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Sissejuhatus 

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, millega kehtestati uued nõuded vee 

kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele. Ühe olulise 

suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võeti kasutusele suplusvee profiilid ehk 

andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) - 

võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine 

supluskohtadele.  

Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus  

(https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv). Ranna ja kalda alade kaitset ja 

kasutamist reguleerib looduskaitseseadus 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019021?leiaKehtiv). Nõuded suplusveele ja 

supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele 

suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele on kehtestatud sotsiaalministri 03.10.2019 

määrusega nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale” (edaspidi määrus nr 63; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004). 

Määruse nr 63 kohaselt peab suplusvee profiil sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja 

supluskoha kohta: 

1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi, 

geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid, 

2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuste esinemise tõenäosust, kestust, olemust 

ja sagedust, 

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

hinnanguid 

4) kui reostuse hinnang näitab lühiajalise reostuse riski, tuleb esitada järgmine teave: 

 võimaliku lühiajalise reostuse eeldatav olemus, sagedus ja kestus;  

 üksikasjad reostuse teiste põhjuste kohta, kaasa arvatud nende suhtes võetud 

kvaliteedijuhtimismeetmed ning reostuse põhjuste kõrvaldamise ajakava;  

 lühiajalise reostuse korral võetud kvaliteedijuhtimismeetmed ning selliste meetmete 

võtmise eest vastutavad asutused ja nende kontaktandmed;  

5) seirepunkti asukoht. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019017?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019021?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004
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Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot - suplusvee ja keskkonna seire 

tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames ja muid olemasolevaid 

uuringuid ja andmeid. 

Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt 

«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata. Suplusvee 

profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet.  

Vasikaholmi supluskoha profiil valmis aastal 2011 Terviseameti ja Haapsalu linnavalitsuse 

koostöö tulemusena. Terviseameti Lääne regionaalosakonna Läänemaa esindus vaatab 

regulaarselt profiili üle, kogub vajalikke andmeid ja koordineerib erinevate ametkondade 

vahelist tööd. 

 

Terviseamet 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 

Tel: 7 943 500/7943547 

E-post: kesk@terviseamet.ee  

Lembi.Tiks@terviseamet.ee  

 

Lääne  regionaalosakond 

Uus 3A, Pärnu 80010 

Telefon: 56293251 

E-post: Kristel.Kallaste@terviseamet.ee  

 

Läänemaa esindus 

Ehte 9, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90504 

Tel: 58098129 

E-post: Lea.Kiis@terviseamet.ee 

 

 

Supluskoha suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Haapsalu 

Linnavalitsus, kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse 

ja avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta.  

mailto:kesk@terviseamet.ee
mailto:Lembi.Tiks@terviseamet.ee
mailto:Kristel.Kallaste@terviseamet.ee
mailto:Lea.Kiis@terviseamet.ee
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Mõisted 

 

Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse 

suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. 

Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval 

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

Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. 

Reostus - tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, 

kahjustada elusressursse ja 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 - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia coli (ehk 

E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist 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. 

Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine. 

Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee 

(toitub). 

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

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Lühendid 

TA – Terviseamet 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 

EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 

KOV – kohaliku omavalitsuse üksus 
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1. SUPLUSKOHA, SELLE VEEKOGU JA VALGALA KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 

Supluskoha ID: EE00402012 VASIKA              

      

Asukoht (riik, maakond, 

omavalitsusüksus): 

Eesti, Läänemaa 

Haapsalu linn, Haapsalu linn 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 58,9522 

IP: 23,5197 

Veekogu nimi: Haapsalu laht 

Veekogum: 
Läänemeri, Haapsalu lahe 

rannikuvesi 

Veekogu liik: Meri 

Veekogu ID: EE_8 

Veekogu riiklik registrikood: VEE3317020 

Vesikond: Lääne -Eesti 

Vesikonna ID: EE1SU2 

Alamvesikond: Matsalu 

Alamvesikonna ID: EE1 

Hinnatav suurim külastatavate 

inimeste arv (tipphooajal): 
100, keskmine inimeste arv 50 

Supluskoha rannajoone/kalda 

pikkus: 

110 m   

 

Supluskoha maksimaalne ja 

keskmine sügavus 
Maksimaalne sügavus on meetrit 1,5 m 

Supluskoha omanik/valdaja: Haapsalu Linnavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: Remi Treier  

Supluskoha omaniku/valdaja 

kontaktandmed:  

Posti 34, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90504 

Tel. 47 25 300 

E-mail: hlv@haapsalulv.ee  

 

 
 

 

 

mailto:hlv@haapsalulv.ee
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Kaart 1.Vasikaholmi rand: — rannaala piir,  ● suplusvee seirepunkt  

 

 

1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

 

Haapsalu linna holmide piirkonda jääb Vasikaholmi supluskoht, mis asub Haapsalu lahe ääres. 

