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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. Suplusvee direktiiv  

 

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett 

käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ 

tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast.  Märtsiks 

2008 olid  liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid 
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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).  

 

Käesoleva Võsu ranna suplusvee profiil on valminud Transition Facility 2006 Twinning Light 

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

Eestis” raames. 

 

Profiilis on kasutatud Viru alamvesikonna veemajanduskava materjale, Eesti Meteoroloogia 

ja Hüdroloogia Instituudi, EMÜ Limnoloogiakeskuse ja Keskkonnaameti  andmeid ning 

suplusvee kvaliteedi hinnanguid.  
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Profiili koostamisel osalesid Vihula Vallavalitsuse, Keskkonnameti Viru regiooni, 

Tervisekaitseinspektsiooni ja Virumaa 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 

poole pöördumise konventsiooni nõuetele avaliku teabe seaduses sätestatud korras.  

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

suplusveele ja supelrannale.  
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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 eostamine;  

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. 

 

Võsu ranna profiili koostab Tervisekaitseinspektsiooni Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-

Virumaa osakond, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate 

ametkondade vahel . 

 

 

Pädeva asutuse kontaktandmed: 

  Tervisekaitseinspektsioon 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 
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Tel: 6 943 500 

Faks: 6 943 501  

E-post: kesk@tervisekaitse.ee 

Virumaa Tervisekaitsetalitus Lääne-Virumaa osakond 

 L. Koidula 18a, 44302 Rakvere 

Telefon: 3254158 

Faks: 3254160 

E-post: laanevirumaa@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 osa, mis on suplejatele üheselt arusaadaval 

viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega. 

 

Suplushooaeg – ametlik suplushooaeg kestab 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.  

  

Suplusvee reostus - vastavalt määrusele mõistetakse reostuse all 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 – eelpool toodud mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste 

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

kõrvutiasetsevast valglast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

 

Kvaliteedijuhtimissüsteem – osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist, mis koosneb 

tegevuskavadest, määratletud vastutusest, toimingutest, protseduuridest ning ressurssidest, 

mis on vajalikud süsteemi rakendamiseks ja alalhoidmiseks. 

 

Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine 

 

 

Lühendid 

 

TKI – Tervisekaitseinspektsioon 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 
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1. VÕSU RANNA, KÄSMU LAHE JA SELLE VALGALA 

KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 
 

Supluskoha ID: EE00202011VOSUR 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Lääne-Virumaa, 
Vihula vald, Võsu alevik 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 59,5817 
IP: 25,9658 

Veekogu nimi: Käsmu laht 

Veekogum: Eru-Käsmu rannikvesi  

Veekogu liik: meri 

Veekogu ID: EE_2 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3120000 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

Kuumadel nädalavahetustel hinnanguliselt  kuni 4000-4500 inimest 
päevas 

Supluskoha rannajoone pikkus: Umbes 1200 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimum 2 m;  keskmine 1,6 m 

Supluskoha omanik/valdaja: Vihula Vallavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: Madis Praks 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

Mere tn. 6 Võsu alevik Vihula vald Lääne-Virumaa 45501; 3258630  
vald@vihula.ee; www.vihula.ee 

 

   
  Võsu rand (©Tervisekaitseinspektsioon) 
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Kaart 1. Võsu rand (sinisega rannaala ja punasega proovivõtu koht) 
 
 
Võsu ranna proovivõtu punkt asub ranna keskosas päästekeskuse maja vastas. 
Proovivõtukoha koordinaadid on: x = 6606286;  y = 610881 
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 
 
Võsu rand asub Eesti põhjarannikul Lääne-

Virumaal Lahemaa Rahvuspargi 

territooriumil. 

 

Võsu ajalugu ulatub aastasse 1510. 

Kuurordi areng algas 1870. aastatel, kui 

Palmse parun hakkas siia suvilakrunte 

müüma. I maailmasõja eel oli Võsul juba 

200 majakest ja suvel ligi 2000 suvitajat. 

Rannavees olid vaiadel supelonnid, kust                                  Võsu rand (© ilm.ee) 

alasti otse vette mindi. Võsu hiilgeaeg oli  

nõukogude periood, kui siin oli ca 700 majutuskohta ja suvel puhkas üle 30 000 inimese, 

paljud olid Tallinna, Tartu, Peterburi ja Moskva prominendid. Praegu ulatub kuumadel 

suvepäevadel suvitajate arv rannas 4000-4500. 

