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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 direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ
tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks
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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,
4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid.
Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika raamdirektiivi raames.
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt
«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus
on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).
Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Tervisekaitseinspektsioon. Profiilide
koostamine nõuab tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (tervisekaitseinspektsiooni,
omavalitsuste, keskkonnameti ning teadusasutuste vahel).
Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Stroomi ranna osas PõhjaTallinna Valitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee
nõuetekohasuse ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.

5

Käesolev Stroomi ranna suplusveeprofiil on valminud Transition Facility 2006 Twinning
Light programmi Eesti ja Austria partnerlusprojekti „Suplusvee direktiivi 2006/7/EC
rakendamine Eestis” raames.
Profiili koostamisel osalesid Põhja-Tallinna linnaosavalitsus, Keskkonnameti Harju- JärvaRapla 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
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asjus kohtu 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.
Stroomi ranna profiili koostab Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna Tervisekaitsetalitus, s.h.
kogub 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
Tallinna Tervisekaitsetalitus
Hiiu 42, Tallinn 11619
Telefon. 6 943 700
Faks: 6 943 701
E-post: tallinn@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.
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 mereala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
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1. STROOMI RANNA, KOPLI LAHE JA SELLE VALGALA
KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE00101026STROO

Asukoht:

Harjumaa, Tallinn

Koordinaadid (ETRS89):

PL – 59,4428 IP – 24,6844

Veekogu nimi:

Kopli laht

Veekogum:

Muuga-Tallinna-Kakumäe rannikuvesi

Veekogu liik:

Meri

Veekogu ID:

EE_5

Veekogu riiklik registrikood:

VEE3134050

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):

ca 8000 - 10 000 inimest

Supluskoha rannajoone
pikkus:

1,45 km

Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

Keskmine sügavus: 0,90-1,50 m
Suurim sügavus: 1,80 m

Supluskoha omanik/valdaja:

Põhja-Tallinna Valitsus

Supluskoha kontaktisik:

Arvo Soorand – linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja, 6457017, arvo.soorand@tallinnlv.ee

Supluskoha omanik/valdaja
kontaktandmed:

aadress: Niine 2 10414 Tallinn
e-post: pohja@tallinnlv.ee
tel: 645 7000, 645 7040
faks: 645 7066, 645 7099
koduleht: www.tallinn.ee/pohja_tallinn

9

Kaart 1. Stroomi rand (punane joon – ranna piir, valge – ranna ala, nägu –
Seirepunkt)
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Stroomi ranna plaan (© foto erakogust)
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
1930ndatel aastatel muudeti Stroomi roheala Pelgulinna Ranna Heakorrastamise Seltsi
eestvedamisel suvitus- ja puhkekohaks. Ehitati ka suur puust rannahoone ja restoran ning
plaaniti korrastada rannaala kuni Kopli laevatehaseni välja, telliti ka Pelgulinna
kanalisatsioonivee puhastusseade, kuid paigaldada seda 1940. aasta juunipöörde tõttu ei
jõutudki. 1950. aastate lõpuks oli Stroomi rand juba reostunud ning suplejatele suletud [9.].
Sadevee- ja heitvee kogumissüsteemide rajamisega 1980ndatel aastatel paranes lahe
veekvaliteet ning rand taasavati ametlikult 1996. aasta suvel. Uus rannahoone valmis 1997.
aastal. 1998. aastast on rannas rannavalve.
Stroomi rand koos rannapargiga on oluline vabaaja veetmise ja sportimise koht. Ala
heakorrastusse on viimastel aastatel investeerinud nii Põhja-Tallinna Valitsus kui ka Tallinna
linnavalitsus. Tänu sellele on Stroomi rand kujunenud arvestatavaks suplus- ja puhkekohaks
nii tallinlastele kui ka linna külalistele. Viimaste tarvis asub Pelgurannas hotell Stroomi.
Stroomi rand on liivane, Kari tänava (ida) poolne osa kivine. Supelranda moodustav
liivakeha koosneb peeneteralisest liivast. Madalad rannaluited on headeks liivapüüduriteks
koos neil kasvava taimestikuga. Luidete arengut võib jälgida Stroomi liivaranna lõuna ja
põhjaosas. Liivaranna pikkus on 1,45 km, kuid laius suhteliselt kitsas umbes 50-60 m., mis
seejärel läheb üle haljasalaks ja pargiks. Päiksepaisteliste ja soojade ilmade korral võib
korraga rannas olla kuni 8 000-10 000 inimest.
Ranna mere põhi on samuti liivane. Suplusvee maksimaalne sügavus on 1,80 m ja keskmine
1,35 m.
Rannas on rannavalve ja osutatakse esmaabi. Suplejate informeerimiseks on rannahoone
seinal infotahvlid vajaliku infoga (vee temperatuur ja kvaliteet, õhu temperatuur, esmaabi,
jm). Olukorrast vees antakse teada ka Rahvusvahelise Vetelpääste Föderatsiooni ranna
(roheline-kollane-punane) lippudega, nende jaoks on olemas kaks signaallipumasti.
Rannahoone asub umbes 50 meetri kaugusel veepiirist ning on ühendatud linna
kanalisatsiooniga. Rannahoones on rannakülastajatele WC ja dušš. Lisaks on rannas veel neli
teisaldatavat moodul WC-d.
12

Rannas on olemas riietuskabiinid (25), kaks välikohvikut, kauplus, rannatoolide laenutus ja
pallimänguväljakud.

Rannahoonest

vasakul

asub

väikelaste

tsoon

koos

laste

mänguväljakutega.
Autoga ei ole lubatud randa sõita, tasuta valveta parkimisplatsid asuvad ligikaudu 100 meetri
kaugusel ranna piirist.
Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega. Veesõidukite
kasutamine supluskohas ei ole lubatud (v.a. teenistusülesandeid täitvad nt vetelpääste).
Väljaspool supluskoha piire on lubatud sõita paadiga, surfata.
Ka ei ole lubatud rannas viibida koos lemmikloomadega. Koeri ja hobuseid tohib ujutada
Stroomi ranna pikendusel, mis jääb Rocca-al-Mare poole (Seevaldi kollektori juures).
Rannas on korraldatud jäätmekäitlus. Prügi tarvis on 30 x120 liitrist prügikasti ja 8x 2,5 m3
suurust prügikonteinerit. Prügikaste- ja konteinereid tühjendatakse regulaarselt.

Stroomi rand (© foto erakogust)
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1.3. KOPLI LAHE JA SELLE VALGALA KIRJELDUS

Vesikond:

Lääne-Eesti

Vesikonna ID:

EE01

Alamvesikond:

Harju

Alamvesikonna ID:

EE1SU4

Stroomi rand asub Tallinnas, kuuludes seega Lääne-Eesti vesikonda ja Harju alamvesikonda.
Pealinnana võtab Tallinn enda alla u 158 km2 suuruse ala. Siin elab ligikaudu 75% Harju
alamvesikonna elanikkonnast (rohkem kui 400 000 inimest).
Ülejäänud umbes 58% Harju alamvesikonna alast on kaetud metsaga ja ligikaudu 16,5% on
kasutatav põllumajandusmaa. Märgalad katavad 7% kogu piirkonnast.