Supluskoha rannajoone pikkus on umbes 110 m, ranna laiuseks keskmiselt 45 m. 

Suplusakvatooriumi pikkus 160 m. Suplemiseks ja ujumiseks mõeldud veekogu osa on 

tähistatud poidega, mis asuvad rannajoonest umbes 110 m kaugusel. Supluskohta on veepiiri 

äärde toodud liiva, sest looduslikult seda seal ei ole. Supluskohas on suurem osa kalda äärest 

kaetud muruga ja kahelt poolt piirab rannaosa roostik. 

Vasikaholmi supluskoht on küllaltki madala veega ja valdavalt kivise põhjaga vaikne lahesopp. 

Vahetult ranna lähedal on põhi kivine, kaldast eemal muutub kohati mudasemaks. Viimaste 

aastate probleemiks on see, et veetaimestik tikub üha enam kasvama ujumispiirkonnas. 

Supluskohas soojeneb vesi palavate ilmadega kiiresti ning veidigi pikema soojaperioodi ajal 

muutub merevesi sogaseks. Paari viimase suve jooksul on tekkinud olukorrad, kus vesi on 

taandunud mitmete meetrite kaupa ning seega ranna veepiir on tunduvalt liikunud mere suunas.  

Vasikaholmi supluskohas ei ole lubatud viibida koertega ja ka ujutada neid seal ei tohi. 

Sellekohane märgistus on rannas olemas.  

Vasikaholmi supluskohas on tagatud rannavalve (G4S), asukohaga Paralepa rannas, mis asub 

Vasikaholmi supluskohast üle mere umbes 500 m kaugusel. Paralepa rannast jälgib rannavalve 

suplushooajal pidevalt ka Vasikaholmi supluskohta ja vajadusel jõuab supluskohani kaatriga 

mõne minutiga. Rannavalve osutab vajadusel esmaabi, kiirabi jõuab kohale 5-10 minutiga. 
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Supluskohas on olemas teisaldatav tualett. Teisaldatavat tualetti ja randa hooldab lepinguline 

firma. Rannas on 2 riietuskabiini. Paigaldatud on ka prügikastid, mida regulaarselt tühjendab 

lepinguline firma. Supluskohas on suplushooajal väljas ka infotahvel merevee ja õhu 

temperatuuri andmetega. Andmeid uuendatakse suplushooajal kolm korda päevas. 

Enne iga suplushooaja algust korrastatakse supluskoht põhjalikult, vajadusel veetakse juurde 

liiva, remonditakse inventar, tuuakse kohale tualetid ja riietuskabiinid, rohi niidetakse. 

 

 

 

Foto 1. Vasikaholmi rand (http://www.visithaapsalu.com) 

 

1.3. SUPLUSKOHA VEEKOGU JA VALGALA KIRJELDUS 

 

 

 

  

 

Lääne-Eesti Vesikond 

EE1SU2 Vesikonna ID 

Matsalu Alamvesikond 

EE1 Alamvesikonna ID 

http://www.visithaapsalu.com/
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1.3.1. MATSALU ALAMVESIKOND 

Valgalapõhiselt kuulub Vasikaholmi supluskoht Lääne-Eesti vesikonda ja Matsalu 

alamvesikonda. Matsalu alamvesikonda kuuluvad Kasari valgala, lisaks piirduvad väikesed 

valgalad põhja- ja lõuna pool Kasari valgala, Vormsi saar ja rannikuveed. Matsalu 

alamvesikonna valgala pindala on 6148 km², millest 4123 km²-l on äravool Matsalu lahte. 

Valgala pindala hõlmab 11% Eesti territooriumist. Piirkond on valdavalt madalik.  