 

Vaatamata nõukogudeaegse perioodi järgsele külastatavuse taandarengule on Võsu piirkonna 

imago endiselt säilinud puhke- ja suvituskohana. 

 

Võsu Ranna pinnakate on liivane. Rannaliiv on peenikese fraktsiooniga, mistõttu on tugev 

erosiooni oht. Rand on madal ja lauge. Kaldast ca 70 m algab esimene rannaluide. Lahemaa 

lahtede siseosadele on omane jätkuv setete kuhjumine rannavööndis. Rannapurustusi esineb 

aga neeme otstes asuvates randades, kust vabanenud materjal liigub lahtede siseosadesse. 

Setete kuhjumise tõttu on Võsule omane ranna laienemine ning taimestumine. Võsu ranna 

lääneosa on täielikult taimestunud.  

 

Rannas harrastatakse vähesel määral purjelaua sõitu. Supluskohas on lubatud kasutada 

sõudepaate. Mootorpaatidega on lubatud sõita Käsmu lahel kuid mitte lähemale kui 150 m 

ujumistsoonile. Skuutritega sõit Lahemaa rahvuspargis on keelatud. Autoga ei ole lubatud 

randa sõita, parkla asub 150 m kaugusel merest. 

 

Supluskoha lähima ehitiseni on 75 m (päästekomando), kus suvel on rannavalve ja osutatakse 

esmaabi. Suplemiseks ja ujumiseks kasutatav veekoguosa on tähistatud poidega. 
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Rannas  on tualettruumid ja dušid, mis asuvad veepiirist 85 m kaugusel, 5 riietuskabiini, 

võrkpalliväljakud ja laste mänguväljakud. Rannas on kättesaadav kvaliteetne joogivesi 

(joogiveekraan).  

 

Võsu päästekomandol on tsentraalne kanalisatsioon. Randa hoiab korras omanik, kes 

korraldab ka jäätmekorraldust. Suve perioodil on 1,5 töökohta rannahooldusel. Tagatakse 

prügi koristus ja jooksev liiva hooldus, jäätmete liigiti kogumine on organiseeritud. Praegu on 

jäätmeveo leping AS Ragn Sells’iga.  

 

 



 14 

1.3. KÄSMU LAHE JA SELLE  PIIRKONNA KIRJELDUS 
  
Võsu rand asub Vihula vallas Võsu alevikus. Vihula vald on mereäärne kauni looduse, 

looduslikku mitmekesisust säilitav, kaitsev ja väärtustav ning säästva arengu põhimõtteid 

järgiv omavalitsus. Ligi 60% valla maadest jääb Lahemaa Rahvuspargi territooriumile ning 

umbes 72% vallast on kaetud metsaga. Vallas puudub tööstus, elanike põhiliseks 

sissetulekuallikaks on puhkemajandus ja  turism, mingil määral ka kalapüük ja põllumajandus 

(LISA 2 Viru alamvesikonna maakasutus). Haritavat maad on 5,1%. Maavarade 

kaevandamist Vihula valla territooriumil ametlikult ei toimu. Maavaradest leidub valla 

territooriumil ehitusliiva, kruusa, turvast ja järvemuda. Siin paikneb rohkelt looduslikke 

vaatamisväärsusi, mille tõttu on piirkond atraktiivne loodusturistide seas. 

 

Rahvastiku keskmine tihedus on 6,0 el/km². Kuid suveperioodil kasvab elanike arv võrreldes 

talveperioodiga mitme kordselt. Seisuga 01.2009 elas vallas 2015 inimest, Võsu alevikus 

alaliselt 457 inimest, kuid  suveperioodil ulatub elanike arv kuni 2000. 

 

Lahemaa Rahvuspark (LISA 1) moodustati 01. juunil 1971. a Põhja-Eestile iseloomuliku 

looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, 

rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja kaitsmiseks. Siin 

kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), 

geoloogiamälestisi (balti klint) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks 

tähtsamaid metsakaitsealasid. Siin asub ka Eesti kuulsaim mõisate kolmik: 20 hoonega 

suursugune barokne Palmse mõisaansambel, samuti ligi 20 hoonega Sagadi mõisakompleks ja 

Vihula mõis oma kõrvalhoonetega. Lahemaal on palju matkaradu loodusega tutvumiseks. 

