105870_2),  

• Rannapungerja Tudulinnast (kogumi kood 105870_3),  

• Kauksi oja (kogumi kood 105870_8).  
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Neisse nelja kogumisse kuuluvad järgmised veekogud:  

• Rannapungerja jõgi (suubub Peipsi järve)  

• Uhe peakraav 

• Jõuga peakraav, (suubub Rannapungerja jõe) 

• Kõnnu peakraav  

• Milloja  

• Saarjärveoja  

• Iisaku peakraav (suubub Peipsi järve)   

• Härjaoja 

• Tudulinna oja (suubub Rannapungerja jõe) 

• Kõveroja  

• Rosseli oja  

• Viilipoja  

 

Need veekogud on peamiselt pruuniveelised või kõrge humiinainete sisaldusega (tüüp A). 

Veekogude tüübid on näha kaardilt 5 Lisas 3 

 

Supluskohta ümbritsevad looduslikud vooluveekogud: jõed ja ojad. Kuid nende seas on 

tugevasti muudetud vooluveekogusid (Lisa 3, kaart 4). Näiteks Rannapungerja jõe 

veekvaliteedile on surveteguriks kaevandusvesi. 

 

Kauksi supelrannale lähimad jõed on: 

1) Rannapungerja jõgi (Registrikood: 105870) 

Rannapungerja jõe arvutuslik valgala pindala on 601 km², pikkus 52 km.  

Jõgi suubub Peipsi järve, Kauksi ranna piirist umbes 900 meetri kaugusel läänes 

(kaugus mõõdetud Regio kaardilt). Vastavalt Keskkonnaministeeriumi pinnavete 

ökoloogilise seisundi hindamise aruandele on Rennapungerja jõe seisund „hea” (Lisa 

3, kaart 3). [13] 

2) Kauksi oja (Registrikood: 106090) 

Kauksi oja arvutuslik valgala pindala on 44,2 km², pikkus 15 km. Oja suubub Peipsi 

järve  Kauksi ranna piirist umbes 3 km kaugusel läänes (Kaugus mõõdetud Regio 
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kaardilt). Vastavalt Keskkonnaministeeriumi pinnavete ökoloogilise seisundi 

hindamise aruandele on Kauksi oja seisund „hea” (Lisa 3, kaart 3). [13] 

  

 Peipsi järv 
 
Peipsi järv on Eesti suurim järv, mis asub Eesti ja Venemaa piiril. Nimetust „Peipsi järv“ 

kasutatakse kahesuguses tähenduses. Sellega tähistatakse nii kogu Peipsi järvistut - mis 

hõlmab Suujärve ehk Peipsit kitsamas tähenduses, Lämmijärve ja Pihkva järve – kui ka ainult 

põhjapoolseimat ja suurimat järve ehk Suurjärve. [1] 

 

       Tabel 2. Peipsi järvistu (Viru-Peipsi VMK) 
 

Suurjärv Lämmijärv Pihkva järv 
Peipsi järvistu 

kokku 
Pindala (km²) 
     sh Eestis (km²) 

2611 
   1387 

236 
   118 

708 
    25 

3555 
    1529 

Suurim sügavus (m) 12,9 15,3 5,3 15,3 
Keskmine sügavus (m) 8,3 2,5 3,8 7,1 
Veemaht (km3) 21,79 0,6 2,68 25,07 

 

Peipsi järv on oma pindala poolest Euroopa neljas järv. Tekkinud on ta mandrijääpoolt 

tekitatud madalasse lohku. Järve pikkus on 143 km, suurim laius 48 km, kaldajoone üldpikkus 

520 km (sh. Eestis 175 km). Peipsi järv on suhteliselt madal, järve keskmine sügavus on 8,3 

m ning suurim sügavus 12,9 m. Talvel on järv külmunud keskmiselt 114 päeva. 

 

Suurjärve (eriti selle põhjaosa) põhi on valdavalt liivane, Lämmi ja Pihkva järve põhja katab 

peamiselt  järvemuda, ida- ja lõunaranna lähedal turbamuda. 

 

Nagu kõigil parasvöötme järvedel, koosneb ka Peipsi veerežiimi aastane tsükkel neljast 

faasist: 1) talvine veetaseme langus; 2) kevadine suurvesi; 3) suvine veetaseme langus; 4) 

sügisene veetõus. Kujuneb välja kaks madalveeaega (talvine ja suvine) ning kaks 

kõrgveeseisu (kevadel ja sügisel, kusjuures viimane on tavaliselt kevadisest tunduvalt 

madalam). [7]  
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Mustvee HJ andmetel (LISA 2) oli madalaim veetemperatuur 2004.- 2008. a suplushooaegade 

jooksul juunis 2006 (11,2ºC), ning kõrgeim augustis 2007 (26,8 ºC). Selle perioodi keskmine 

veetemperatuur oli 18,1 ºC.  