Rannikumeri
Harju alamvesikonna rannikumere madalama ala pindala on u 980 km2, soolsus 5-7 ‰,
loodete ulatus väiksem kui 1 m, sügavus vähem kui 30 m ning on hooajaliselt kihistunud
[12.].
Stroomi rand asub Kopli lahes. Kopli laht kuulub Muuga-Tallinna-Kakumäe veekogumisse
ning on osa Tallinna ja Soome lahest.
Läänemeri on maailma ühe suurima riimveekoguna ökoloogiliselt ainulaadne. Eriliste
geograafiliste, klimaatiliste ja okeanograafiliste tunnuste tõttu on Läänemeri oma valgalal,
kus elab ligikaudu 85 miljonit inimest, väga tundlik inimtegevusest põhjustatud
keskkonnamõjude suhtes.
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Soome laht on madal (keskmiselt 36–40 m), kuid väga vahelduva põhjareljeefiga: isegi lahe
keskosas võib vee sügavus ulatuda mõne meetrini (Savinkovi madal), samas küünib sügavus
mitmel pool üle 100 meetri. Soome lahe veed on Läänemere ühed magedamad (soolsus
väheneb 6 promillilt lahe lääneosas 2 promillini idas). Täheldatav on hoovuste süsteem
läänest itta piki lõunarannikut ning idast läände piki põhjarannikut. Veetasemete kõikumised
tuulte toimel on suurimad lahe idaosas. Soome lahe elustik on üldiselt liigivaene. Peamisteks
püügikaladeks on kilu, räim ja tursk.
Soome lahe Eesti rannik on VRD alusel jaotatud kaheks erinevaks rannikuvee tüübiks:
oligohaliinne avatud rannikuvesi - tüüp I (Narva laht) ning mesohaliinne sügav rannikuvesi
- tüüp III (Soome lahe lääne osa). Tüübid erinevad teineteisest soolsuse, sügavuse,
segunemistingimuste, põhjasetete iseloomu ja jääkatte kestuse poolest.
Muuga-Tallinna-Kakumäe rannikuvee puhul on tegemist loodusliku veekogumiga, mis
kuulub tüüpi III (mesohaliinne, sügav rannikuvesi).

Kopli laht
Kopli laht on üks Tallinna lahe osaveekogudest, asudes Kopli poolsaare ja Kakumäe
poolsaare vahel
Lahe edelarannal on pankrannik. Põhja-Eesti klindi ja rannikumadaliku kokkupuutekohale on
kuhjunud ulatuslikud rusukalded, mis palistavad klindi jalamit ning loovad erilised
tingimused taimestiku kasvuks. Paekalda ees avanevad Kambriumi liivakivid ja sinisavi
ülakihid. Kopli lahe pindala on u. 16,8 km2.
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Kopli laht ja Stroomi rand
Kopli lahe ümbrus on praegu linnaehituslikult arenev piirkond. Lahe idakaldal asub Bekkeri
sadam ja Põhja-Tallinna Linnaosavalitsuse poolt intensiivselt arendatav puhkepiirkond
Stroomi rannaga. Lahe läänekaldal edeneb ehitustegevus. Lahe lõunakaldale, uute elamute ja
kaubanduskeskuse lähistele kujuneb uus virgestusala ja rajatav rannapromenaad. [1.]
Stroomi supelranna läheduses suubub Kopli lahte Mustjõe oja (registrikood VEE1093900).
Oja kaudu juhitakse lahte Mustamäe, Järve ja Lilleküla piirkondade sademeveed.

Üleujutuse oht
Merevee tõusule üheks tundlikuks alaks Tallinnas on Paldiski mnt ja Kopli lahe vaheline ala
koos Veskimetsa elamurajooniga vastavalt Tallinna Kommunaalameti poolt tellitud tööle
„Tallinna sademevee ärajuhtimise tegevuskava koostamine” (teostatud SWECO Eesti AS
poolt, 2006).
Suurte sademete ja meretõusude korral on Mustjõe sademeveekogumisala piirkond
uputusohtlik. Selleks, et kaitsta Mustjõe sademeveekogumisala meretõusust tingitud
üleujutuste eest on soovitav vastavalt Tallinna sademevee tegevuskavale, kasutada rajatavat
kergliiklusteed ka kaitsetammina, varustades Mustjõe ja tammi ristumiskoha hüdrosõlmega,
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et vältida merevee tungi Paldiski maantee taha. Valitud 2 meetrine üleujutuste tase on
reaalne, kuna aastal 2001 on mõõdetud Kopli lahe veetasemeks 182 cm üle Kroonlinna nulli,
mis ületab tunduvalt Kopli lahe aasta maksimaalse 1% taseme (1,27 m). Seega kaitserajatiste
kõrgus 2 m peaks tagama Veskimetsa elamurajoonide kaitse üleujutuste eest.

Kliima
Tallinnas on sademeid aastas keskmiselt 680 mm. Suurima sademetega kuu on august
Õhuniiskus on Tallinnas ca 80%. Aastas on 100-120 sademetega päeva. Aastane keskmine
aurumine on u 450 mm. Keskmine õhutemperatuur suvekuudel on tavaliselt 15 kuni 18ºC,
talvel -4 kuni -5ºC. Kõrgeima õhutemperatuuriga kuu on juuli (Harju VMK).
Tabel: Suplusvee temperatuurid
Aasta
2004
2005
2006
2007
2008

Miinimum
temperatuur
(°C)
9
6
6
8
10

Maksimum
temperatuur
(°C)
18,5
11
21
21
19

Keskmine
temperatuur
(°C)
13,4
8,5
14,1
14,9
15,5

Taimestik
Biomass on Tallinna tööstuskvartalites väike ning elamukvartalites keskmine. Ka liikide arv
ja bioloogiline mitmekesisus on väike, Pelgulinna kirdeosas suurem. Taimestiku üldseisund
on halb kuni keskmine.
Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosas Kopli lahe idakaldal asub Pelgulinna roheala. Roheala
pindala on 121 ha ning see piirneb linnapoolses küljes Pelguranna tänava, Kolde puiestee,
Hipodroomi, Paldiski maantee ja nimetatud teede äärsete ehitiste ja väiksemate teedega. Ala
on eri-ilmeline. Siia jääb Stroomi ranna-ala koos 200 meetri laiuse ja ligi 1,5 km pikkuse
kujundatud ranna-äärse haljasalariba ja parkmetsaga. Inimkoormuse ja külastatavuse poolest
on käsitletav roheala Tallinna mastaabis keskmine, samas on piirkond päevasel ajal
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aastaringselt suhteliselt inimrohke. Suuremat osa alast kasutatakse intensiivselt jalutamiseks,
tervisespordiks, lemmikloomadega jalutamiseks ja ka ratsutamiseks.
Rannaäärsel pügatud muruga pargialal kasvab lagealade vahel üksikuid puudegruppe –
peamiselt männitukkasid, põhjapoolseimas osas ka kaske. Muudest puuliikidest leidub
peamiselt tamme, kastanit ja vahtrat.
Merepoolseimas osas kasvab erivanuseline männik, kus puude vanus ulatub kohati üle saja
aasta, põõsarinne puudub. Sisemaapoole, kus külastatavus ja tallamine on väiksem on
säilinud ka kasvukohale tüüpilist puhmarinnet – kanarbikku ja mustikat, olemas on ka
põõsarinne. Merest eemaldudes lisandub mändidele järjest rohkem lehtpuuliike nagu kaske,
paju ja leppa.

Loomastik
Vabaõhumuuseumi tee, Paldiski mnt ja Pelguranna tänava vaheline roostiku-, ranniku- ja
metsaala on linnuliikide poolest rikas. Ajavahemikul 2000-2008 a on kohatud 154 linnuliiki.
Mustoja piirkond on Paljassaare hoiuala kõrval Tallinna linnas üks olulisemaid puhke- ja
toitumisalasid läbirändavatele lindudele, eriti veelindudele, röövlindudele ja värvulistele.
Arvukaimad haudelinnud on mitmed roostikus ja põõsastikes pesitsevad värvulised (kõrkjaroolind, metsvint, salu-lehelind, rootsiitsitaja, ööbik). Mittevärvulistest pesitsevad arvukalt
sinikael-part, lauk, kalakajakas. Arvukad on ka sõtkas, sinikael-part, tuttvart, lauk,
suurlaukhani, rabahani, soorüdi, raudkull, kanakull, hiireviu, tuuletallaja, roo-loorkull.
Vähemal määral karvasjalg-viud, herilasviud.
Alal registreeritud liigid:
• Siil – vähearvukas, esinemine registreeritud küsitluse alusel, viimati kohatud ca 3 aasta eest.
• Rott ( ka rändrott) – tõenäoline esineja, hoonete ja hipodroomi läheduses.
• Rebane – keskmise arvukusega, liiki kohati välitöödel, küsitluse alusel on teada ka rebase
aastatetagune pesitsemine piirkonnas.
• Rästik – tõenäoline esineja.
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• Põder – juhuslik külaline, küsitlustest on teada kahe aastat tagune kahe isendi alale
sattumine;
• Orav – sage, esineb ala põhjaosa männikutes, tuvastati jälgede ning küsitluse alusel,
väidetavalt on arvukus suurenenud pärast mõne aasta tagust madalseisu.
• Nirk – vähearvukas, liiki nähtud kohati välitöödel;
• Käsitiivalised – tõenäolised läbirändajad ja suvitajad;
• Leethiir – keskmise arvukusega, liik määratud lõksupüügi alusel.
• Koduhiir – tõenäoline esineja, hoonete ja hipodroomi läheduses.
• Kaelushiir – keskmise arvukusega, esinemine vajab kontrollimist – liik määratud lõksust
leitud söödud korjuse järgi.
• Halljänes – keskmise arvukusega, registreeritud küsitluse alusel.
• Nugis – küsitluse alusel teada kunagine esinemine.
• Hallhüljes – teada noorte isendite juhuslik randasattumine kevadtalvel.