 

Lahemaa taimestik on Põhja-Eestile üldomaselt suhteliselt liigivaene. Lahemaal katavad 

metsad 72%. Eriti palju erinevaid metsatüüpe kohtab Oandu ümbruses, kus nendega saab 

tutvuda matkates piki looduse õpperada. Enamus neist on liigivaesed palu- ja nõmme- ning 

rabametsad. Jõgede kallastel leidub kitsaste ribadena lammimetsa, klindinõlvadel on säilinud 

laialehiste salumetsade jäänukeid, Altja jõe orus ka salukuusikuid. Koljaku astangu all ja 

Pudisoo jõe ääres leidub suuremaid lodumetsi. 

 

Loomastik. Lahemaa metsad on soodsad suurimetajaile, siin elavad ka suurkiskjate — karu, 

hundi ja ilvese püsiasurkonnad. Lahemaa ja selle lähiümbruse jõed olid Eestis viimseks 
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pelgupaigaks hiljuti välja surnud euroopa naaritsaile, metsades on leitud lendoravaid. 

Liigirikka metsalinnustiku kõrval on rahvuspargi rannik peatuspaigaks sadadele tuhandetele 

läbirändavatele veelindudele, eriti aulidele, vaerastele ja kauridele. 

 

Kliima. Piirkonna aasta keskmine õhutemperatuur on 5,0ºC. Kõige külmema kuu, veebruari, 

keskmine õhutemperatuur on - 6,0ºC, juulis on keskmine temperatuur 16,5ºC. Aasta keskmine 

sademete hulk on 550 mm. Kõige sademeterikkam kuu on august (80 mm). Meteoroloogiliste 

andmete analüüsi põhjal on leitud, et piirkonnas puhuvad valdavalt edela-lääne tuuled, kuid 

sagedased on periooditi ka tugevad loode tuuled. 

Merevee temperatuur on kõrgeim juulis ja augustis, tavaliselt 15,5 kuni 17,7ºC, varjulistes 

lahtedes 20ºC. Suvehooaja suplusvee madalaim temperatuur viimase viie suplushooaja 

jooksul on olnud 9 kraadi, kõrgeim 24 kraadi, keskmine 17 kraadi. 

 

Tabel 1. Viru alamvesikonna Ida-Eesti vesikond 

 

Võsu rand asub Käsmu lahes. Käsmu laht kuulub Eru-Käsmu veekogumisse ning on osa 

Soome lahest. Piirkond  jääb Ida-Eesti vesikonda ja Viru alamvesikonda (tabel 1) 

 

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. 

 

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 (sügavaim koht — 121 m — on Keri saarest kagus). 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 

Vesikond: Ida-Eesti vesikond 

Vesikonna ID: EE02 

Alamvesikond: Viru alamvesikond 

Alamvesikonna ID: EE2SU5 
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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.  

 

Eru-Käsmu rannikuvee puhul on tegemist loodusliku veekogumiga, mis kuulub tüüpi I 

(oligohaliinne, avatud rannikuvesi).  Eru-Käsmu lahe rannikuvee pindala on 596,19 km2. 

Piirkonnas on tegemist valdavalt moreensete põhjadega, kus põhja iseloom võib varieeruda 

pae või savipangast kuni pehmete liivadeni. Tegemist  on hüdroloogiliselt aktiivse 

piirkonnaga, kus tugevad tormid võivad muuta merepõhja struktuuri, paigutades ümber suure 

hulga setteid. Võsu seirealal toimuvad protsessid näitavad, et Lahemaa lahtede siseosadele on 

omane jätkuv setete kuhjumine rannavööndis. Rannikumere pelaagiliste parameetrite seiret on 

selles piirkonnas piisavas mahus teostatud vaid 2008. aastal. Põhjataimestiku seire andmerida 

pärineb Eru põhjataimestiku seirealalt ja andmerea pikkus on 10 aastat. 

 

Inimtegevus ning magevee sissevool omavad Käsmu-Kunda piirkonnas vähest mõju [7.]. 

 

Käsmu laht (LISA 3 Käsmu laht ja Võsu asula) on põhjatuulte eest hästi kaitstud. Ühel pool 

on Käsmu poolsaar, teisel Vergi poolsaare Lobi neem. Lahesuu laius on umbes 3 km, 

keskmine sügavus 12 m, vee sügavus suudmes 27 m. [15.] 