 

Hüdroloogiliste uuringute andmete kohaselt on järve keskmine veetase 196 cm. Aastase 

veetaseme kõikumise amplituud on keskmiselt 115 cm, suurim 182 cm ning väiksem 64 cm. 

Suuri üleujutusi on Emajõe suudmealal (Varnja ja Meerapalu vahel, 200 km2), Remda 

poolsaarel, Pihkva järve edela- ja Lämmijärve läänerannikul ning Suurjärve põhjarannikul 

Remniku ja Vasknarva vahel. Peipsis vahetub vesi kahe aastase tsükliga. Järv ei ole 

kihistunud, vesi seguneb jäävabal ajal täies ulatuses.  

Peipsi järv kogub oma vee ulatuslikult alalt (47800 km2, mis jaotub Venemaa (27917 km2), 

Eesti ( 16323 km2)  ja Läti (3560 km2) vahel). Peipsi järvistusse voolab 240 jõge või oja, neist 

41 Eesti poolelt. Suurimatest suubuvatest jõgedest on Velikaja ja Emajõgi. Ainus väljavoolav 

jõgi on Narva jõgi. 

Peipsi järve põhja- ja lõunakallas on väga eriilmelised. Põhjakaldal, näiteks Kauksis on 

liivane rand ning luited. Lõunakallas on aga kinnikasvanud ning soostunud. Selle põhjuseks 

on maakerge, mis põhjakaldal on kiirem kui lõunakaldal. Selle tulemusena valgub Peipsi järve 

vesi aeglaselt lõunasse ning ujutab üle uusi alasid.  

 

Peipsi on väga rikas oma taimestiku ja loomastiku poolest. Esineb 66 liiki taimi, ka 

vetikatefloora on väga liigirikas (üle 800 liigi). Järve kaldavöötmes leidub kõige rohkem 

pilliroogu, kõõluslehte, harilikku konnarohtu, konnaosja, luigelille jne. Järve kallastel on 

säilinud üksikuid haruldasi luitetammikuid. Peipsi on tähtis lindude rändeteena. Siin on 

nähtud üle saja liigi vee- ja soolinde. Pesitsejatest leidub seal rohkesti naerukajakaid, sinikael-

parte, tuttpütte, roolinde jt. Järves elab 37 liiki kalu ning 9 liiki kahepaiksed. Nendest 

iseloomulikumad on rääbis, ahven, peipsi tint, lõhe ja haug. Elutsevad ka luts, koger, koha, 

latikas, nurg, roosärg, särg ja peipsi siig.  

 

Peipsi järve territooriumile jäävad 3 Natura ala: põhjarannikul Sahmeni hoiuala (loodusala 

Raadnast Kalmakülani) ning läänerannikul Peipsi linnuala ja Lahepera loodusala. Lisaks jääb 

osaliselt järve territooriumile Emajõe suudmeala ja Piirissaare linnu- ja loodusala. [2] 
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Oma suuruse ja kalarikkuse tõttu on tal oluline kalamajanduslik tähtsus. Peipsi põhjakallas on 

tähtis puhkemajanduslik piirkond. Põhiliseks elatusallikaks on vene külades ajalooliselt 

olnud kalapüük, kuid olulist lisa on andnud sibula- ja kurgikasvatus. Need tegevusalad 

on jäänud põhilisteks tänaseni 

 

Inimmõju Peipsile avaldub eelkõige suurenenud toiteainetekoormusena, mis pärineb 

peamiselt põllumajandusest ja asulate heitveest.  

 

1.4. VEE KVALITEET 

   1.4.1. Suplusvee kvaliteet 

Suplusvee kvaliteeti on Kauksi rannas uuritud juba 1960-ndatest aastatest. Aastatel 2004 – 

2008 on veekvaliteeti kontrollitud 49 korral (Lisa 1). Proove on võetud vastavalt 

tervisekaitsenõuetele.  

 
2004. a  võeti 7 suplusvee proovi. Vee kvaliteet vastas VV 25.07.2000. a määruse nr 247 

„Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele” nõuetele (lisa 1). Üks mikrobioloogia osas 

ebarahuldav tulemus veekvaliteedi kohta oli saadud augusti alguses, kuid jäi  normi piiresse 

(lisa 1). Organoleptilistest, füüsikalistest ja keemilistest näitajatest rääkides tuleb märkida, et 

suplusvee läbipaistvus kõikus 10 – 66 cm vahel ning värvus muutus suve jooksul kollakaks. 