1.4. VEE KVALITEET
1.4.1. Suplusvee kvaliteet
Aastatel 2004 – 2008 on veekvaliteeti kontrollitud 127 korral. Stroomi rannas võetakse
veeproove suplushooajal vähemalt iga kahe nädala tagant. Proove on võetud vastavalt
tervisekaitsenõuetele. Analüüside tabel on toodud lisas 1.
Neist ei vastanud :
2004.a – 7 proovi mikrobioloogiliste näitajate osas ja 1 keemiliste näitajate osas
2005.a – 3 proovi mikrobioloogiliste näitajate osas ja 5 keemiliste näitajate osas
2006.a – 9 proovi mikrobioloogiliste näitajate osas ja 1 keemiliste näitajate osas
2007.a – 3 proovi mikrobioloogiliste näitajate osas ja 1 keemiliste näitajate osas
2008. a võeti ühest proovivõtu kohast 10 proovi, millest ei vastanud 2 mikrobioloogiliste
näitajate osas.
Uuritud mikrobioloogilistest näitajatest ületasid peamiselt norme fekaalsed coli-laadsed ja
fekaalsed streptokokid, 2008. aastal soole enterokokid.
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2004-2005 aastatel võeti proove põhjapoolsest ja lõunapoolsest punktist ning ranna keskelt.
Fekaalsete streptokokkide ületust esines 2004. aastal põhjapoolses osas ühel korral 8st
proovist, lõunapoolses osas kolmel korral 11st proovist ja ranna keskosas kahel korral võetud
5st proovist, mil ületused ulatusid 1,6 – 2,6-kordseks. Fekaalsete coli-laadsete reostust esines
2004. aastal kahel korral – ranna keskosas ja lõunapoolses punktis 29. juulil, mil ületused
olid enam kui 3-kordsed. 2004. aastal oli sademetehulk 874,8 mm. Kõige suurema
sademetehulgaga kuu suplushooajal oli juuli – 275 mm ja väikseima sademetehulgaga kuu oli
mai – 29,6 mm.
2005. aasta jooksul võetud 28 proovist esines fekaalsete streptokokkide ületust ühel korral 7st
suplushooaja jooksul võetud proovist ranna põhjapoolses osas ja ühel korral 11st proovist
ranna keskosas 21. juuli, mõlemad ületasid piirnormi 1,3 korda, fekaalsete coli-laadsete
reostust 2005. aastal aga kolmel korral – üks kord kõigis kolmes proovivõtupunktis, ranna
põhjapoolses osas ja keskosas 21. juuli ning ühes 10st ranna lõunapoolsest osast võetud
proovides ühel korral 25. mail. Kui vasak- ning keskosas olid ületused vastavalt 2,5 ja 2,2kordsed, siis parempoolses osas ulatus ületus 5,8-kordseks. 2005. aasta sademetehulk oli
613,6 mm, sealjuures sadas suplushooajal kõige rohkem augustis – 154,9 mm ja kõige vähem
septembris – 25 mm.
Alates 2006. aastast on nimetatud lõunapoolne seirepunkt ümber Rocca al Mare
proovivõtupunktiks ning põhjapoolne proovivõtupunkt, seoses ranna piiride kitsenemisega
toodi Kari tänava pikendusele (rannahoonele lähemale) ning nimetati ümber Kari tänava
proovivõtupunktiks. Ranna keskel asuv punkt jäi jätkuvalt rannahoone teljele (tabel 1).
Tabel: Proovivõtu punktid
Proovivõtu punkt

Koordinaadid

Rocca al Mare

N-59.43817, E-24.68076

Kari tänav

N-59.44595, E-24.68324

Ranna keskel

N-59.44257, E-24.68293
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Aastal 2006 võeti kõigist kolmest proovivõtu punktist 11 proovi. Piirnormi ületusi fekaalsete
coli-laadsete osas esines ühes ranna keskosas võetud proovis (ületus 9-kordne), ühes Kari
tänava poolses osas võetud proovis (ületus 18-kordne) ning kahes Rocca al Mare poolses
osas võetud proovis (29.08 – ületus 5-kordne ja 12.09 – ületus 2-kordne). Fekaalsete
streptokokkide piirnormi ületusi esines kahel korral keskosast ja Rocca al Mare poolsest osast
võetud proovidest ning kolmes Kari tänava poolses osas võetud proovidest. Enamasti jäid
ületused 1,1 – 1,9-kordseks, kuid kahel korral oli see enam kui 4,5-kordne ning kahel juhul
ka 6-kordne. Ühel korral ületasid Kari tänava seirepunktist võetud proovis piirnormi ka colilaadsed, mil tulemus oli 3 korda üle kehtestatud piirnormi. Kõik piirnormi ületused esinesid
augusti kuus võetud proovides. Aastane sademetehulk ulatus 478,1 mm. Sademeterohkeim
kuu suplushooajal oli september – 43,5 mm ja sademetevaeseim mai – 21,4 mm.
2007. aastal võeti kõigist kolmest proovivõtu punktist 10 proovi. Keskosas võetud proovidest
ületas fekaalsete streptokokkide piirnormi üks proov, mis oli võetud 3.juulil, mil ületus oli
1,6-kordne. Rocca al Mare poolses osas võetud proovidest ning Kari tänava poolses osas
võetud proovides ületas fekaalsete coli-laadsete piirnormi üks proov (ületused vastavalt 2,4 ja
3,2-kordsed Mõlemad proovid olid võetud 31. juuli. Aastane keskmine sademete hulk oli
732,5 mm. Suplushooajal sadas kõige enam augustis – 133,8 ja kõige vähem juunis – 45,1
mm.
Alates 2008. aastast on Stroomi rannas üks seirepunkt, mis asub ranna keskel ning suplusvees
uuritakse soole enterokokkide ning Escherichia coli sisaldust
2008. aastal võeti Escherichia coli ja soole enterokokkide määramiseks kokku 12 proovi,
neist üks Rocca al Mare poolses osas, üks Kari tänava poolses osas ja ülejäänud ranna
keskelt. Escherichia coli sisaldus jäi normi piiresse, küll aga esines ranna keskosas kahel
korral soole enterokokkide reostust, 18. juuni ning 01. juuli proovides. Mõlemad proovid
ületasid kehtestatud piirnormi 2-kordselt. Aastane sademetehulk oli 762,8 mm. Suplushooaja
kestel sadas kõige enam augustis – 125,9 mm ja kõige vähem mais – 14,2 mm.
Hoolimata lühiajalise mikrobioloogilise reostuse esinemisest, võib Stroomi ranna kvaliteeti
lugeda heaks. 2004. aastal omistati 2003. a analüüside põhjal Stroomi rannale Sinilipp.
Kahjuks on Eestis praegu sinilipu liikumine peatunud ning supelrandade sinilipuga
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tunnustamist ei toimu, samas ranna korraldamisel arvestab Põhja-Tallinna Valitsus sinilipu
randadele kehtestatud nõuetega.
Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele oli Stroomi ranna suplusvee
kvaliteet neljal aastal (2004 – 2007) kehv, mitte vastates direktiivi nõuetele. 2008. a uute
näitajate ja nõuete kasutusele võtuga veekvaliteet paranes heale tasemele, vastates direktiivi
kohustuslikele nõuetele (tabel 2).
Tabel 2: Suplusvee klassifikatsioon 2004.-2008. a vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ
2004
2005
2006
2007
2008
Stroomi rand

1.4.2. Veekogu ja veekogumi kvaliteet
Soome laht on Läänemere kõige eutrofeerunum osa. Soome lahte liikuvad toitainete
sisendkogused selle pindmise ala suhtes on kaks või kolm korda suuremad kui Läänemere
keskmised sisendkogused.
Harju alamvesikonna mereala eutrofeerumise peamisteks allikateks on reoveepuhastitest
tulev asulareovesi, põllumajandus ja tööstus. Alates 1950. aastatest on inimtekkeline
toitainesissevool

Harju

alamvesikonna

merealale

märkimisväärselt

kasvanud.