 

Olulisemad veekogud, mis suubuvad Käsmu lahte on: 

1) Võsu jõgi (reg-kood. VEE1077100) 

Võsu jõgi on avalik veekogu, heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega  

jõegi (tüübid IB, IIB, IIIB). Jõe üldine ökoloogiline seisund vastavalt 2008. a 

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EMÜ Limnoloogiakeskuse poolt teostatud 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on hea. Võsu jõgi on 25 km pikk ja tema 

valgala hõlmab 62 km2. Võsu jõgi on suublaks Palmse, Männipõllu, Pikapõllu ojale 

ning Muike kraavile. Võsu jõgi lookleb läbi Võsu asula ning suubub seejärel Käsmu 

lahte Võsu rannast ida pool, kohe peale ranna piiri.  

2) Käsmu oja (reg-kood. VEE1077100),  
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Käsmu oja on mitteavalik, heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega  

veekogu, kuhu ei suubu kraave ega  reostuskoormusega peakraave. Oja üldine 

ökoloogiline seisund vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja EMÜ 

Limnoloogiakeskuse poolt teostatud pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on 

hea. Käsmu oja on 7,1 km pikk ja tema valgala hõlmab 17,1 km2. 

 

   1.4. VEE KVALITEET 

1.4.1 SUPLUSVEE KVALITEET 

 
Võsu ranna suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitab seegi, et aastatel 2002-2006 oli Võsu 

rand sinilipurand. Kahjuks on Eestis praegu sinilipu liikumine peatunud ning supelrandade 

sinilipuga tunnustamist ei toimu. 

 

Aastatel 2004 – 2008 on veekvaliteeti kontrollitud kokku 46 korral. Proove on võetud 

vastavalt tervisekaitsenõuetele. Kõik võetud proovid on nii mikrobioloogiliste kui füüsikalis-

keemiliste näitajate osas vastanud kõikide näitajate osas normidele (LISA 5 Võsu ranna 

suplusvee analüüside tulemused 2004-2008.a.). Suplusvee proove on võetud maist kuni 

septembrini iga 2 nädala tagant. 

 
Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele oli Võsu ranna suplusvee 

kvaliteet neljal aastal väga hea, vastates direktiivi rangematele soovituslikele nõuetele. 2007. 

a langes veekvaliteet korraks heale tasemele (vastates direktiivi kohustuslikele nõuetele), kuid 

paranes jälle 2008. aastal (tabel 2). 

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

2004 2005 2006 2007 2008 
Võsu rand 

     

 
LISA 6 Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ 
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1.4.2 RANNIKUMERE SEISUND 
 
Soome laht on Läänemere kõige eutrofeerunum osa.  

 

Vastavalt 2008. a Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja TÜ Mereinstituudi poolt teostatud 

pinnavete ökoloogilise seisundi hindamisele on Eru-Käsmu lahe kogumile antud üldhinnang 

kesine. Ökoloogilise seisundi hindamisel andsid elemendid fütoplankton, suurselgrootud ja 

füüsikalis-keemilised üldtingimused hinnanguks “kesine”, ning põhjataimestik andis 

hinnanguks “väga hea”. Tegemist on keskmise usaldusväärsusega hinnanguga, sest kuigi 

kolm kvaliteedielementi näitasid kesist seisundit, pärineb hinnangu aluseks olnud andmerida 

enamasti vaid ühest aastast  ja puudub võimalus hinnata aastatevahelist varieeruvust. 

 
 

                       Tabel 3. Eru-Käsmu rannikuvee hüdrokeemilised ja bioloogilised näitajad 

Näitaja väärtus ühik 

Läbipaistvus 3,8  m 

Ptot,  0,92 µ mooli/l 

Ntot 23,7 µ mooli/l 

Klorofüll a 5 mg/m³  

Fütoplanktoni biomass   1,01 mg/l 

 
 
Vastavalt Viru-Peipsi veemajanduskava jaoks teostatud veekeskkonna seisundi hinnangule 

(2004.a) on Viru rannikumeri suures ulatuses ajutiselt kihistunud (välja arvatud vahetult 

ranniku lähedal asuv madalaveeline mereala), lahtedes toimub vee vahetus vähem kui 5 

päevaga.  

 

Rannikumere rikkalikumad põhjataimestiku kooslused asuvad Käsmu ja Eru lahes. 

Põhjataimestikus domineerivad üheaastased niitvetikad (nt Cladophora glomerata, 

Enteromorpha intesinalis) ja põisadru (Fucus vesiculosus).  