 

2005. a suplushooaja jooksul võeti 10 suplusvee proovi. Suplusvee kvaliteet oli terve hooaja 

väga hea. (lisa 1) 

 

2006. a oli Kauksi ranna suplusvee kvaliteet väga hea, kuigi mai alguses ja augusti lõpus 

langes korraks veekvaliteet heale tasemele (Lisa 1). Siis loendati  kahes proovis baktereid  

natuke rohkem kui soovituslike normide täitmiseks vaja oli, samas aga jäi nende arv oluliselt 

väiksemaks kohustuslikest piirnormidest. Suplushooaja jooksul uuriti 11 proovi. Mai alguses 

leiti, et lahustatud hapniku sisaldus oli 126% (normatiivil – 80-120%). Augusti lõpus toimus 

vee õitsemine ning siis oli veidi normist kõrgem ka lahustatud hapniku sisaldus (123,6%).  

Samuti toimus augusti alguses potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud vee 

õitsemine.   
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2007. a hinnati (kokku 13 veeproovi) suplusvee kvaliteet nagu eelmistelgi aastatel, väga 

heaks. Kuid augustis esines Kauksi rannas potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt 

põhjustatud õitsenguid. Seetõttu oli ajutiselt suplemine mittesoovitatav. 

 

Ka 2008. a oli Kauksi ranna suplusvesi väga hea kvaliteediga. Analüüsiti 8 veeproovi. 

Augustis esines taas potentsiaalselt toksiliste sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid. 

 

Viimase viie aasta uuringute põhjal on Kauksi rannas suplusvesi olnud väga hea kvaliteediga 

nii mikrobioloogia kui keemiliste näitajate järgi. Samas aga esines 2006.-2008. a perioodi 

jooksul igal suplushooajal sinivetikate õitsenguid. 

 

Kõik 2004. – 2008. a suplusvee analüüside tulemused on toodud lisas 1. 

 
Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele on Kauksi ranna suplusvee 

kvaliteet aastatel 2004 – 2005 olnud väga hea, vastates direktiivi rangematele soovituslikele 

nõuetele. (tabel 2). 

 
 Tabel 2. Suplusvee klassifikatsioon 2004.-2008. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ 

2004 2005 2006 2007 2008 
Kauksi rand 

     

 
 

1.4.2. Peipsi järve seisund 
 
Peipsi on üks paremini uuritud järvi Eestis, esimesed uuringud toimusid juba 19. sajandi 

keskel. Põhjalikumad seisundiuuringud algasid 1960ndate aastate keskpaigast ning aja jooksul 

on kogutud küllaltki ulatuslik andmestik. 

Järvede tüpoloogias on Peipsi järvistule määratud omaette tüüp, kuna Peipsi järve jaoks ei ole 

olemas sobivat võrdlusveekogu, s.t omadustelt ja elustikult sarnast inimtegevusest 

mõjutamata looduslikus seisundis suurt järve. 

Suure veemassi, väikese sügavuse, tuule segava toime ja vee hea puhverdusvõime tõttu on 

Peipsi ökosüsteemi looduslik muutumine aeglane. 
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Eesti Riiklikus seireprogrammis on 19 siseveekogude seirejaama Peipsi järvistul (Peipsi 

Suurjärvel 16, Lämmijärvel 3 ja Pihkva järvel 1 seirejaam), lisaks veel 3 reeperjaama (Viru 

Peipsi veemajanduskava). 

Vastavalt Keskkonnaministeeriumis 2008. aastal valminud „Pinnavee ökoloogilise seisundi 

hindamine” lõpparuandele on Peipsi järve seisund hinnatud halvaks või äärmisel juhul 

kesiseks. Füüsikalis-keemiliste näitajate põhjal on Peipsi s.s. seisund kesine, Pihkva järve 

seisund halb. 

 
Lahustunud hapnik ja pH 

             Peipsi Suurjärve (s.s.) vesi on jäävabal ajal hapnikurikas (Tabel 3). pH ja vee läbipaistvuse 

väärtuste alusel võib vee kvaliteeti hinnata rahuldavaks (Lisa 4, Tabel 3), kuid on täheldatav 

pH tõus (joonis 4). 

 

                                     
                                                Joonis 4. Vee pH muutumine 

 

Vee läbipaistvus 

Järve vesi on vegetatsiooniperioodil enamasti roheline ning talvel isegi väga läbipaistev. 