1.3.2. HAAPSALU LAHT 

Haapsalu laht on madalaveeline ja kinnine. Laht on liigendatud ja koosneb mitmest siselahest 

ning nendevahelistest väinadest (lisa 2). Vee sügavus Eeslahes on 4-5 m, Tagalahes, Tahu 

lahes ja Saunja lahes vaid 0,5-1,5 m. Haapsalu Tagalaht on poolsuletud madalaveeline 

mereosa, mis asub Haapsalu linna heitvete mõju all. Haapsalu Esilaht, mille ääres ka supelrand 

asub, on suhteliselt avatud ja hea veevahetusega. Mõlemad jäävad maismaalt tulevate toitainete 

akumuleerumise mõjupiirkonda ja seetõttu piirkond on aldis eutrofeerumisele. Lahe tagumistes 

osades on täheldatud nii talvist kui suvist hapnikupuudust. Haapsalu lahe põhi on valdavalt 

liivane, Tahu ja Saunja lahes mudane. Tagalahes, Saunja lahe suudmes ja Sutlepa meres on 

ravimuda leiukohad. Lahe kaldad on roostunud. Roostike pindala on hinnanguliselt 1400 ha. 

Seetõttu, et Haapsalu laht on madala veega ja kinnine, soojeneb siin suvel vesi kiiresti. Juuli 

keskmine vee temperatuur on 19-20 ºC, eriti kuumadel päevadel 25-28 ºC. Need tingimused on 

soodsad sinivetikate õitsenguks ning soodustavad ka lahe kinnikasvamist, viimane vähendab 

omakorda veevahetust.  

 

 

Foto 2. Vaade Haapsalu lahele (http://www.laine.ee/) 

http://www.laine.ee/
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Haapsalu lahte suubub: 

 Taebla jõgi, mis asub kogu ulatuses Lääne-Eesti madalikul. Jõge on peaaegu kogu pikkuses 

süvendatud ja õgvendatud. Jõepõhi on peamiselt kruusane ja kivine, paiguti mudane. Jõgi on 

31,6 km pikk, valgala suurus on 107 km2. Jõgi kuulub tüüpi IB – heledaveeline ja  vähese 

orgaanilise aine sisaldusega. Jõe seisund on hinnatud kesiseks. 

 Jaama oja asub Haapsalu lääneosas ja suubub Eeslahte. Oja on süvendatud ja kohati 

kujunenud magistraalkraaviks. 

 Randsalu oja asub Haapsalu ja Uuemõisa vahel ja suubub Tagalahte. Oja on süvendatud ja 

kohati kujunenud magistraalkraaviks 

Matsalu lahes põhjustavad kestvad läänetuuled veetaseme tõusu ja idatuuled veetaseme 

langust. Suvel muutub veetase vähem kui sügisel. Matsalu lahes on kindel veetaseme aastane 

käik: kõige madalam on vesi kevadel märtsist maini ja kõige kõrgem sügisel septembrist 

novembrini. Hoovused on Matsalu lahes nõrgad. Matsalu lahe madalaveelist osa iseloomustab 

suvine kõrge temperatuur ja pikk miinuskraadide periood. Viimastel aastatel on miinuskraadide 

periood lühenenud. Eriti soe talv oli 2019/2020, mil meri ei jäätunudki, sest ööpäevane 

keskmine temperatuur oli kõrge, esines tihedalt tormituuli (kohati 25-30 m/s) ja sellest tingitud 

merevee taseme tõuse. 

 

1.4.  KLIIMA 

Haapsalu lahe ümbruses on mereline mõõdukalt niiske kliima. Ka siin, nagu mujalgi Eestis, 

valitsevad edela- ja lõunatuuled. Oluline on ka läänetuul. Suvekuude keskmine sadamete hulk 

aastate lõikes (2011-2019) ära toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Sademete hulk EMHI Lääne-Nigula mõõtejaama andmete põhjal 

Aasta 
Kuu sademete summa, mm Aasta sademete 

summa, mm juuni juuli august 

2011 50 116 53 725 

2012 106 203 91 1047 

2013 55 25 86 619 

2014 56 35 81 519 

2015 53 111 43 638 

2016 98 48 108 638 

2017 78 28 95 747 

2018 48 29 53 540 

2019 26 79 48 743 
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Allpooltoodud tabelis 2 on kajastatud suplushooaja ööpäeva keskmine õhutemperatuur ja 

suplusvee temperatuurid. Veetemperatuuride kajastamisel on arvesse võetud suplusvee 

proovide võtmisel fikseeritud merevee temperatuure Vasikaholmi supluskohas. 

