
 

 
Supluskoha asutamine   

Teenusstandard 

 

1. Teenuse vajadus, õiguslik alus 

 

Vastavalt 03.10.2019. a vastuvõetud Sotsiaalministri määrusele nr 63 „Nõuded suplusveele ja 

supelrannale“ peab supluskoha asutamiseks olema supluskoha omanikul või valdajal  

Terviseameti nõusolek. 

 

2. Mõisted  

 

Supluskoht – veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa 

osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. 

Suplusvesi – supluskohana tähistatud veekogu vesi. 

Supluskoha asutamine – varem supluskohana määratlemata alale määruses nr 63 esitatud nõuete 

rakendamine. 

 

3. Supluskoha asutamine 

 

Supluskoha võib asutada ja selle asutamist taotleda avalik-õiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik 

või füüsiline isik, kes on supluskoha omanik või valdaja. 

 

Terviseametil on õigus vajadusel juhtida kohalikku omavalitsuse või veekogu omaniku tähelepanu 

vajadusele rakendada määruse nõudeid kui Terviseameti hinnangul käib antud veekogus ujumas 

suur hulk inimesi ning suplemist seal ei ole alaliselt keelatud või ei ole antud alalist soovitust 

veekogus mitte supelda või kui tegemist on traditsioonilise supluskohaga, supluskohas on olemas 

taristu ja ehitised, samuti kui propageeritakse või soodustatakse suplemist.  

 

Kriteeriumid, mille alusel hinnata, kas avaliku veekogu rand jääb määruse reguleerimisalasse: 

1) Suur hulk suplejaid: 

a. Suur hulk suplejaid on selline suplemise eesmärgil piirkonda külastavate inimeste 

arv, mille tagajärjel veekogu valdaja peab asjakohaseks supluskoha asutamise 

taotlemist Terviseametilt. 

b. Samuti on suur hulk suplejaid selline suplemise eesmärgil piirkonda külastavate 

inimeste arv, mille tagajärjel veekogu valdaja peab tähtsaks panustada ranna 

korrasolekusse ja ligipääsetavusse. 

2) Suplemist soodustavate tingimuste olemasolu piirkonnas: 

a. Varasemad suundumused – pikaaegne suvilate või suvitamise, tervise taastamise, 

majutuste või noortelaagrite piirkond.  

b. Olemasolev infrastruktuur – töötav ühistranspordi peatus, mille nimi sisaldab nt sõna 

„rand“ või midagi suplemisele viitavat ja asub ka vastavalt ranna lähedal. Parklad, 

mis on rajatud selge eesmärgiga, et inimesed jätaksid auto sinna, et rannas viibida. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004
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c. Ehitised – välikäimlad, wc, dušš, riietuskabiinid, pingid, vetelpäästepukid, 

atraktsioonid jm mis viitavad, et seal piirkonnas soodustatakse suplemist. Samuti 

rannahooned ja kioskid mis on mõeldud supluskohas pikemalt viibimise 

tugiteenuseks. 

d. Teised vahendid suplemise soodustamiseks – sildid tee ääres, mis viitavad rannale või 

suplemisele. Regulaarne ranna hooldus, supluse propageerimine, soovitamine ja 

reklaamimine. 

e. Planeeringus on piirkond ette nähtud supluskohana 

f. Üldsuse arvamus –  esitatud ettepanekud supluskoha asutamiseks ja supluskohtade 

nimekirjade koostamiseks.  

 

Supluskoha asutamisel tuleb arvestada üldsuse arvamusega. Igaühel on õigus esitada arvamusi ja 

teha ettepanekuid kohalikule omavalitsusele ja Terviseametile supluskoha asutamise, nimekirjade 

koostamise, läbivaatamise ja ajakohastamise kohta. 

 

Supluskoha asutamiseks peab vähemalt 2 kuud enne suplushooaja (1. juunit) algust esitama 

kirjaliku taotluse Terviseameti asukohajärgsele regionaalosakonnale posti teel, e-posti teel või 

kohale tulles käsipostiga.  

(Täpsemad Terviseameti regionaalosakondade piirkondlike esinduste kontaktandmed on toodud 

Terviseameti kodulehel aadressil https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-

kontaktid) 

 

Koos taotlusega peab esitama suplusvee kvaliteedi andmed, mis on kogutud antud algavale 

suplushooajale vähemalt kolmel eelnenud suplushooajal ning koosnevad vähemalt 12 proovist. 

  

Taotluse esitamine on taotlejale tasuta. 

 

Terviseamet otsustab supluskoha asutamise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul alates 

taotluse esitamisest ning teavitab taotlejat vastuvõetud otsusest kirjalikult. 

 

Peale supluskoha asutamist tuleb supluskohas avada suplushooaeg. Suplushooaja avamise nõuete 

kohta vaata teenusstandardit „Suplushooaja avamine“ ja/või Sotsiaalministri määrusest nr 63 

„Nõuded suplusveele ja supelrannale“ 

 

4. Nõuded asutatavale supluskohale 

 

Nõuded supluskoha asutamisele on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr 63 „Nõuded 

suplusveele ja supelrannale“ § 3. 