Vihmastel suvedel muutub järve vesi punakaspruuniks ja on vähe läbipaistev. Peipsi 

Suurjärves on vee läbipaistvus (joonis 5) oluliselt suurem kui teistes järveosades. Lämmijärves 

küündis vee läbipaistvus septembris ainult 0,5 m, mis näitab vee kvaliteedi halvenemist selles 

järve osas. Lämmijärves on vee läbipaistvus oluliselt vähenenud alates 1999. aastast. Kõigi 

järveosade seisund jääb läbipaistvuse osas rahuldavasse klassi (Lisa 4).  
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Joonis 5. Vee läbipaistvus (Secchi, m) 19. juuli seisuga 

 
 

Toitained – fosfor ja lämmastik 

Peipsi järve suurim probleem on ülemäärane toitainete koormus. 1980ndate aastate lõpuni 

suurenenud lämmastiku- ja fosforikoormus põhjustas Peipsi eutrofeerumist. Kuid  samas tol 

ajal esinenud kõrge N/P suhe koormustes surus alla lämmastiku fikseerivate sinivetikate 

arengu ning veeõitsenguid ei olnud. Alates 1990ndatest aastatest on põllumajandusest tulev 

lämmastikukoormus tugevasti vähenenud, samas järve voolav fosfori hulk on langenud 

tunduvalt vähem ning seetõttu ei ole järve seisund paranenud. Samuti spontaanselt tekkinud 

puhkealade koormus võib olla päris suur, fosforit lisandub neist päris hästi.  

2003.-2007. aastate andmetel on lämmastiku-fosfori suhe Peipsis paigast ära. Madalam N/P 

suhe koormustes on intensiivistanud veeõitsenguid.  

 

 

Joonis 6. Üldfosfori ja üldlämmastiku suhte muutumine 

 

 

Kuna kriitiline fosfori tase on Peipsis ületatud, siis isegi väike fosfori lisandumine välistest 

allikatest ja vabanemine setetest põhjustab järve jätkuvat eutrofeerumist. [13] 
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Joonis 7. Üldfosfori  ja üldlämmastiku sisalduse muutumine 19. juuli seisuga 
 

Peamine toitainete koormus pärineb kahest jõest: Emajõgi (Eesti) ja Velikaja Jõgi (Venemaa).  

Toiteainete väliskoormust tuleks vähendada nii Eesti kui Venemaa poolel. Mustvee ja Omedu 

jõesuudme vee üldfosfori kontsentratsioonid on tunduvalt kõrgemad kui järves, mis tähendab, 

et reostuse vähendamiseks tuleks kiiresti suunata mitte ainult Mustvee linna vaid ka piirnevate 

asulate reoveed puhastusseadmetesse. [13] 

Pihkva järve lõunaossa suubub Velikaja jõgi, mille suudmes asub 200 000 elanikuga Pihkva 

linn. Velikaja jõe vooluhulk moodustab üle poole kogu Peipsi järvistu sissevoolust ning 

enamuse Pihkva omast. Pihkva linna paiknemine järve vahetus läheduses tähendab seda, et 

praktiliselt kogu linna reostus jõuab ka järve. [2] 

 

Tabel 3.  Peipsi järve hüdrokeemilised ja bioloogilised näitajad 1992 – 2002 (keskmised väärtused). 

Näitaja väärtus ühik 

Läbipaistvus 1,9  m 

pH 8,32 pH 

Ptot,  0,041 mg/l 

PO4P 0,010 mg/l 

Ntot 0,626 mg/l 

KHT(cr),  28,12 mgO/l 

O2  100 % 

SO4 15,2 mg/l 

Klorofüll a 14,1 mg/m³ (ChlaJH) 

Fütoplankton   4,23 g/m³ (FBM) 

Sinivetikate biomass  0,57 g/m³ (CY) 
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Pilliroo kasvualad nihkuvad põhja poole Peipsis s.s., samuti on pilliroovõsude tihedus viimase 

kahe aastaga suurenenud. On ilmne, et roostike pidev nihkumine Peipsi põhjaosa suunas on 

seoses tõusva troofsusega. Veesisese taimestiku sügavuspiir vastas kesisele või halvale 

seisundile. Suurtaimestiku põhjal oli Peipsi s.s. seisund 2008. a. hea ja kesise piiril, Pihkva 

järve seisund kesine. [13] 

 

Makrovetikad 

Makrovetikad järves on peamiselt niitjad rohevetikad. Need ei ole mürgised, kuid võivad olla 

suplejatele ebameeldivad. Peamised vetikaliigid on põõsakujuline karevetikas Cladophora, 

algul kinnitunult taimedele või kividele, hiljem vabalt ujuv ja spirogira, mis moodustab 

limaseid kogumikke taimevartel. 