 

Madalam (sügavus kuni 20 m) rannikumeri, nt Lahemaa Rahvuspargi mereala on 

põhjaloomastiku poolest kogu Soome lahe üks liigirikkamaid alasid (biomass kuni 200 g/m2 

ja arvukus kuni 2000 ind/m2). See on ilmselt tingitud ala mitmekesisest põhja- ja 

rannikumorfoloogiast, mis loob suhteliselt väiksele alale suure hulga erinevaid elupaiku, mis 

sobivad väga paljudele liikidele. Madalas rannikumeres domineerivad kirpvähid, kõvematel 
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põhjadel söödav rannakarp, liivastel põhjadel Macoma baltica ja taimestikupuhmastes 

vesiking. 

 
Fütoplankton 

Rannikumere planktonikooslused on tüüpilised Soome lahe keskosa kooslustele, omades 

analoogset dünaamikat muude sarnase soolsuse ja troofsusrežiimiga merealade planktoniga. 

Täpsemad andmed Viru rannikumere (v.a. Narva laht) viimase kolme aasta klorofüll a 

sisalduse ja Secchi sügavuse kohta puuduvad. 

  

Sinivetikad 

Soome lahel esineb igal aastal sinivetikate õitsenguid. Pinnavete ökoloogilise sesiundi 

hindamise aruande kohaselt registreeriti näiteks 2008. aasta juulis üks viimaste aastate 

tugevamaid sinivetikaõitsenguid koos paljuaastasest keskmisest suuremate klorofüll a ja 

fütoplanktoni väärtustega. Teiselt poolt kestis vaatluste alguses veel kevadõitsengu hilisfaas, 

mis omakorda andis tüüpilisest suuremaid klorofülli ja biomassi väärtusi.  

Samas ei ole viimasel viiel aastal Käsmu lahes ega Võsu rannas sinivetikate õitsenguid 

täheldatud. Kahtlusi oli 2008. a, aga proovid suplusveest ei näidanud sinivetikate olemasolu. 

Plaaniliselt on proove sinivetikate liigiliseks määramiseks võetud ka 2007. ja 2006. a, kuid 

sinivetikaid need märkimisväärselt ei sisaldanud. 

 

  1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD   
         MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI  
 
Võsu ranna lähedal puuduvad reostusallikad, mis võiksid oluliselt mõjutada suplusvee 

kvaliteeti. Supluskoht asub Võsu asulas, kus elab 01.01.2009. a seisuga 457 alalist elanikku, 

kuid  suveperioodil ulatub elanike arv kuni 2000. Võsul asub 5 majutusasutustest  (96 

majutuskohta  ja 51 telkimiskohta) 

 

Võsu alevik on osaliselt kaetud ühiskanalisatsiooniga -  kanaliseeritud on ligi viiendik asula 

reovetest. Ühiskanalisatsioon on  suures osas on välja ehitatud Mere tänaval (peatänav, mis 

kulgeb paralleelselt rannaga), millega on sealsed elanikud ka liitunud. Ranna lähedal 

paiknevad elamud ühiskanalisatsiooniga liitunud ei ole, neil on omad kogumiskaevud, mida 

tühjendatakse regulaarselt.  
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Heitvee puhastusjaamad ja –suublad:  
• Võsu reoveepuhasti (omanik Vihula Munitsipaal, LISA 4 Võsu biopuhasti asendiplaan) 

Tegemist on biopuhastiga, mis asub Võsu alevikus, Võsu jõe suubla vahetus 

läheduses.Puhastatud vesi suubub Käsmu lahte (kood:312000; koordinaadid: 6607070; 

611620), ca. 500 meetri kaugusel Võsu ranna idapoolsest osast. 

 

• Palmse reoveepuhasti (omanik AS Parkkontakt) 

Tegemist on biopuhastiga, mis asub Palmse mõisas, kohe Palmse oja kaldal. Palmse 

mõisa reoveepuhasti väljavool läheb Palmse ojja (kood: 107730) koordinaadid 

6599020; 610751), mis omakorda suubub Võsu jõkke.  

          Reostuskoormus tuleb üksnes Palmse ojast. Reoveekogumisala sadeveed suunatakse  

          ühiskanalisatsiooni. 

 

Ranna lähedal ei ole farme ega põllumajandusettevõtteid. Samuti ei ole supluskoha vahetus 

läheduses suuri sadamaid ega tööstustust. Lähimad suuremad ettevõtted jäävad kaugemale 

Palmse, Viitna ja Sagadi kanti. Suletud sega-olmejäätmete prügila jääb enam kui poole 

kilomeetri kaugusel võsu aleviku piirist ida suunas. (lisa 2, Viru alamvesikonna maakasutus) 

 

Lindude kolooniaid ja pesitsuspaiku ranna läheduses ei ole, esineb üksikult ränd-  ning 

paigalinde, kes kaldaroostikus või puudel pesitsevad.    
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2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS 

Võsu rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike, kuna 

• suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka  2004.-2008. a veeanalüüside andmed 

(tabel 2);  

• asudes Eesti suurimas rahvuspargis on enamus randa ümbritsevaid alasid looduslikud 

ning kaetud metsaga; 

• piirkonna asustustihedus on väike;  

• ranna ümbruses puuduvad olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada veekvaliteeti.  