Tabel 2. Suplushooaja (01. juuni -31. aug.) keskmine õhu- ja veetemperatuur 2011-2019          

Aasta 
Ööpäeva keskmine 

õhutemperatuur 

Merevee temperatuur 

minimaalne keskmine maksimaalne 

2011 17,9 12 18 22 

2012 15,1 13,5 17,5 19,3 

2013 17,0 13,0 17,6 20,1 

2014 16,9 16,2 18,4 23,0 

2015 15,3 12,1 15,7 20,0 

2016 16,5 16,2 18.1 19,6 

2017 15,2 16,2 16,6 16,9 

2018 17,7 18,6 20,3 22,2 

2019 16,9 17,0 17,2 17,5 

1.5. VEE KVALITEET 

1.5.1.  SUPLUSVEE KVALITEET 

Vasikaholmi supluskohast võetakse merevee proove igal suplushooajal vähemalt kord kuus, 

vastavalt Haapsalu linnavalitsuse poolt koostatud seiregraafikule. Vasikaholmi supluskohas on 

seirepunkt ranna keskel. Supluskohad klassifitseeritakse suplusvee kvaliteedi alusel vastavalt 

direktiivis 2006/7/EÜ ja  määruses nr 63 toodud nõuetele. Konkreetsed hindamise nõuded on 

kirjeldatud määrus nr 63 lisas 2. Vasikaholmi supluskoha suplusvee kvaliteediklassid aastatel 

2011-2019 on toodud tabelis 3. 

Tabel 3. Suplusvee kvaliteediklassid 2011 – 2019 vastavalt 2006/7/EÜ 
 

Vasikaholmi 

supluskoht 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VÄGA 

HEA 

VÄGA 

HEA 

VÄGA 

HEA 

VÄGA 

HEA 
 HEA  

VÄGA 

HEA 
HEA PIISAV 

PIISAV 

Vasikaholmi  supluskoha suplusvee kvaliteet on hinnatud „väga hea“ aastatel 2011-2014 ja 

2016, aastatel 2015 ja 2017 „hea“ ning aastatel 2018 ja 2019 „piisav“. Kahe viimase aasta 

madalamad hinnangud on seotud sellega, et 2018 oli soole enterokokkide arv 272 PMÜ/100ml  

augustikuu proovis, mis ületas kehtestatud piirnormi ligi kolm korda (norm 100 PMÜ/100ml). 
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1.5.2. TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD, 

MAKTOVETIKATE JA FÜTOPLANKTONI LEVIK 

Soome laht on toitainerikas, mis võib põhjustada makrovetikate ja fütoplanktoni laialdasemat 

levikut. Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Aeg-ajalt kandub 

tuule ja lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, üldiselt need ei ole suplejale ohtlikud. 

Ranna koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja praht.           

Eesti Mereinstituudi hinnangul on fütoplanktoni biomassi suviste näitajate poolest Haapsalu 

lahe kesk- ja idaosa kõige eutrofeerunum mereala kogu Eesti rannikul. 

 

1.5.3. HAAPSALU LAHE RANNIKUVESI 

Haapsalu laht on looduslik veekogu, mis kuulub tüüpi V. Ökoloogilise seisundi hindamisel 

andsid kvaliteedielemendid füüsikalis-keemilised üldtingimused ja fütoplankton kvaliteedi- 

klassiks “halb”. Kuigi teised kvaliteedielemendid andsid sellele veekogule kõrgema kvaliteedi- 

hinnangu (suurselgrootud hinnangu “kesine” ja veetaimestik klassi “hea”) jääb lõplikuks 

hinnanguks ikkagi klass “halb”.  

Piirkond on ka varasematest hinnangutest tunnistatud probleemseks ja selles piirkonnas viiakse 

läbi rannikumere operatiivseiret. 

 

1.6 POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA 

SUPLUSVEE KVALITEETI 

 

Suplusvee kvaliteeti mõjutavateks teguriteks muuhulgas on Vasikaholmi supluskoha mõjualas 

paiknevad punkt- ja hajareostusallikad. Punktreostusallikateks on Haapsalu reovee- 

puhastusjaam ja neli väikesadamat, mis asuvad üksteise kõrval ja on kantud sadamaregistrisse: 

Haapsalu Veskiviigi sadam, Suur-Holmi sadam, Westmeri Jahisadam, Westmeri sadam. 