 

Asutatava supluskoha vesi peab kuuluma vähemalt „piisavasse“ suplusvee kvaliteediklassi 

(määruse nr 63 lisa 1 punkt 6). Suplusvee kvaliteedi hindamiseks on vajalik suplusvee 

andmekogu, mis koosneb vähemalt 12-16 proovist.  

 

Selleks, et veekvaliteet ei halveneks, peab olema heitvee suubla supluskohast vähemalt 200 meetri 

kaugusel. Ka ei tohi rannas asuvad ehitised ja rajatised halvendada suplusvee kvaliteeti – reovesi 

tuleb koguda ja suunata/viia reoveepuhastusjaama/-kogumispunkti.   

 

Samuti ei tohi sademeveelase põhjustada suplusvee kvaliteedinõuetele mittevastavust (veeseadus 

§ 129 lõige 6). 

 

Supluskoha asutamisel tuleb jälgida, et supluskoht oleks puhkajatele ohutu: 

https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid
https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102019004
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• lauge, ilma aukudeta, allikate ja veekeeristeta, mis võiksid põhjustada traumasid või 

uppumisohtu.  

• Soovitavalt ka vaba liigsest mudast ja ujumist segavast taimestikust. Nt. mõned veetaimed 

võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.  

• Vee sügavus supluskoha üldkasutatavas osas ei tohi ületada 1,8 meetrit, soovitavalt võiksid 

supluskoha sügavused olla tähistatud kas veekogus märkidega, piiretega või muud moodi või 

nt infotahvlitel kaartidel või tekstina.  

• Selleks, et veesõidukitel ja suplejatel oleks kergem orienteeruda peab supluskoht olema muust 

veekogust eraldatud kõigile arusaadavalt hoiatusmärkidega.  

Supluskohas, mis on tähistatud hoiatusmärkidega ei ole lubatud viibida ühelgi veesõidukil, 

v.a. need, mis täidavad teenistusülesandeid.  

 

Täiendav info veeliikluse kohta: 

• Veeseadus § 183 lõige 5 - Terviseameti koostatud avalike supluskohtade nimekirjas oleval 

veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud teenistusülesandeid 

täitvad veesõidukid 

• Veeseadus § 184 lõige 1 – Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus oma korraldusega 

keelata oma haldusüksuse piirides avalikul ja avalikult kasutataval veekogul 

veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang ja keelata veekogujääle minek, 

kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus või jääleminek: häirib teisi veekogu kasutajaid; 

• Keskkonnaministri 28. juuni 2019. a määruse nr 25 „Veesõidukite hoidmise ja 

kasutamise nõuded“, mis kehtestab nõuded veesõidukitele avalikel ja avalikult 

kasutatavatel siseveekogudel, v.a. laevatatavad veekogud, § 5 kehtestab piirangud 

veesõidukitega liiklemise osas supluskohtade lähedal - veesõidukitega sõitmine järvedel 

lähemale kui 50 meetrit poidest, millega on tähistatud supelrandade akvatooriumid, on 

keelatud ning veesõidukitega jõgedel asuvatest poidega eraldatud supluskohtadest 

möödumine jõe telgjoonest supluskoha poolt on keelatud, välja arvatud 

järelevalvetöötajatel ja päästetöötajatel tööülesannete täitmisel.  

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a  määrus nr 11 „Jeti ohutu 

kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded eksamineerimise, tunnistuse 

taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm“ § 3 lõige 2 punkt 6: Jetijuhil on 

keelatud sõita tähistatud ujumistsoonides ja läheneda jetiga merel ja laevatatavatel järvedel 

supelrandu tähistavatele poidele lähemale kui 100 meetrit; 

5. Küsimustele vastamine 

 

Küsimuste korral pakutava(te) teenus(t)e kohta, võite helistada, kirjutada või tulla vastuvõtule 

(spetsialistide vastuvõtuks on soovitav aeg eelnevalt kokku leppida). 

Informatsiooni leiab veel Terviseameti kodulehelt 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi.html 

Kõikidele kirjadele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul. 

 

6. Tagasiside 

Teenusstandardit uuendame vastavalt vajadusele. 

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti. 

 

7. Lisad 

 Lisa 1. Protsessijoonis 

http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/suplusvesi.html
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1. LISA Protsessijoonis 

 

Taotlus 

Andmete 

kontrollimine 

EI 

Supluskoha 

nõuetele 

vastavuse 

kontrollimine 

  

EI Supluskoha 

nõuetele vastavusse 

viimine 
 

Andmete 

täiendamine 

täiendamine 

Otsus 

supluskoha 

asutamiseks 

Keeldumisotsus 

Vastus 

taotlejale 

JAH 

EI 

JAH 

JAH 

JAH 

EI 