Tippkoormusteni jõuti 1980. aastatel ning sellest alates on koormuse tase vähenenud või
stagneerunud. 1995. aastast ei ole täheldatud olulisi positiivseid muutusi. Harju
alamvesikonna mereala kõige suurema toitainetekoormusega on Tallinna laht.
Harju alamvesikonna veemajanduskavas on antud füüsikalis-keemiliste ja ökoloogiliste
näitajate alusel hinnang Harjumaa piiresse jäävale rannikumerele.
Vee kvaliteeti ja mere elustikku Tallinna lahe piirkonnas on jälgitud juba alates 1993. aastast.
Seega, veekogu kvaliteedi andmed põhinevad pikaajalistel uuringutel. Muuga-TallinnaKakumäe lahe rannikuvee seisund on keskkonnaseire andmetel kesine. Soome lahe
rannikuvetes võib täheldada Püld ja Nüld kasvutendentsi. Tähelepanuväärne on jätkuv Püld
ja

Nüld

sisalduse

kasvutendets

Läänemere
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avaosa

pindmises

veekihis.

Suvised

üldlämmastiku väärtused on Harju alamvesikonna pinnavetes 8,7−31,9 µmol N/l ning suvised
üldfosfori väärtused on 0,2−1,6 µmol P/l. On täheldatud, et kui alates 2000. aastast Tallinna
piirkonnas üldlämmastiku kontsentratsiooni hakkas kasvama, siis samal ajal üldfosfor
kontsentratsioon oli vähenemas. Samuti võis alates 1993. aastast suveperioodidel täheldada
Klorofüll-a kontsentratsioonide kasvu, sisalduse väärtused vastavalt perioodidele 1993−2001,
2002−2006 ja 2007−2008 olid 3,5; 4,5 ja 5,0 mg/m3. Pikaajaliste vaatluste põhjal on MuugaTallinna-Kakumäe lahe avaosas vee läbipaistvus vähenenud, läbipaistvus – 0,73 m. [6.]

Ohtlike ainete seire rannikumeres
2008. a analüüsiti ohtlike ainete seire raames Soome- ja Liivi lahes raskemetallide ja
orgaaniliste saasteainete sisaldust räime ja ahvena organismides. Jätkuvalt on plii sisaldus
organismides kõrge. Määratud kaadmiumi, plii, tsingi ja orgaaniliste saasteainete sisaldused
räimes olid madalamad kui kõigil eelnevail uuritud aastatel. Ohtlike ainete sisaldus
organismides ei olnud vastuolus EL veekaitsealastes normides toodud kvaliteedi eesmärgiga
– ohtlike ainete sisaldus ei tohi oluliselt suureneda ajas.

1.4.2.1. Tsüanobakterite poolt põhjustatud õitsengud, makrovetikate ja fütoplanktoni
levik
Ökoloogilise seisundi määramisel saab võtta aluseks fütoplanktoni, fütobentose ja kõrgemate
taimede leviku seireandmed. Veetaimestiku, sh fütoplanktoni, liigilist koosseisu, arvukust ja
biomass loetakse pinnavee bioloogilisteks kvaliteedinäitajateks.

Toitainete juurdevool

põhjustab fütoplanktoni biomassi suurenemise ning sellest tulenevalt on fütoplanktoni
biomassi heaks indikaatoriks vee kvaliteedi hindamisel. Suurt rolli mängib vee soolsus ja
temperatuur.
Harju alamvesikonna varjatumatel ja madalamatel merealadel on keskmine suvine klorofüll a
väärtus 3−5 µg/l: minimaalselt 1 ja maksimaalselt 21 µg/l. Alates 1993. aastast võib
suveperioodidel täheldada klorofüll-a kontsentratsioonide kasvu, sisalduse väärtused
vastavalt perioodidele 1993−2001, 2002−2006 ja 2007−2008 olid 3,5; 4,5 ja 5,0 mg/m3.
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Makrovetikaid esineb suhteliselt palju ning mitmeaastaste liikide proportsionaalsus on suur.
Üks sagedasti esinev mitmeaastane makrovetikaliik Läänemeres on Eesti suurim vetikas
harilik põisadru (Fucus vesiculosus), millel on suur mõju kogu Läänemere ökosüsteemile.
Põisadru kuulub pruunvetikate klassi. Ta võib kasvada kuni 75 cm pikkuseks. Vetikas on
nime saanud põite järgi, mis aitavad tal vees püsti seista. Veekogu põhja ja veeobjektidele
kinnitub ta kinnitusketta abil. Tema populatsioon pakub elupaiku paljudele teistele liikidele.
Füsioloogilistest omadustest tingituna talub pikka aega suhteliselt kõrget troofilist taset.
Muutusi tema populatsioonis ja leviku sügavuses võib täheldada pärast pikaaegseid
ebasoodsaid elutingimusi, seetõttu on

põisadru leviku sügavus hea keskkonnaseisundi

indikaator.
Põhjataimestiku keskmine sügavus on 0,8 m ja põisadru sügavus 0,55 m. Klorofüll-a
keskmine sisaldus rannikuvees aastatel 2004-2008 oli 0,40 mg/l ja fütoplanktoni biomass oli
0,48 mg/l, mille alusel fütoplanktonil on rannikuvee seisundile kesine mõju.
2008. aastal teostati rannikumeres operatiivseiret, et jälgida rannikumere eutrofeerumist
neljas veekogumis, sealhulgas ka Muuga-Tallinna-Kakumäe lahes, kus veekogumi kvaliteet
klassifitseerus rannikuvee ökoloogilise seisundi klassi “kesine”. Seire käigus selgus ka, et
üldiseks tendentsiks tuleb pidada fütoplanktoni õitsengu nihkumist varasemale ajale ja
dominantliikide asendumist − suuremõõtmeliste vaguviburja ränivetikate asemele on tulnud
väiksema rakumahuga liigid (ränivetikad ja flagellaadid) ning autotroofne ripsloom
Mesodinium rubrum.
Fütoplanktonis on vähenenud potentsiaalselt toksilise sinivetika Nodularia spumigena
osakaal. Zooplanktonis on järsult suurenenud Bosmina c. maritima arvukus, seda teiste
vesikirbuliste suhteliselt madala arvukuse taustal. Suurenenud on nii aerjalaliste kui
keriloomade arvukus.
Tsüanobakterite ehk sinivetikate õitsengud tekivad soojades, aeglase veeliikumisega ning
toitaineterikastes veekogudes. Kõige rohkem esineb õitsenguid hilissuvel ja sügisel (World
Health Organization). Tsüanobakterite õitsenguid Stroomi rannas siiani ei ole esinenud, kuid
tsüanobakterite õitsenguid on täheldatud igal aastal Soome lahes. Üks suuremaid selletaolisi
sündmusi registreeriti juulis 2008. Tsüanobakterite õitseng kaasnes klorofüll-a ja
fütoplanktoni sisalduse kasvuga üle pikaajalise keskmise väärtuse. Teiselt poolt kestis
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vaatluste alguses veel kevadõitsengu hilisfaas, mis omakorda andis tüüpilisest suuremaid
klorofülli ja biomassi väärtusi. [6.]
Seireandmetel on nii füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate kui ökoloogilise seisundi
(fütoplanktoni ja makrovetikate leviku) põhjal vee kvaliteet “kesine”, järelikult
klassifitseerub veekogumi kvaliteet seisundiklassi “kesine”. Vee kvaliteeti on võimalik
parandada, vähendades veekogusse sattuvate toitainete hulka.
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1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
1.5.1. Heitvee puhastusjaamad ja suublad
AS Tallinna Vesi
Tallinna linna ja selle ümbruse reovesi
puhastatakse

Paljassaare

reoveepuhastusjaamas, mis asub linna
loodeosas

Paljassaare

poolsaarel.