Makrofüütide järgi on viimase 40 aasta jooksul Peipsi Suurjärves laienenud järkjärgult 

lõunast põhja poole. Veetaimestiku põhjal võib Suurjärves leida nii heas kui mitterahuldavas 

seisundis kaldalõike. Näiteks, Vene poolelt Raskopeli lahest on leitud isegi oligotrofseid 

taimeliike, üks nendest on muda-lahnarohtu. Peamised muutused suurtaimestikus on seotud 

laineva roostikuvööndiga, mis oma varjutava mõjuga surub alla teisi taimeliike ja põhjustab 

setete akumulatsiooni litoraalis. Veesisese taimestiku levikusügavuses seni olulisi muutusi ei 

ole täheldatud.  

 

Fütoplankton 

Klorofüll a sisaldus ja fütoplanktoni, eriti sinivetikate biomass näitavad tõusutendentsi (joonis 

10,11,12). 

Peipsi fütoplanktoni koosluse struktuuris on toimunud olulised nihked: väiksema toitesoolade 

nõudlusega rühmade (sinivetikad) biomass on suurenenud. Samal ajal on ränivetikate biomass 

(paralleelselt lahustuva räni hulga vähenemisega vees) Peipsi Suurjärves viimastel aastatel 

vähenenud.  

Fütoplanktoni biomassi ja klorofüll-a keskmised väärtused iseloomustavad Peipsit eutroofse 

veekoguna, maksimaalväärtused aga hüpertroofsena.  

Fütoplanktoni näitajate põhjal on Peipsi s.s. seisund kesine, Pihkva järve seisund halb. [13] 
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                Joonis 8. Klorofüll a (Chl a, mg m-3)                  Joonis 9. Fütoplanktoni biomassi (FBM, g m

-3

)                              
                                  sisalduse muutumine                      sisalduse muutumine 

 

Sinivetikad  

Veeõitsengud ei ole Peipsis uus nähtus. Esimesed teated Gloeotrichia echinulata vohamise 

kohta Peipsis pärinevad aastast 1895. Liik domineerib Peipsi fütoplanktonis ka tänapäevalgi. 

Gloeotrichia on Peipsile iseloomulik liik, Eestis esineb ta praegu ainult selles järves ja ka 

Narva veehoidlas. Selle koloniaalse sinivetika paarimillimeetriseid kerakesi võib kesksuvel 

Peipsi vees palja silmaga näha (foto 1). Siis võib ta biomass kalda lähedal ulatuda sadade 

grammideni kuupmeetris, avavees on kolooniaid märksa hõredamalt.  

 

Sinivetikas Gloeotrichia echinulata (Koloonia läbimõõt 1-5 mm). © Reet Laugaste 

Peale Gloeotrichia echinulata  põhjustavad Peipsis veeõitsenguid veel teisedki tüüpilised 

sinivetikate liigid nagu Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae jt. Nad on küll 

mikroskoopilised (peale Gloeotrichia), kuid kimpe või puntraid moodustades on nad palja 

silmaga hästi nähtavad. Veepinnale kogunenult moodustavad nad suuri sinakasrohelisi laike 

või triipe. Kaldale uhutud ja lagunev vetikamass värvib maapinna ja kivid siniseks.  
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R. Laugaste (2001) andmetel on sinivetikad Aphanizomenon flos-aquae ja Anabaena spp. 

muutunud Peipsis viimasel kümnendil tunduvalt arvukamaks. Sinivetikaõitsengute kestus on 

pikenenud ja nende aeg muutunud.  

Viimasel aastakümnel on Peipsis suvekuudel sinivetikate osatähtsus vetikakoosluses 

suurenenud. [13]       

 

 

                                          Joonis 10. Sinivetikate biomassi (CY, g m
-3

) muutumine  
 

Sinivetikate puhangut soodustab madal lämmastiku ja fosfori suhe vees, mis annab neile 

konkurentsis teiste vetikatega eelise. Lämmastikuühendite vähesus vees sinivetikate kasvu ei 

piira. Paljud neist on võimelised siduma õhulämmastiku. 