Hajareostusallikateks võib lugeda Haapsalu linna koos Uuemõisa alevikuga, neil on ühine vee- 

ja kanalisatsioonisüsteem. Põhiliseks reostusallikaks Eeslahele võib pidada Haapsalu linna ja 

Uuemõisa aleviku sadevett ja järelejäänud kanaliseerimata majapidamisi, kuid viimaste 

osatähtsus pidevalt väheneb. 
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1.6.1  HAAPSALU  REOVEEPUHASTUSJAAM 

Reoveepuhastusjaam asub Haapsalu linnas, reoveekogumisala suurus on 771 ha haarates 

Haapsalu linna osa ning Kiltsi ja Valgevälja külad ning Paralepa ja Uuemõisa alevikud. 

Reoveekogumisala koormus on 13191 i.e. 

Reoveepuhastist väljuv heitvesi suundub kahte biotiiki, mis on kaevatud 1997 ja puhastatud 

2010. Edasi voolab heitvesi roostikku. Heitvee voolamist on suunatud tammi abil, et vesi ei 

leiaks kohe teed Tagalahte. 2016 vahetati osaliselt segurid ja vahetati välja liivapüünise 

pumbad. 2017 rekonstrueeriti kogu eelpuhastushoone sisu (seadmed, elekter, automaatika). 

2018 paigaldati purglale tõhus võre, settetahendus sai kruvipressi ning puhastati biotiigid.  

1.6.2 SADAMAD 

Vasikaholmi supluskoha mõjupiirkonnas asub neli väikesadamat. Kõik neli sadamat asuvad 

Haapsalus Suur-Holmil üksteise kõrval endise kalurikolhoosi Lääne Kalur territooriumil, mis 

avaneb Haapsalu Tagalahte. Sadamad on ühendatud Haapsalu linna vee- ja 

kanalisatsioonivõrku. Westmeri sadam on kodusadamaks väikestele  kalalaevadele (alla 25 m), 

Westmeri Jahisadam teenindab põhiliselt jahte, Suur-Holmi sadam väikelaevu ning Veskiviigi 

sadam nii jahte kui  kaatreid. Kõik sadamad töötavad ainult jäävabal ajal. 

1.6.3 ASULAD  

Haapsalu linn  

15. oktoobril 2017. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimistega ühinesid Haapsalu linn 

ja Ridala vald haldusterritoriaalselt üheks omavalitsuseks nimega Haapsalu linn. 

Haapsalu linnas elab 01.01.2019 seisuga 9675 elanikku. Pindala 10,60 km². Koos endise Ridala 

valla piirkonnaga on rahvaarv 13174 ja pindala 271,82 km². Haapsalu linn asub Lääne-Eestis 

Haapsalu lahe lõunakaldal olles ümbritsetud kolmelt poolt merega. Elanikest on 91% liitunud 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Liitumata on vaid mõned eramajad, kõik korterelamud ja 

asutused on liitunud.  

Uuemõisa alevikus elab 1004 (01.01.2019) elanikku. Uuemõisa alevik on ühendatud Haapsalu 

linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Kanalisatsiooniga on liitunud 99% elanikest. 

Uuemõisas asuv KPJ juhib Uuemõisa reoveed Haapsalu reoveepuhastusjaama. 
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2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1 LÜHIAJALINE REOSTUS 

Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on olemas. Lühiajalise reostuse põhjuseks võivad 

tõenäoliselt olla ebatavalised ilmastikuolud. Lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus on 

suurem augustis kui ilmad hakkavad muutuma tuulisemaks ja vihmasemaks. Pärast selliseid 

ilmasid on vees tugeva tuule ja lainetuse mõjul mere põhjasetetest üles kantud hõljumi osakesi. 