Puhastusjaam võtab vastu linna reo- ja
sadevee, puhastab selle mehhaaniliselt,
keemiliselt ja bioloogiliselt ja Paljassaare
suunab puhastatud vee edasi 3 km
kaugusele Läänemerre torustiku kaudu, mille

reoveepuhastusjaam ©

lõpus on mere sügavus 26 meetrit.
Reoveepuhastusjaama projekteeritud bioloogiline puhastusvõimsus on 350 000 m³ ööpäevas,
tegelik aga 123 000 m³ ööpäevas. Täna on keskmine töödeldav reoveekogus 110 000 m³
ööpäevas. Tallinna linna Paljassaare reoveepuhastusjaama väljalasust jõudis 2005. aastal
merre 47,3 mln m³ heitvett ja koos sellega 202,4 t BHT7, 425,8 t heljumit, 44,4 t fosforit ja
651,9 t lämmastikku [14]. Tallinna linna väljalasust pärineb ligikaudu 96% merre juhitavast
koormusest. Reovee puhastamiseks kasutatakse mehhaanilist, keemilist ja bioloogilist
puhastustehnoloogiat. Puhastusprotsessi erinevates etappides eraldatud muda pumbatakse
mudatöötlusjaama.

1.5.2. Sadamad
Laevaliiklus on kõigis sadamates tihe. Sadamad võivad olla olulised punktreostusallikad.
Kõik Kopli poolsaarel asuvad sadamad ning BLTR Grupp territoorium on 2004. aasta
aruandest

“Ohtlike

jääkreostuskollete

kontroll

jääkreostuskolded
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ja

uuringud”

tulenevalt

ohtlikud

Vene-Balti sadam
Vene-Balti Sadam kuulub BLRT Grupp AS-le. Vene-Balti sadam asub Tallinnas Kopli
poolsaare edelarannikul Kopli lahe kirdeosas (ϕ= 59°27.40’N; λ= 24°39.38’E). Sadama
territoorium hõlmab 582 000 m2 maa-ala ja 1 683 000 m2 veeala. Sadamal on 20 kaid,
üldpikkusega 2,4 km Suurim võimalik laev, mida sadam vastu võtta suudab on pikkusega
185 või 200 m, laiusega 35 m ja süvisega 11,0 või 7,5 m.
Sadam on avatud rahvusvaheliseks kaubaveoks. Teostatakse laevade laadimist, lossimist,
kaupade ladustamist ja hoidmist. Sadam on avatud navigatsiooniks aastaringselt. Koosneb
kahest basseinist eraldi sissepääsudega. 2 kaid on ühendatud AS Eesti Raudtee
infrastruktuuriga.
Sadama eeskirjades on määratletud ohtliku lasti käitlemine ja reostustõrje tegevuskava, et
reostus võimalikult kiiresti kõrvaldada.
Sadama territoorium on kanaliseeritud ja reovesi jõuab Paljassaare reoveepuhastisse.

Sadamad © www.tallinnbekkerport.com
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Bekkeri sadam
Bekkeri sadam asub Tallinnas Kopli lahe kirdekaldal (φ = 59°27,16` N; λ = 24°39,78` E).
Sadama maa-ala üldpindala on 141 171 m², millest 336 300 m2 moodustab veeala. Sadam on
kaitstud avamere lainetuse eest muulidega. Sadamas on 4 kaid üldpikkusega 620 m. Suurim
sügavus kai ääres on 7,5 m.
Suurim võimalik laev: pikkus 140 m, laius 22 m, süvis 6,5 m. Sadam omab avatud laoplatse
ning eraldi laohooneid kauba ladustamiseks: kinnine laokompleks moodustab 14 000 m²,
sealhulgas tolliterminali ladu 2 300 m² ning laoplatside pindala on 7 ha. Laoni viib kaks
raudtee haru ning olemas on raudteeplatvorm. Sadam omab ühte puiduterminali ning
terminali killustiku ladustamiseks. Tollilaos on võimalik ladustada jahu, kakaoube ning
suhkrut kottides. Kaisid 3 ja 4 kasutatakse kaubakaidena, kuid esimesena nimetatut ainult
suurema vajaduse korral. Ülejäänud kaisid kasutataks laevade seismiseks.
Sadamas tekkinud reovesi puhastatakse Paljassaare reoveepuhastis.
Ohtliku lastiga laevu võetakse sadamasse vastu vastavalt IMO eeskirjadele.
Sadamasse viib kaks raudteeharu. Raudteeplatvormi vahetus läheduses asub
laoplats:

Bekkeri sadam © www.tallinnbekkerport.com
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Meeruse sadam
Meeruse sadam asub Kopli poolsaare edelarannikul, Kopli lahe kirdeosas, Bekkeri sadama
kõrval. Sadama geograafilised koordinaadid on 59˚27΄N, 24˚40 E.
Sadama-ala: maa-ala: 59 893 m2, veeala: 52 000 m2. 11 kaid üldpikkusega 770 m. Suurim
sügavus kai ääres 4,4 m. Suurim võimalik laev: pikkus 143 m, laius 24 m, süvis 4,2 m.
Sadama territooriumil asuvad kinnised laod kogupinnaga 2 200 m² (s.h. külmhoone
mahutavusega 1000 t).
Sadama reovesi jõuab puhastuseks Paljassaare reoveepuhastisse.

(
Meeruse sadam © www.tallinnbekkerport.com

Kopli poolsaare sadamates on uuringutega fikseeritud vaba õlikiht põhjaveel, mis levib
25…250 m laiuses ribas (ligi 7 ha) Bekkeri sadama ning laiguti Meeruse sadama
territooriumil ja ümberkaudsel aladel. Saneerimistöid ei ole tehtud. Ohtlike ainetega
reostunud vesi levib kõrval olevatele objektidele ja merre (Metsur, Salu, Kais Kupits, 2004).
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1.5.3. Tööstus
OÜ Dekoil
OÜ Dekoil asub AS BLRT Grupp territooriumil. Tegemist on naftaterminaaliga, mille
peamisteks tegevusaladeks on kauba raudteevedu, kaupade laadimine, naftasaaduste
laadimine. Terminalis on töökorras vee- ning vahutulekustutussüsteemid, naftasaadusi
sisaldavate heit- ning pilsivete kogumise süsteem ja heitgaaside kontsentratsiooni
kontrollsüsteem. DEKOIL OÜ-l on olemas mahutite pinnataseme mõõtesüsteem ja sensoriga
täpne mõõdulindisüsteem vedeliku pinnataseme mõõtmiseks. Lisaks on tarnitud ka
laadimisgaaside töötlemise seade, mis hoiab ära laadimisel tekkiva ebameeldiva lõhna
leviku. AS Dekoil paigaldas ka flotatsioonisüsteemi.

BLRT Grupp– Balti Laevaremonditehas
Tehase tootmispind asub Tallinnas Kopli poolsaarel. Kahe sadama kaide üldpikkus on 2 km.
Kaidel on portaalkraanad ja raudteeharu. Kaide ääres võivad silduda laevad, mille süvis on
kuni 7,5m. Balti Laevaremonditehas hakkas tankereid, kauba- ja reisilaevu remontima 1990.
aastast.
Kontserni BLTR Grupp põhilised tegevusalad on laevaehitus, laevaremont ja laevade
ümberehitus, metalltarindite valmistamine, masinaehitus, vanametalli töötlemine, sadama- ja
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stividoriteenused, tööstus- ja meditsiiniliste gaaside tootmine ja müük, metallide müük,
autotranspordi teenused.
Laevade värvist puhastamisel liivapritsiga, satub merevette värvide tükke.
BLRT Grupp territooriumi (Balti Laevaremonditehas koos poolsaare tipus paikneva Kopli
kütuseterminaliga) lõunaosas on fikseeritud pinnase ja maapinnalähedase põhjavee reostus
naftasaaduste

ja

raskmetallidega.