 

Lühiajalist reostust võib esineda ainult juhtudel, mis võib olla põhjustatud Võsu reoveepuhasti 

rikkest, mille mõju tema väiksuse tõttu oleks minimaalne, või ilmastikutingimustest näiteks:  

• väga ilusate ilmade korral, kui suplejate arv kasvab oluliselt, võib fekaalsete bakterite 

sisaldus vees suureneda; 

• pikaajalise vihmaperioodi korral voolab suplusvette palju pinnasevett, mis toob kaasa ka 

mikroorganisme; 

• äikesetormid ja  tugev tuul võib keerutada üles põhjasetteid, mis suurendavad vee 

hägusust. Samuti põhjast üles uhutud pinnasega võib vette sattuda ka seal olnud 

toitainete osakesi. 

 

Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

• Lühiajalise reostuse korral heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on olemas 

infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi 

vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus.   

Vihula Vallavalitsus ja Tervisekaitsetalitus teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, 

vallavalitsuse ja TKI kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu. 

• Reostuse tuvastamisel informeerib TKI Kohtla-Järve labor kohe Virumaa 

Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonda reostusest, mille järel tervisekaitsetalitus 

teavitab kohe Vihula Vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni. Eelpool nimetatud 

asutused teevad koostööd reostuse tuvastamiseks ja reostuse põhjuste välja 

selgitamiseks. Esimesel võimalusel võtab TKT või vallavalitsus vastavalt kokkuleppele 

uue proovi. Keskkonnainspektsioon püüab välja selgitada reostuse põhjusi. 
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2.2. MUU REOSTUS 

Võsu rannas on pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemise tõenäosus väga 

väike, kuna 

• suplusvee kvaliteet on väga hea, mida näitavad ka  2004.-2008. a veeanalüüside andmed 

(tabel 2),  

• asudes Eesti suurimas rahvuspargis on enamus randa ümbritsevaid alasid looduslikud 

ning kaetud metsaga, 

• piirkonna asustustihedus on väike, 

• puuduvad tööstus ja suured sadamad  

• ranna ümbruses puuduvad muud olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada 

veekvaliteeti.  

 

Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

•  Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp; Rannas on olemas 

infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi 

vastavus kehtestatud normidele, reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus. Vihula 

Vallavalitsus ja Tervisekaitsetalitus teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, 

vallavalitsuse ja TKI kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu. 

• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Virumaa 

Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonda, Vihula Vallavalitsust ja  

Keskkonnainspektsiooni). Eelpool nimetatud asutused teevad koostööd reostuse 

põhjuste väljaselgitamiseks. Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) 

teavitatakse ka päästeametit, kes oma tõrjeplaani alusel vajadusel hakkab reostust 

likvideerima 

 
2.3.   POTENTSIAALSELT TOKSILISTE SINIVETIKATE EHK 

TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 
Läänemere puhul on tegu väga tundlik riimveelise poolsuletud merega. Mere eutofeerumine 

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 Käsmu lahes ega Võsu 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 



 23 

osas. Selle põhjuseks on eelkõige Soome lahe vee fosforisisaldus, mis teeb võimalikuks suurte 

taimplanktonimasside tekkimise. 

 

Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Võsu rannas suplushooaja jooksul on 

väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda 

sinivetikate kolooniaid ka Käsmu lahte ja Võsu randa. 

 

Võsu rannas töötab suvel vetelpääste, kes jälgib regulaarselt veepinna puhtust ja kahtluse 

korral teavitab Vihula Vallavalitsust. Samas ei jäeta tähelepanuta ka inimeste pöördumisi 

vallavalitsuse või Tervisekaitsetalituse poole. 

Vetikate poolt põhjustatud õitsegu tuvastamisel võtab Tervisekaitsetalitus kohe proovid ja 

saadab need laborisse liikide määramiseks. 