Tugevate vihmade korral võib lahte kanduda suur hulk puhastamata sademevett, mis võib 

avaldada mõju ka suplusvee kvaliteedile. Samuti mõjutavad merevee kvaliteeti kuumad ilmad, 

mil veetase tunduvalt langeb ja vesi eriti ei liigu. Intensiivsel suplusperioodil võib lühiajalise 

reostuse põhjuseks olla ka randa külastavate inimeste suur hulk. Ajutiselt võib suplusvee 

kvaliteedile mõju avaldada ka suurte veelindude tegevus ranna lähedal. Juba mitmeid aastaid 

on Vasikaholmi supluskoha läheduses end sisse seadnud haned, kes liiguvad ka ranna alal, eriti 

kui seal inimesi ei ole ning jätavad päris veepiiri lähedale oma väljaheiteid. Paaril viimasel 

suvel on olnud veetase väga madal, meri taandunud ning selle taandunud mereosa peal liiguvad 

ka linnud, jättes ka sellisele alale oma väljaheiteid, veetaseme tõustes jääb see kõik vee alla.   

Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, võetakse kasutusele vastavad meetmed. Lühiajalise 

reostuse tuvastamisel heisatakse rannas kohe punane lipp, lisaks teavitab Haapsalu 

Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid veekvaliteedist rannas olevate infotahvlite kaudu. 

Reostuse põhjuste väljaselgitamiseks, terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks toimub 

koostöö Terviseameti Lääne regionaalosakonna Läänemaa esinduse, Haapsalu Linnavalitsuse 

ja keskkonnajärelevalveasutuste vahel. Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest 

üksteist ning avalikkust. Seoses sellega, et viimastel aastatel tuleb igal suvel, olenemata 

merevee proovide tulemustest, inimestelt kaebusi, et merevees suplemise järgselt tekivad 

nahale lööbed, hoiab Haapsalu Linnavalitsus teabe lööbe tekkimise võimaluse kohta üleval 

kogu suplushooaja vältel. See on tõenäoloselt seotud Haapsalu lahe eripäraga, mis on tingitud 

looduslikest tingimustest (nt erinevate vetikaliikide vohamine). 

Reostuse ulatuse või lõppemise kindlakstegemiseks võetakse kohe üks lisaproov. Terviseameti 

Lääne regionaalosakonna Läänemaa esindus avalikustab suplusvee kvaliteedi näitajad ning 

avalikkust teavitatakse lühiajalisest reostusest ning sellega kaasnevatest ohtudest Terviseameti 

koduleheküljel: www.terviseamet.ee. 

 

http://www.terviseamet.ee/
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2.2 MUU REOSTUS 

Aastatel 2011-2019 ei ole Vasikaholmi supluskohas esinenud pikemaajalist mikrobioloogilist 

ega muud reostust. Vasikaholmi supluskoha mõjualas paiknevad mitmed potentsiaalsed punkt- 

ja hajareostusallikad, siis sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid väikese tõenäosusega. 

Muud reostust võib esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide) või ilmastiku-tingimuste 

korral.   

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

 Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp ja paigaldatakse hoiatus- 

sildid, lisaks teavitab Haapsalu Linnavalitsus supluskoha valdajana suplejaid rannas olevate 

infotahvlite kaudu reostuse iseloomust ning eeldatavast kestusest. Terviseamet teavitab 

avalikkust oma kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et 

võimalikult paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. 

 Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (Terviseameti 

Lääne regionaalosakonna Läänemaa esindust, Haapsalu Linnavalitsust ja 

keskkonnajärelevalveasutusi). Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli 

avariid, on sellise puhul oluline avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö 

erinevate ametkondade vahel 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 Terviseameti pädevuses. 

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

vastavalt oma reostustõrjeplaanile. 

2.3 POTENTSIAALSELT TOKSILISTE TSÜANOBAKTERITE POOLT 

PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 

Sinivetikate õitsenguid esineb kogu maailmas peamiselt mage- ja riimvees. Õitsengud tekivad 

soojades, aeglase veeliikumisega ning toitainete rikastes veekogudes. Potentsiaalselt toksilised 

sinivetikad võivad põhjustada haigussümptomeid nii inimestel kui loomadel kokkupuutes 

vetikatoksiinidega reostunud veega. Toksiinid on enamuses ohtlikud veeloomadele ja kaladele, 

inimestel põhjustavad nad mürgistusjuhtumeid toksiine sisaldavat vett juues, kokkupuutes 

veega võib tekkida nahale lööve ning sisse hingates tekitab hingamisraskusi või allergiat. 