Reostuse

likvideerimistöid

pole

tehtud.

Kopli

kütuseterminalis on reostunud pinnas kõrvaldatud, kütusemahutid puhastatud, kütusehoidla
renoveeritud Dekoil OÜ poolt aastatel 1994-2001, kus praegu on kaasaja nõuetele vastav
kütuseterminaal (Metsur, Salu, Kais, Kupits, 2004).

Balti Laevaremonditehas © www.tallinnbekkerport.com
Tegevuspiirkonna

põhisüsteemi

Laevaremonditehas).

omanikuks

Kanalisatsioonisüsteem

on
on

BLRT

Grupp

ühendatud

AS

AS-i

(endine

Balti

Tallinna

Vesi

ühiskanalisatsiooniga. AS-i Dekoil kanalisatsioon on juhitud Balti Laevaremonditehase
süsteemi. Tegevuspiirkonna kanalisatsioonivõrgu arenduse eest vastavalt vajadusele
kannavad hoolt AS BLRT Grupp ja AS Dekoil.
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1.5.4. Asula, sadeveed ja kanalisatsioon
Tallinna linna hajureostus
Tallinna linn võtab enda alla u 158 km2 suuruse ala, elanikke on 404 859 (seisuga
01.06.2009.a)
Põhja-Tallinna linnaosa (Pelgulinn) on Tallinna halduslik linnaosa, mis hõlmab Kopli,
Paljassaare, Kalamaja, Kelmiküla ja Pelgulinna asumid. Seisuga 01.06.2009 oli linnaosas
registreeritud 55 786 alalist elanikku.

Linnaosa pindala on 17,3 km². Põhja-Tallinna

linnaosas paikneb mitu riikliku tähtsusega jääkreostuskollet – Balti Laevaremonditehas
(Kopli 103), Kopli lahe äärsed Kopli poolsaare sadamad (Vene-Balti sadam, Piirivalve
sadam, Bekkeri sadam ja Meeruse sadam), Miinisadam (Tööstuse 54 a), ER Kopli
Kaubajaam (Telliskivi tn 60). Lisaks on siin linnaosas veel rida endisi NL sõjaväeobjekte –
Miinisadama naabruses paiknev 7. sõjasadam (Tööstuse 48), Tallinna 112. sõjatehas (Kopli
72) (Metsur, Salu, Kais, Kupits, 2004).
Haabersti linnaosa on Tallinna halduslik linnaosa, pindalaga 18,6 km² Seisuga 01.06.2009.a
oli linnaosas registreeritud 40 607 alalist elanikku. Linnaosas on järgmised asumid: Astangu,
Haabersti, Kakumäe, Mustjõe, Mäeküla, Pikaliiva, Rocca al Mare, Tiskre, Veskimetsa,
Vismeistri, Väike-Õismäe ja Õismäe.
Stroomi ranna merevee kvaliteeti võivad peamiselt mõjutada lähedal asuvate linnaosade
inimtegevus, pinna- ja sadeveed, millega kanduvad jääkreostuskollete territoorimite sadeveed
Kopli lahte ning iseeneslikud reoveelasud.

Sademeveed
Tallinna erinevate linnaosade sademevesi juhitakse erinevates suundades, enamasti ikka
merre, kuid enne ka linna läbivatesse jõgedesse ja Pääsküla rappa. Sademevesi formeerub
eeskätt asfaltpindadele kogunevast vihma- või sulaveest ning pinnase kuivendamisel
ärajuhitavast dreeniveest. Oma osa on sademevee koostise kujunemisel ka hoonete katustel ja
haljasaladelgi [1.]
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Kopli lahte on kaks suuremat sademevee väljalasku – Rocca-al-Mare (Õismäe) väljalask ja
Mustjõe oja.

Õismäe sadevete kollektor ja Rocca-al-Mare väljalask
Rocca-al-Mare väljalasu kaudu juhitakse Kopli lahte Õismäe ja osaliselt Mustamäe
sademeveed (Õismäe kollektor). Reostus pärineb asfalteeritud pindadelt, ettevõtetest ja
katlamajadest. Valdav osa veest jõuab kollektorisse Harku pumpla kaudu. Hiljem lisandub
Rannamõisa teel asuva endise Vasara tsehhi ja loomaaia sademevesi. Kollektor suubub merre
Rocca-al-Mare endise lõbustuspargi lähikonnas [1.] u.1 km kaugusel Stroomi supelrannast ja
tõenäoliselt mõjutab see merevee kvaliteeti.

Seevaldi kollektor
Seevaldi kollektori valgala pindala on 667 ha ning asub Stroomi ranna läheduses. 1930.
aastate lõpus ühisvoolsena rajatud kollektor kogub osa Paldiski mnt ja Mustamäe tee
sademeveest. Kollektorist juhitakse vesi edasi Õismäe tunnelkollektorisse. Koosneb paljudest
ühis- ja lahkvoolsetest alamvalgaladest. Kõik selle valgala sademeveed jõuavad
peapumbajaama ja puhastusseadmetele.

Mustjõe oja
Oja arvutuslik valgala pindala on 13,9 km² ning oja pikkus 1,8 km, olles linna kõige suurem
sademevee ja pinnasevee kogumise valgala. Mustojõe oja valgala asub täielikult Tallinna
territooriumil haarates enda alla idapoolse Mustamäe, Silikaadi ja Järvevana tee vahelise
Pärnu mnt lõigu, Järvevana tee raudteest põhja poole jääva osa ning suurema osa Lillekülast.
Oja kaudu juhitakse Kopli lahte nende alade sadevesi. Puhtam sadevesi satub ojja ilma
puhastamata, naftasaadusi tarvitavate ettevõtete sadevett puhastatakse mõnel pool
mehhaaniliselt. Reovett ei ole ojja lubatud juhtida, kuid kanaliseerimata elamurajoonides ja
teinekord ka ettevõtetes seda siiski tehakse. Seoses oja vee kvaliteedi halvenemisega on
Tallinna Keskkonnaamet juba mitu aastat tellinud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt
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uurimis- ja järelvalvetöö Mustjõe oja reostumise jälgimiseks ja selle põhjuste
väljaselgitamiseks.
Tammsaare tee ja Pärnu mnt ning osaliselt endiste Tondi kasarmute maa-ala sademevesi
juhitakse Tammsaare teel olevasse kollektorisse ø1000 mm, mille läbilaskevõime võib
valingvihmade korral osutuda liiga väikeseks, mille tagajärjel võib tekkida lokaalne üleujutus
Tammsaare teel Sõpruse pst ja Mustamäe tee vahelisel lõigul. Mustjõe oja on looduslik oja
merest kuni Marja tänavani. Edasi on Mustjõe oja juhitud torustikku, kuhu on suunatud
suurelt alalt nii sademe- kui ka kuivendusveed. Lillekülas juhitakse suurem osa sademeveest
ära kuivenduskraavidega, mis suubuvad Mustjõe ojja. Oletatavalt suubub sinna ka
omaalgatuslikke reoveelaske selle kaldal asuvatest eramutest. Oja valgalal on endiste
tööstusettevõtete reostunud territooriumid (Laki ja Forelli tänav). Veel on liiga kõrge BHT,
ammooniumi, lämmastiku ja fosforisisaldus. Seega võib lugeda Mustjõe oja V klassi
(tugevalt reostunud jõed) kuuluvaks. Lisaks veekvaliteedi probleemidele on oja voolusäng
täis settinud, mis tõstab oja sängis veepinna taset ja põhjustab Mustjõe oja ümbruse
liigniiskust. Valingvihmad põhjustavad oja valgalal (Veskimetsas) perioodiliselt ulatuslikke
üleujutusi. Mainitust tulenevalt võib Mustjõe oja tõenäoliselt halvendada Stroomi supelranna
merevee kvaliteeti [3.].