Sinivetikate esinemise korral heisatakse rannas punane lipp, lisaks hoiatatakse ranna 

külastajaid ka rannas olevate infotahvlite kaudu. Vihula Vallavalitsus ja tervisekaitsetalitus 

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

kaudu 

Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonna, Vihula Vallavalitsuse ja 

Keskkonnainspektsiooni vahel toimub tihe koostöö erinevate meetmete rakendamise osas, et 

ära hoida suplejate kokkupuudet sinivetikatega.  

 

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON 

Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Aegajalt kandub tuule ja 

lainetusega  randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole suplejatele ohtlikud. 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 

Läänemere suure sisemise inertsi tõttu on tema seisundi paranemist isegi väliskoormuse 

vähenemisel väga raske saavutada. 

 

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, merekeskkonn 

 

 

Võsu asula  ja Vihula valla areng 

Vihula arengukava aastateks 2007-2011 üheks eesmärgiks on Võsu puhkemajandusliku 

väärtuse taastamine. Selleks on vajalik Võsu supelranna rahvusvahelisel tasemel 

väljaehitamine, Võsu üldise heakorra parandamine ja muude puhkajatele vajalike teenuste 
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väljaarendamine. Vajalik on ka Võsu sesoonsuse vähendamiseks seminaride ja 

konverentsitingimuste mitmekesistamine ning taastusravi võimaluste loomine. 

 

Vastavalt arengukavale on plaanis ka Võsu biopuhasti renoveerimine, ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni arendamine ning Võsupere asula biopuhasti ja kanalisatsiooni ehitamine 

Toimumas on Võsupere reoveepuhasti ning Käsmu küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

projekteerimine Lääne- Viru Maakonna Veemajandusprojekti raames.  

 

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 üheks eesmärgiks on, et suplusvesi oleks inimese 

tervisele ohutu.  Strateegia meetmeid (tegevussuunad): 

• regulatsioonide ja toetuste süsteemi väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast 

tulenevate saasteainete vähendamiseks suplusvees. 

• Joogi- ja suplusvee ohutuse tagamiseks rakendatakse lisaks saaste vähendamisele 

elanikkonna teavitamist. Info kättesaadavus võimaldab teha tervisele ohutumaid 

valikuid. 

Päästeametil on väljatöötatud riiklik reostustõrje plaan keemilise (nafta) reostuse korral. 
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LISA 1.  Lahemaa rahvuspark  

 



LISA 2. Viru alamvesikonna maakasutus (allikas Viru veemajanduskava ) 
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LISA 3. Käsmu laht ja Võsu asula 
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LISA 4. Võsu biopuhasti 
 

ASENDIPLAAN Vihula vald Võsu alevik Kalda tn 13a. Mõõtkava 1:5 000 

 
Leppemärgid:  Biopuhasti 
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LISA 5. Võsu ranna suplusvee analüüside tulemused 
 
Võsu ranna suplusvee mikrobioloogilised analüüsid 2004. – 2007. aasta 

    MIKROBIOLOOGILISED NÕUDED   

COLI-LAADSED FEKAALSED COLI-
LAADSED 

FEKAALSED 
STREPTOKOKID KUU 

VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV 

arv 100ml vees arv 100 ml vees 100 ml vees 

2004         

mai 25.05.2004 <100 <100   

juuni 15.06.2004 <100 <100   

juuni 29.06.2004 <100 <100   

juuli 13.07.2004 <100 <100   

juuli 27.07.2004 <100 <100   

august 10.08.2004 <100 <100   

september 14.09.2004 180 130   

2005         

mai 19.05.2005 <100 <100   

mai 31.05.2005 <100 <100   

juuni 9.06.2005 240 240   

juuni 29.06.2005  <100 <100   

juuni 30.06.2005  <100 <100   

juuli 12.07.2005  <100 <100   

juuli 25.07.2005  <100 <100   

august 9.08.2005 110 <100   

august 23.08.2005  <100 <100   

august 30.08.2005  <100 <100   

2006         

mai 11.05.2006 <100 <100   

mai 25.05.2006 150 110   

juuni 8.06.2006 <100 <100   

juuni 20.06.2006 <100 <100   

juuli 4.07.2006 200 <100   

juuli 25.07.2006 200 <100   

august 10.08.2006 <100 <100   

august 15.08.2006 430 <100   

august 29.08.2006 700 560   

2007         

mai 10.05.2007 120 <100 25 

mai 31.05.2007 200 110   

juuni 7.06.2007 <100 <100 15 

juuni 7.06.2007 150 <100 9 

juuli 5.07.2007 590 <100 5 

juuli 11.07.2007 >100 <100   

juuli 19.07.2007 250 200   

august 2.08.2007 150 <100   

august 16.08.2007 150 <100 3 

august 30.08.2007 >100 <100   

september 13.09.2007 400 250 77 
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Võsu ranna mikrobioloogilised analüüsid 2008. a 
    MIKROBIOLOOGILISED NÕUDED   