Järves on zooplanktoni (eriti keriloomade) hulk alates 2001. aastast märgatavalt vähenenud, 

mille põhjuseks võib pidada vetikamürkide sisalduse tõusu. Vetikamürgid on ilmselt ka üheks 

põhjuseks, miks vetikate vohamise tagajärjel on kalakoelmud mudastunud ja kalade 

sigimistingimused halvenenud. [13] 

Kolme viimase aasta jooksul avastatud sinivetikate esinemiste kohta saab andmeid vaadata 

lisatud tabelist (lisa 1.). 2006. ja 2007. augusti algusel esines Peipsi järvel massiliselt 

potentsiaalselt toksiliste sinivetikate õitsenguid. Seetõttu oli suplemine mittesoovitav Kauksi 

supelrannas. Augustis 2006 domineeris Kauksi rannas anabaena perekond. Vaatamata 

jahedale ja vihmasele 2008. aasta suvele täheldati augustis intensiivseid veeõitsenguid kõigis 

järveosades [13]. Kauksi rannas oli rohkelt mikrocystis liike (lisa 1.).    
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1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD 
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI  
 
Kauksi supluskoha lähedal puuduvad reostusallikad, mis võiksid oluliselt mõjutada suplusvee 

kvaliteeti. Ranna lähedal ei ole reovee puhastusjaamu ega heitvee suublaid. Samuti ei ole 

supluskoha vahetus läheduses sadamaid, puuduvad tööstus, prügilad ning farmid. 

 

Supluskoha ümber on puhkeala, suvilad ja eramajad. Kauksi külas elab 01.01.2009. a seisuga 

53 elanikku. Külas ei ole praeguse seisuga ühtegi ühisveevärgi- ega kanalisatsiooniobjekti [3]. 

Reovee ärajuhtimine peab toimuma paakautoga. Võib eeldada, et kasutuses olevad 

reoveekaevud on betoon rõngastest ja ei ole veetihedad ning lasevad reovee kaevust 

pinnasesse. Ümbruses on umbes 100 meetri raadiuses hajutatud palju suvilaid. Sadevesi 

immutatakse krundisiseselt pinnasesse.  
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2. REOSTUSOHU HINNANG 

 2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS  

Kauksi rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike, kuna Kauksi külas ei 

ole suuri  elamurajoone (seisuga 2006.a vastavalt Iisaku ÜVK). 

Lühiajaline reostus võib esineda ainult juhul kui kasutuses olevad betoonrõngastest 

reoveekaevud  ei ole veetihedad ning lasevad reovee kaevust pinnasse. 

Juhul kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele vastavad meetmed. Reostuse 

põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub koostöö 

Virumaa Tervisekaitsetalituse, Iisaku Vallavalitsuse, RMK ja Viru regiooni Keskkonnaameti 

ja Keskkonnainspektsiooni vahel. Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist 

ning avalikkust. Virumaa Tervisekaitsetalitus teavitab veeproovide tulemustest koheselt 

Tervisekaitseinspektsiooni, kes avalikustab veekvaliteedi näitajad ning teavitab avalikkust 

lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest oma koduleheküljel. RMK 

supluskoha valdajana paigaldab randa hoiatussildid. Vajadusel teavitatakse avalikkust 

erinevate meediakanalite kaudu. Reostuse ulatuse või lõppemise kindlaks tegemiseks 

võetakse lisaproov.  

 

 2.2.  MUU REOSTUS 

Tõenäosus pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemiseks on väike, kuna Kauksi 

ranna lähedal puuduvad intensiivne põllumajandus, reovee puhastusjaamad ja heitvee 

suublad. 

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:   

• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Virumaa 

Tervisekaitsetalitust, Iisaku Vallavalitsust, RMK ja  Keskkonnajärelevalveasutusi) ning 

avalikkust. Hoidmaks ära suplejate kokkupuudet reostusega paigaldab RMK supluskoha 

valdajana randa hoiatussildid ning Tervisekaitseinspektsioon avaldab vastava info oma 

kodulehel. Vajaduse korral nii vallavalitsus kui TKI teavitab avalikkust erinevate 

meediakanalite kaudu.  
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• Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks ja likvideerimiseks toimub koostöö erinevate 

ametkondade vahel. Reostuse põhjuse väljaselgitamiseks on asukohajärgne 

keskkonnajärelevalveasutus, tervist ohustava reostuse hindamine ja otsustamine 

suplusvee kasutamise üle on Tervisekaitseinspektsiooni pädevuses. Ulatuslikuma 

reostuse korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse ka Päästeametit, kes tegutseb vastavalt 

oma reostustõrjeplaanile. 

 
 

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE 
POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 

 
Peipsi järv on rohketoiteline, Lämmi- ja Pihkva järv liigtoitelised. Eutrofeerumise põhjuseks 

on inimtegevus. Suurenenud toiteainetekoormus pärineb peamiselt asulate heitveest ja 

põllumajandusest. Sinivetikate arengut soodustab veelgi madal lämmastiku ja fosfori 

massisuhe. Sinivetikate õitsenguid on täheldatud Peipsil juba 19. sajandi lõpust.  Viimastel 

aastatel on õitsenguid esinenud igal suvel, peamiselt suve lõpu poole juulis või augustis. 