Mustjõe oja
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Kaart 2. Stroomi rand ja potentsiaalsed reostusallikad
punaste nooltega on tähistatud sadamad
rohelise joonega on tähistatud Paljassaare reoveepuhasti
sinise joonega on märgitud Mustjõe oja
roosa joonega on piiritletud supluskoha territoorium
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2. REOSTUSOHU HINNANG
Suplusvee kvaliteeti mõjutavad tegurid on Stroomi ranna mõjualas paiknevad punkt- ja
hajareostusallikad.
Võimalikud punktreostusallikad on sadamaterminaalid, tööstus, reoveepuhasti ja suubuv
veekogu:
•

OÜ Dekoil, kel on oma reoveepuhastussüsteem.

•

Vene-Balti sadam, Bekkeri sadam ja Meeruse sadam ning BLRT Grupp AS –
kanaliseeritud reovesi kogutakse puhastuseks AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama
Paljassaares

(http://www.tallinn.ee/est/g3552s25497).

Kuna

sadamates

on

tihe

laevaliiklus ja tööstusettevõtted tegelevad ohtlike kemikaalide (sh naftasaaduste)
hoiustamisega ja toimub ohtlike kemikaalide vedu, siis võib ohtlike ainete vabanemisel
avarii tagajärjel (laevade ja mahutite lekked) levida reostus, seega on riskid suured.
Samuti on nimetatud ettevõtete näol tegemist jääkreostusallikatega ning sadevetega
võib kanduda veekogusse ohtlikke aineid.

•

AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam – reovee väljalasketorud asuvad 3 km kaugusel
rannikust ja teiselpool Kopli poolsaart, seega reovee väljalasketorud ei tohiks vee
kvaliteeti ohustada, kuna suvekuudel on viimased tavaliselt termokliiniga kaetud ja
väljutatav linna töödeldud heitvesi ei kerki mere pinnale. Potentsiaalne oht võib olla
avariide puhul.

•

Mustoja oja on tugevalt reostunud, kuna vanadest tööstuspiirkondadest sadevetega ja
omaalgatuslikest reoveelaskudest tulenevad saasteained, mis satuvad Kopli lahte
Stroomi ranna läheduses.

Hajureostuse alla võib lugeda Tallinna linna, peamiselt Põhja-Tallinna (Pelgulinn) ja
Haabersti (Kakumäe, Veskimetsa) linnaosade inimtegevusest tuleneva reostuse. Lahe ääres
on palju elamuid ja suur asustustihedus. Oht on amortiseerunud kanalisatsioonisüsteemid või
nende

puudumine,

mistõttu

reovesi

(http://www.tallinn.ee/est/g3552s25497)

36

võib

sattuda

merre.

Õismäe sadevete kollektor ja Rocca-al-Mare väljalask, kuhu voolab vesi ka Seevaldi
kollektorist, on rannast 1 km kaugusel, kuid võib omada mõju. Kopli lahte läbi kollektori
juhitava sadevee osatähtsus on suhteliselt väike, aga kollektorite ülevoolul valingvihmade
korral võib lahte sattuda

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Lühiajalise (kestus vähem kui 72 tundi) reostuse esinemise tõenäosus suplushooajal on
küllalt suur, kuna aastatel 2004-2007 esines seda sageli. Norme ületasid peamiselt fekaalsed
coli-laadsed ja fekaalsed streptokokid. Suplusvee kvaliteet oli hea aastal 2008. Ilmastiku
mõju on raske seejuures hinnata, kuna väga erineva ilma korral on olnud mikrobioloogiliste
näitajate esinemine küllalt erinev. Reostust on esinenud nii vihmase ilma kui ka nädalase
sademete puudumise korral. Enamasti on ületuste puhul olnud tuul lõunast, edelast või
läänest. Ebatavalised ilmastikuolud võivad olla tihtipeale lühiajalise reostuse põhjuseks. Vee
temperatuuri registreeritakse alates 2007ndast aastast, seetõttu on keeruline seostada reostuse
põhjust vee temperatuuriga, seda enam, reostust on esinenud nii madala kui ka kõrgema
veetemperatuuri korral. Edaspidi peab kindlasti üles märkima ilmastikuolud – vee ja õhu
temperatuuri ja sademed, et oleks võimalik hinnata vee kvaliteedi muutusi ilmastikust
lähtuvalt. See võimaldaks hinnata, millised tegurid põhjustavad veekvaliteet kõikumist.
(Tuule tugevuse ja suuna ning suhtelise õhuniiskuse andmeid on vajadusel võimalik saada
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudilt). Tugevate vihmade korral võib lahte
kanduda suur hulk puhastamata sademevett ning tugevad tuuled võivad kanda madalas vees
põhjasetetest üles hõljumi osakesi. Peamiselt esineva fekaalse reostuse põhjus võib olla ka
Mustjõe oja kaudu randa kanduvas reostuses (asub supelranna läheduses läänekaares), kuna
Mustjõe ojasse sattub puhastamata reovett omaalgatuslikest reoveelaskudest ja vanade
tööstuspiirkondade pinna- ja sadevett. Päikseliste rannailmade korral võivad fekaalse reostuse
põhjuseks olla ka randa külastavate inimeste suur hulk.
Lühiajalise reostuse esinemisel võetakse kasutusele järgmised meetmed:
•

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

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

•

Terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks on vajalik Tervisekaitseinspektsiooni,
Põhja-Tallinna Valitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuste koostöö. Lühiajalise reostuse
avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning avalikkust. Reostuse põhjuse ja ulatuse
kindlaks tegemisel on oluline keskkonnajärelevalveasutuste tegevus.

2.2. MUU REOSTUS
Pikaajalist mikrobioloogilist ega muud reostust Stroomi rannas varasematel aastatel esinenud
ei ole. Samas kuna Stroomi ranna mõjualas paiknevad mitmed potentsiaalsed punkt- ja
hajareostusallikad (punktreostusallikad on sadamaterminaalid, tööstus, reoveepuhasti ja
suubuv veekogu, Tallinna linn ja sadeveed), siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid
tõenäosus on väike. Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide)
või ilmastikutingimuste korral.
Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
• Avalikkuse teavitamine suplusvee kvaliteedist – TKI teavitab avalikkust oma
kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et võimalikult
paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. Põhja-Tallinna Valitsus tagab supluskohas
vajaliku teabe edastamise ning paneb nähtavale kohale üles vastavad hoiatused.
Teavitatakse asukohajärgset keskkonnajärelevalveasutust.
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•

Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellise puhul oluline
avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö suplusvett mõjutada ja suplejate
tervist ohustada võiva reostuse hindamisel ning võimalike põhjuste väljaselgitamisel.
Reostuse põhjuse väljaselgitamiseks on asukohajärgne keskkonnajärelevalveasutus,
tervist ohustava reostuse hindamine ja otsustamine suplusvee kasutamise üle on
Tervisekaitseinspektsiooni pädevuses.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT
PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Läänemeri on väga tundlik riimveeline poolsuletud meri. Mere eutrofeerumine on toimunud
viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. Toitainete sisalduse tõusu mõjutab ka

mere

aeglane veevahetus - kitsad ja madalad ühendused Atlandi ookeaniga, suur jõeveena ning
sademetena lisanduv mageda vee kogus.
Kuigi Kopli lahes ega Stroomi rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi
täheldatud, korduvad sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 90-test aastatest alates on
oluliselt suurenenud juuli- ja augustikuiste vetikaõitsengute osakaal, eriti sinivetikaõitsengute
osas. Selle põhjuseks on eelkõige Soome lahe vee fosforisisaldus, mis teeb võimalikuks
suurte taimplanktonimasside tekkimise.
Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Stroomi rannas suplushooaja jooksul on
väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda
sinivetikate kolooniaid ka Kopli lahte ja Stroomi randa.
Stroomi rannas jälgitakse regulaarselt veepinna puhtust. Vetikate poolt põhjustatud õitsegu
tuvastamisel,

teavitatakse

keskkonnajärelevalveasutust

sellest
ning

Põhja-Tallinna

Valitsust,

Tervisekaitseinspektsiooni.