SOOLE ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI   KUU 
VEEPROOVI 

VÕTMISE 
KUUPÄEV 

arv 100ml vees arv 100 ml vees 

2008       

juuni 03.06.2008 1 <100 

juuni 19.06.2008 0 100 

mai 01.05.2008 0 <10 

mai 15.05.2008 4 <100 

juuli 15.07.2008 12 <100 

juuli 29.07.2008 3 <100 

august 12.08.2008 3 <100 

august 26.08.2008 3 <100 

september 11.09.2008 1 <100 
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Võsu ranna keemilis-füüsikalised analüüsid 2004.-2007. a 
ORGANOLEPTILISED, FÜÜSIKALIS-KEEMILISED NÕUDED 

pH VÄRVUS 
MINERAAL-

ÕLIDE 
ESINEMINE 

PIND-
AKTIIVSED 

AINED 
FENOOLID LÄBI-

PAISTVUS 

LAHUS-
TUNUD 
HAPNIK 

VEEPINNA 
PUHTUS 

KUU 

VEE-
PROOVI 

VÕTMISE 
KUUPÄEV 

  visuaalselt või 
Pt.Co skaala 

visuaalselt 
või laboris 

(mg/l) 

visuaalselt 
või laboris 

(mg/l) 

olfaktoorselt 
või laboris 

(mg/l) 
cm 

% 
küllastus-
astmest 

visuaalselt 

2004                   

mai 25.05.2004 8,05 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine >30 130 puhas 

juuni 15.06.2004 8,34 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine 30  118 puhas 

juuni 29.06.2004 8,48 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine 28 121 puhas 

juuli 13.07.2004 8,2 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine >30  109 puhas 

juuli 27.07.2004 8,55 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine >30 116 puhas 

august 10.08.2004 8,32 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine >30 94 puhas 

september 14.09.2004 8,13 värvitu, puhas ei esine ei esine      ei esine 30 97 puhas 

2005                   

mai 19.05.2005 8,57 
läbipaistev, 
kollakas ei ole ei ole ei ole <30 104,1 puhas 

mai 31.05.2005 8,32 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 95 puhas 

juuni 9.06.2005 8,16 läbipaistev ei ole ei ole ei ole >30 100,2 puhas 

juuni 29.06.2005 8,19 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 99,82 puhas 

juuni 30.06.2005 8,15 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 96,33 puhas 

juuli 12.07.2005 8,39 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 107,9 puhas 

juuli 25.07.2005 8,44 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 101,63 puhas 

august 9.08.2005 8,36 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 91,81 puhas 

august 23.08.2005 8,44 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 101,63 puhas 

august 30.08.2005 8,13 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 102,1 puhas 

2006           

mai 11.05.2006 8,57 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 112,6 puhas 

mai 25.05.2006 8,01 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 100,4 puhas 

juuni 8.06.2006 8,44 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 112,84 puhas 

juuni 20.06.2006 8,54 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 113,1 puhas 

juuli 4.07.2006 8,77 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 104,4 puhas 

juuli 25.07.2006 8,48 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 93,25 puhas 

august 10.08.2006 8,32 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 109,5 puhas 

august 15.08.2006 7,83 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole > 30 98,3 puhas 

august 29.08.2006 8,14 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 110,5 puhas 

2007                   

mai 10.05.2007 7,79 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 89,7 puhas 

mai 31.05.2007 7,95 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 98,61 puhas 

juuni 7.06.2007 7,92 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 105,6 puhas 

juuni 7.06.2007 8,33 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 97,84 puhas 

juuli 5.07.2007 8 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 98,2 puhas 

juuli 11.07.2007 7,92 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 94,8 puhas 

juuli 19.07.2007 8,16 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 105,1 puhas 

august 2.08.2007 7,92 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 95,44 puhas 

august 16.08.2007 8,35 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 114,3 puhas 

august 30.08.2007 7,96 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 93,73 puhas 

september 13.09.2007 7,67 läbipaistev, värvitu ei ole ei ole ei ole >30 106,9 puhas 
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LISA 6. 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) 

- - 

  
 