Kõige rohkem esineb Haapsalu lahes õitsenguid hilissuvel ja sügisel. Tsüanobakterite 

massesinemised lahel on peaaegu iga-aastased. Tavaliselt tekivad juulis-augustis lahe keskel 
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suuremad kogumid, nende liikumist jälgitakse keskkonnateenistuse poolt. Enamikel suvedest 

need laigud supluskohtadesse jõudnud ei ole. Sobivate ilmastikuolude korral võivad 

tsüanobakterid levida ka supelranda. Viimastel aastatel ei ole tulnud supluskohta sulgeda 

ujujaid ohustada võivate tsüanobakterite tõttu. Kui supluskohas täheldatakse sinivetikate 

esinemist teavitatkse sellest viivitamatult Haapsalu Linnavalitsust (supluskoha omanik), 

Keskkonnakaitseinspektsiooni, Terviseametit ja Eesti Mereinstituuti. Supluskohast võetakse 

proovid vetikaliikide ja koguse määramiseks. Supluskoha valdaja peab ohu korral koheselt 

randa üles panema teabe, et suplemine ei ole soovitatav. Elanikke teavitatakse ka ajalehe ja 

raadio kaudu tsüanobakterite levikust ja nendega seotud riskidest. 

 

KOKKUVÕTE 

Haapsalu on väikelinn Haapsalu lahe lõunakaldal. Kolmest küljest merega piiratud Haapsalu 

linn on tunnustust leidnud eeskätt vaikse suvituslinnana ning mudaravikuurordina.   

Haapsalu lahe ääres asuv Vasikaholmi supluskoht jääb Haapsalu kesklinnast vanalinna poole 

umbes 20-30 min. jalutukäigu kaugusele. Rand on madalaveeline valdavalt kivise ja kohati 

mudase põhjaga. Suvel soojeneb vesi kiiresti. Rand ei ole eriti suur, ilusatel suvepäevadel on 

külastajate arv maksimaalselt kuni 100 inimest. Vasikaholmi supluskoha suplusvee kvaliteet on 

olnud ”väga hea” aastatel 2011-2014 ja 2016 ning aastatel 2015 ja 2017 „hea“ ning aastatel 

2018 ja 2019 „piisav“. 

Suplusvee kvaliteedi halvenemist võib põhjustada eelkõige ilmastikuolude muutumine: pikem 

kuumaperiood, suurenenud sademete hulk, tugev tuul ja lainetus, mis mere põhjasetetest 

hõljumiosakesed ülespoole kannab. Suplusvee kvaliteeti hakkab üha rohkem mõjutama lahes 

toimuv eutrofeerumine. Tsüanobakterite massesinemised Haapsalu lahel on peaaegu igasuvised 

ja nende esinemist jälgitakse pidevalt.  
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LISAD 

 

LISA 1. Vasikaholmi supluskoha suplusvee kvaliteet 2011 - 2019 a 

VEEPROOVI VÕTMISE 
KUUPÄEV 

SOOLE ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI   

arv 100ml vees arv 100 ml vees 

17.05.2011 98 >200 

02.06.2011 1 0 

28.06.2011 1 3 

14.07.2011 2 1 

26.07.2011 4 6 

11.08.2011 78 36 

25.08.2011 4 1 

17.05.2012 50 13,5 

14.06.2012 2 18 

12.07.2012 20 19 

02.08.2012 6 19,3 

16.05.2013 3 32 

11.06.2013 2 1 

09.07.2013 0 1 

01.08.2013 98 204 

22.08.2013 38 115 

20.05.2014 2 16 

05.06.2014 2 6 

01.07.2014 2 8 

23.07.2014 1 2 

14.08.2014 8 3 

18.05.2015 31 68 

17.06.2015 0 38 

09.07.2015 52 49 

06.08.2015 2 13 

17.05.2016 8 32 

14.06.2016 0 2 

13.07.2016 24 14 

09.08.2016 100 22 

22.05.2017 0 7 

13.06.2017 26 61 

11.07.2017 <4 5 

07.08.2017 98 490 

22.05.2018 0 <4 

19.06.2018 40 79 

12.07.2018 <4 15 

08.08.2018 272 <4 

16.05.2019 0 2 

13.06.2019 22 94 

11.07.2019 33 110 

07.08.2019 2 5 
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LISA 2.  Haapsalu lahe ning selle Eeslahe ja Tagalahe kaart 

 

 

http://www.haapsalu.ee/include/upload/Hps_yleujut_tapsust_v.jpg 
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