Tõenäoliselt võib lähiaastatel vetikaõitsengud muutuda veelgi sagedasemaks, kuna fosfori 

sisaldus pigem suureneb ning seetõttu suureneb ka vetikamürkide risk järve elustikule ja 

inimesele. 

Seega on üsna suur tõenäosus, et ka Kauksi rannas võib suplushooajal esineda sinivetikate 

poolt põhjustatud õitsenguid.  Sinivetikad vajavad õitsemiseks sobivaid ilmastiku tingimusi, 

sooje ja tuulevaikseid ilmu. Lõunatuultega võib vetikamass kanduda Kauksi randa. Suurim 

tõenäosus sinivetikate esinemiseks on juuli või august.  

 

Suplushooaja jooksul jälgitakse pidevalt visuaalselt veepinna puhtust, sh  potentsiaalselt 

toksiliste vetikate esinamist. 

 
Juhul kui täheldatakse sinivetikate esinemist, siis teavitatakse sellest viivitamatult RMK, 

Iisaku vallavalitsus, Keskkonnaamet Viru region ning Tervisekaitseinspektsioon. Vetikaliike 

uurimiseks võetakse suplusvee proov. Veeproovi tulemuste selgemiseni supluskohas 

pannakse välja teave, et suplemine pole soovitatav. Iisaku Vallavalitsus ja tervisekaitsetalitus 

teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, vallavalitsuse ja TKI kodulehe või kohaliku ajalehe 

kaudu. 
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 2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON  

Peipsi järves esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Kuna järv on eutroofne, 

siis suvekuudel suureneb sinivetikate osatähtsus vetikakoosluses. Fütoplanktoni liigiline 

koosseis muutub: ränivetikatebiomass väheneb. Suurtaimestiku liigirikkuse laineline 

muutumine on ilmses seoses ilmastikuolude ja veetasemega. 

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

suplejate tervisele. 



 

 31  

3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI 
PARANDAMISEKS  VÕI SÄILITAMISEKS 

Peipsi järvistu suure sisemise inertsi tõttu on tema seisundi paranemist isegi väliskoormuse 

vähenemisel väga raske saavutada.  

Peipsi järv on piiriveekoguks Eesti ja Venemaa vahel, seetõttu on veevarude säästev 

kasutamine ja kaitse võimalik vaid sihipäraste ja mõlema riigi poolt heakskiidetud meetmete 

kaudu, milliseid rakendatakse kogu valgalal [14]. 

Venemaa ja Eesti on ühinenud ÜRO Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja 

kasutamise konventsiooni (Helsinki, 1992) ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse 

konventsiooniga (Helsinki, 1992). Nende konventsioonide kohaselt võtavad pooled 

kasutusele kõik vajalikud meetmed selleks, et ennetada, kontrollida ja vähendada 

inimtegevusest põhjustatud ebasoodsaid keskkonnamõjusid piiriveekogudele. [14] 

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline veemajandusalane koostöö toimub 

valitsustevahelise piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alase koostöökokkuleppe 

(1997) kohaselt. Samal 1997. aastal moodustati Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni 

piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjon, mis korraldab rahvusvahelisel 

tasandil mõlema riigi valitsustevahelist koostööd, kaasa arvatud keskkonnaseire tulemuste 

vahetamine ja mõõtmismeetodite interkalibreerimine. [14] 

 

EL LIFE-environment programmi projekti “Viru-Peipsi Catchment Area Management 

Plan“ (LIFE00ENV/EE/00025) raames on valminud: 

•  Viru-Peipsi veemajanduskava eelnõu (2005. a), mis sisaldab olukorra kirjeldust ja 

meetmekava. 

Veemajanduskava põhimeetmed katavad asulareoveedirektiivi (91/271/EMÜ) ja 

reoveesettedirektiivi (86/278/EMÜ) ning vastavate Eesti õigusaktide täitmiseks 

vajalikud meetmed.  

• Viru alamvesikonna veemajanduskava 2006 

• Peipsi alamvesikonna veemajanduskava 2007 
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• Loomafarmides tuleb nitraadidirektiivi (91/676/EMÜ) ja vastavate Eesti õigusaktide 

nõuetele vastavusse viia sõnniku ja silo hoiustamine ning kasutamine. Samuti vajab 

korrastamist reovee käitlus.  