asukohajärgset

Seejärel

võetakse

kontrollproovid vetikaliikide ja koguse määramiseks, mis edastatakse uurimiseks laborisse.
Põhja-Tallinna Valitsusel on nõue panna veeproovide tulemuste selgumiseni välja teave, et
suplemine pole soovitatav. Analüüsi tulemustest teavitatakse Põhja-Tallinna Valitsust ja
Tervisekaitseinspektsiooni. Otsus suplusvee edasise kasutamise kohta tehakse peale
uurimistulemuste selgumist.
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2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Soome laht on toitaineterikas. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite
liike. Siiani on vee läbipaistvus vähenenud ja veekogusse satub inimasustuse mõjul järjest
rohkem toiteainerikast vett, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni veelgi
laialdasemat levikut. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi.
Stroomi rannas esineb suhteliselt palju makrovetikaid nagu ka teistes Eesti randades, kuid
nad ei kujuta inimese tervisele ohtu. Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa
uhutud vetikad, taimed ja muu praht.
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3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS JA SÄILITAMISEKS
Rannikumere

hea

seisundi

tagamise

üldised

eesmärgid

tulenevad

Läänemere

kaitseeesmärkidest.
Läänemere kaitse koostöö aluseks on Läänemere merekeskkonna kaitse

konventsioon,

millega on ühinenud kõik Läänemere riigid. Eesti ühines konventsiooniga 1992. aastal.
Konventsiooni eesmärkide elluviimiseks on moodustatud riikide valitsustevaheline komisjon
ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM). Konventsiooniosalised võtavad
eraldi või ühiselt tarvitusele kõik reostuse ennetamiseks ja vältimiseks vajalikud õigus-,
haldus- või muud meetmed, et saavutada Läänemere ökoloogilist taastumist ja ökoloogilise
tasakaalu säilimist.
Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) 12. detsembri 2005. a korraldusega nr 784 võeti vastu
„Ministeeriumidevahelise komisjoni moodustamine merenduse, merekaitse ja reostustõrje
küsimuste lahendamise koordineerimiseks“ (merekomisjon).
Merekomisjoni juhtimisel on koostatud riiklik Läänemere tegevuskava rakendusplaan
aastateks 2008–2011. Plaan koosneb neljast põhilisest osast:
1. Merekeskkonna eutrofeerumise inimtegevusest põhjustatud lisamõjude piiramine ja
vältimine (toitainete merekeskkonda sattumise vähendamine);
2. Looduse kaitse ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja võõrliikide sissetungi
piiramine;
3. Ohtlike ja kahjulike ainete merekeskkonda sattumise piiramine ja vältimine;
4. Mereline tegevus (laevaliikluse korraldamise parandamine).
Harju Alamvesikonna veemajanduskava meetmeid
Alamvesikonna

veemajanduskava

õlireostustõrjeks

rannikul,

raames

õnnetuste

ja

on

eesmärkideks

merereostuse

valmisoleku

ennetamine

sadamates

supelrandades ja supluskohtade korrastamine.
Kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine (kuni aastani 2014) – 7256 mln EEK
Sademeveesüsteemide rajamine (kuni aastani 2014) – 45 mln EEK
Jääkreostuse lokaliseerimine ja likvideerimine (kuni aastani 2014) – 369 mln EEK
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tagamine
ning

Rannikuvee seisundi hinnang, seisundi parandamine (kuni aastani 2014) – 3 mln EEK
Veeäärse looduspuhkuse suunamine (kuni aastani 2014) – 5 mln EEK
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020 prioriteedid on
suunatud Tallinna linna keskkonnaseisundi parandamisele, tarbijate varustamisele kvaliteetse
joogiveega ja kogu tekkiva reovee ärajuhtimisele ning puhastamisele, sh vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi rajamine piirkondadesse, kus see siiani puudub. Tallinna ÜVK osana
käsitletakse ka sademe- ja liigvee ärajuhtimise süsteeme, sh lahtisi kraave.
Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007-2010 eesmärgiks on Sinilipu randadele
kehtestatud nõuete täitmise tagamine Stroomi rannas. Kuna sinilipu nõuded on rangemad,
suudetakse nende täitmise abil saavutada vee hea kvaliteet. Samuti näeb kava ette Stroomi
ranna Kopli poolse osa puhastamist ja heakorrastamist 2007- 2010. Üks väljund on sportimisja vabaaja veetmise võimaluste loomine. Rahvas on peamiselt koondunud rannahoone juurde
ja ranna keskele, inimeste kontsentratsiooni oleks vaja hajutada ranna Kopli poolse osa
atraktiivsemaks muutmisega.
Vajalikud meetmed, mida tuleb suplusvee kvaliteedi parandamiseks rakendada on
sademevete ja Mustjõe oja kanaliseerimine (Kõrvits, 2007).

Pelgulinna puhkealale ja Merimetsa piirkonnale on kehtestatud detailplaneering.
Sirbi, Kopliranna,Vasara tn ja merevahelise ala detailplaneering
(http://wikimapia.org/92597/et/Stroomi-rand-Pelgurand)
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Kokkuvõte
Läänemere lõunakaldal Kopli lahes asuv Stroomi liivarand ning selle läheduses asuv
rannapark on populaarne vaba aja veetmise koht. Ilusatel suvepäevadel võib ranna külastajate
arv küündida ca 15000 inimeseni. Rannas on loodud soodsad tingimused puhkamiseks ning
ranna-ala ja lähiümbrus on varustatud tualettide ja prügikastidega. Rannahoone teenindab
puhkajaid ning hoolitsetud on joogiveevarustuse, toitlustuse ning pesemisvõimaluste eest.
Rand on varustatud valvega ning puhkajate teavituseks vee kvaliteedist ning ujumise
riskidest on kasutusel signaallipud ning vee kvaliteedi infotahvel. Vee kvaliteedi kontrolliks
on üks seirepunkt, mis asub ranna keskel.

Stroomi ranna suplusvee kvaliteet ei ole stabiilne. Rannas on esinenud aeg-ajalt lühiajalist
reostust, eriti 2004-2007 suplusperioodidel. 2008. aastal oli vee kvaliteet hea ning 2003. aasta
analüüside põhjal omistati Stroomi rannale 2004. aastal Sinilipp. Üheltpoolt on vee kvaliteedi
mõjutaja eutrofeerunud Soome laht, kuhu sattub palju toitaineid reoveepuhastitest tulevast
asulareoveest ja tööstusest. Esineb suhteliselt palju makrovetikaid ja fütoplanktonit ning vee
läbipaistuvus on järjest vähenenud. Teisalt on vee kvaliteedi mõjutajad lokaalsed punkt- ja
hajureostusallikad.
Peamiselt võib välja tuua tugevalt reostunud veeklassi kuuluva Mustjõe oja, mis suubub
Kopli lahte 200m kaugusel suplusrannast. Käesoleval ajal võib puhastamata asulareovesi
mõnikord suurte üleujutuste ajal jõuda merre sademevee- ja reoveetorustike vahelise
ühenduse tõttu. Samuti ei puhastata sademevett enne selle merrelaskmist, hoolimata vee
halvast kvaliteedist. Merevee seisundit ohustavad intensiivne laevaliiklus ja suured sadamad.
Ranna vahetus läheduses Kopli poolsaarel paiknevad sadamad ja tööstusettevõtted, mis on
ühtlasi ka olulise riikliku tähtsusega jääkreostusallikad. Mustjõe oja sisaldab endas Mustamäe
ja Lilleküla sademetevett, mis on üks potentsiaalne suplusvee kvaliteedinäitajate kõikumise
põhjus. Lahendus oleks Mustjõe oja kanaliseerimine/puhastamine. Potentsiaalselt võivad
rannaala keskkonda mõjutada nii Meeruse, Bekkeri kui Vene-Balti sadamad ning
tööstusettevõtted. Reostuse esinemiste ning kvaliteedi kõikumiste põhjuste väljaselgitamiseks
on vajalik teostada pidevat kontrolli Mustjõe ojja suubuvast veest ning oja kaudu randa
suubuvast veest, sadama-alade lähedusest kui ka Kopli lahest.
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LISA 1. Stroomi ranna suplusvee analüüsid 2004 - 2008

Stroomiranna anal
sid 2004-2008.xls
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LISA 2. 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 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)

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)

-

47

>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

>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)
-