 

Iisaku Vallavalitsuses on momendil koostamisel  „Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala 

üldplaneering”  Algatatud planeeringu eesmärk on ligikaudu 3 km laiuse Peipsi järve äärse 

maa-ala arengusuundade kavandamine ja ala funktsionaalne tsoneerimine ning puhkealade 

määratlemine. Üldplaneering sätestab territooriumi edasised sotsiaal-majanduslikud 

arengusuunad ning määratleb säästva ja tasakaalustatud arengu tingimused. [6] 
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LISA 1. Kauksi ranna suplusvee analüüsid  
(vt. exceli tabel) 
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LISA 2. Kauksi ranna vee temperatuurid 
  2004.a 
  jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 
Kuu 
keskmine - - - - 12,5 15,2 19,1 19,6 13,1 6,4 - - 
MAX - - - 8,8 17,6 17,9 24,2 25,7 17,7 10,3 5,3 - 
MIN - - - - 7,3 13,3 13,8 14,4 10,5 1,4 0,0 - 
  2005.a 
Kuu 
keskmine - - - - 11,2 17,3 21,6 18,8 14,2 8,1 2,1 - 
MAX - - - 8,1 16,9 20,9 24,6 21,9 17,2 14,0 6,2 - 
MIN - - - - 6,2 11,9 17,1 16,3 11,3 0,4 0,0 - 
  2006.a 
Kuu 
keskmine - - - - 10,4 17,7 21,4 20,0 13,3 9,3 1,7 2,80 
MAX - - - 4,8 15,3 23,8 25,9 24,3 18,7 14,1 5,6 6,5 
MIN - - - - 3,1 11,2 15,8 16,2 7,3 2,1 0,0 0,00 
  2007.a 
Kuu 
keskmine - - - 6,3 12,4 19,5 20,0 21,1 13,0 8,0 1,1 0,9 
MAX 3,7 - 5,7 11,3 23,2 23,4 24,7 26,8 16,0 14,2 5,6 2,8 
MIN - - - 1,7 4,8 16,1 17,3 13,2 10,5 4,0 0,0 0,0 
  2008.a 
Kuu 
keskmine 0,0 0,2 0,7 5,5 13,0 17,2 19,9 16,5 11,2 8,0 2,8 0,5 
MAX 0,5 1,8 2,5 14,6 19,7 20,7 24,5 22,0 17,4 9,6 6,8 3,0 
MIN 0,0 0,0 0,0 0,1 9,2 14,6 17,1 12,1 7,8 6,4 0,0 0,0 

Tabel 2. Veetemperatuur (°C) 2004-2008.a Mustvee HJ andmeil 
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 LISA 3. Kaardid  

1.  Kauksi ranna asukoht 
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2. Viru alamvesikonna maakasutus  (Viru alamvesikonna veemajanduskava 2006) 
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3. Viru ja peipsi alamvesikondade rahvastiku tihedus (Viru-Peipsi veemajanduskava eelnõu 2005) 
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4. Viru alamvesikonna vooluveekogude kategooriad (Viru alamvesikonna veemajanduskava 
2006) 

 
 
 
5. Viru alamveskonna vooluveekogude tüübid (Viru alamvesikonna veemajanduskava 2006) 
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LISA 4. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine vastavalt 
direktiivile 76/160/EMÜ 
 

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

              Eesti VV määruse nõuetele) 

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

soovituslikele nõuetele 

 -   kehv vee kvaliteet 

            ei vasta EL direktiivi ega Eesti VV määruse nõuetele 

   
Üksikute proovide hindamine: 

Mikrobioloogilised näitajad: 
Väga hea kvaliteet 

 

Hea kvaliteet             

 

Halb kvaliteet         

 

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

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

Fekaalsete streptokokkide arv 100 ml vees <100 – >100 

Füüsikalis-keemilised näitajad:  

Mineraalõlide esinemine mg/l <0,3 
Veepinnal puudub 

silmaga nähtav õlikile ja 
spetsiifilist lõhna pole 

>0,3 

pindaktiivsete ainete kogus vees mg/l <0,3 
Ei tohi tekitada püsivat 

vahtu 
>0,3 

Fenoolid mg/l C6H5OH <0,005 
Spetsiifilist lõhna pole 

<0,05 
>0,05 

 
 
Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt: 

 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet  

 
Coli-laadsed bakterid 

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

vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

coli-laadseid vähem kui 
10 000 (100ml vee 

kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on coli-

laadseid rohkem kui 
10 000 (100ml vees) 

Fekaalsed coli-laadsed 
bakterid 

Vähemalt 80% proovides 
peab olema fekaalseid 

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

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

fekaalseid coli-laadseid 
vähem kui 2000 (100ml 

vee kohta) 

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

2000 (100ml vees) 

Fekaalsed streptokokid Vähemalt 90% proovides 
peab olema fekaalseid 

streptokokke vähem kui 
100 (100ml vee kohta) 

- - 


