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Supluskoha hindamine ja klassifikatsioon 
 
 
1. Halb kvaliteet 
  
Supluskoht klassifitseeritakse kvaliteedilt „halvaks“, kui suplusvee kvaliteeti iseloomustavate 
andmete kogus viimase hindamisperioodi kohta (a) on mikrobioloogiliste näitajate loendite 
protsentiili väärtused (b) halvemad (c) kui „piisava kvaliteedi“ väärtused lisa 1 punktis 6 esitatud 
tabeli veerus D. 
  
2. Piisav kvaliteet 
  
Supluskoht klassifitseeritakse kvaliteedilt „piisavaks“, kui: 
1) suplusvee kvaliteeti iseloomustavate andmete kogus viimase hindamisperioodi kohta on 
mikrobioloogiliste näitajate loendite protsentiili väärtused võrdsed määruse lisa 1 punkti 6 
veerus D esitatud „piisava kvaliteedi“ väärtustega või nendest paremad(d); 
2) suplusvees esineb lühiajalist reostust, siis tingimusel, et:  
– rakendatakse asjakohaseid kvaliteedijuhtimismeetmeid, kaasa arvatud järelevalve, varajase 
hoiatamise süsteemid ja seire eesmärgiga vältida suplejate kokkupuudet reostusega, neid 
hoiatades ja vajaduse korral suplemist keelates;  
– rakendatakse asjakohaseid kvaliteedijuhtimismeetmeid reostuse põhjuste vältimiseks, 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks;  
– proovide arv, mida määruse § 5 lõike 3 kohaselt ei võetud arvesse lühiajalise reostuse tõttu 
viimase hindamisperioodi jooksul, ei moodusta üle 15% kogu proovide arvust selleks 
perioodiks koostatud seirekalendris või üle ühe proovi suplushooaja kohta, olenevalt sellest, 
kumb arv on suurem. 
  
3. Hea kvaliteet 
  
Supluskoht klassifitseeritakse kvaliteedilt „heaks“, kui:  
1) suplusvee kvaliteeti iseloomustavate andmete kogus viimase hindamisperioodi kohta on 
mikrobioloogiliste näitajate loendite protsentiili väärtused võrdsed määruse lisa 1 punkti 6 
veerus C esitatud „hea kvaliteedi“ väärtustega või nendest paremad(d); 
2) suplusvees esineb lühiajalist reostust, siis tingimusel et:  
– rakendatakse asjakohaseid kvaliteedijuhtimismeetmeid, kaasa arvatud järelevalve, varajase 
hoiatamise süsteemid ja seire eesmärgiga vältida suplejate kokkupuudet reostusega, neid 
hoiatades ja vajaduse korral suplemist keelates;  
– rakendatakse asjakohaseid kvaliteedijuhtimismeetmeid reostuse põhjuste vältimiseks, 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks;  
– proovide arv, mida määruse § 5 lõike 3 kohaselt ei võetud arvesse lühiajalise reostuse tõttu 
viimase hindamisperioodi jooksul, ei moodusta üle 15% kogu proovide arvust selleks 
perioodiks koostatud seirekalendris või üle ühe proovi suplushooaja kohta, olenevalt sellest, 
kumb arv on suurem. 
 
4. Väga hea kvaliteet  
 
Supluskoht klassifitseeritakse kvaliteedilt „väga heaks“, kui: 
1) suplusvee kvaliteeti iseloomustavate andmete kogus viimase hindamisperioodi kohta on 
mikrobioloogiliste näitajate loendite protsentiili väärtused võrdsed lisa 1 punkti 6 veerus B 
esitatud „väga hea kvaliteedi“ väärtustega või nendest paremad; 



 
2) suplusvees esineb lühiajalist reostust, siis tingimusel, et:  
– rakendatakse asjakohaseid kvaliteedijuhtimismeetmeid, kaasa arvatud järelevalve, varajase 
hoiatamise süsteemid ja seire eesmärgiga vältida suplejate kokkupuudet reostusega, neid 
hoiatades ja vajaduse korral suplemist keelates; 
– rakendatakse asjakohaseid kvaliteedijuhtimismeetmeid reostuse põhjuste vältimiseks, 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks; 
– proovide arv, mida määruse § 5 lõike 3 kohaselt ei võetud arvesse lühiajalise reostuse tõttu 
viimase hindamisperioodi jooksul, ei moodusta üle 15% kogu proovide arvust selleks 
perioodiks koostatud seirekalendris või üle ühe proovi suplushooaja kohta, olenevalt sellest, 
kumb arv on suurem. 
  
MÄRKUSED 
  
(a) „Viimane hindamisperiood“ tähendab viimast nelja suplushooaega või vastavalt vajadusele 
määruse §-s 6 sätestatud perioodi. 
  
(b) Konkreetsest veekogust kogutud mikrobioloogiliste andmete log10 normaaljaotuse 
tihedusfunktsiooni protsentiili hindamise põhjal leitakse protsentiili väärtus järgmiselt:  
– võetakse log10 väärtus kõigist bakteriaalsetest loenditest hinnatavas andmejärjestuses (Kui 
saadakse nullväärtus, võetakse selle asemel log10 väärtus analüüsimeetodi minimaalsest 
avastamispiirist.);  
– arvutatakse aritmeetiline keskmine log10 väärtustest (μ);  
– arvutatakse standardhälve log10 väärtustest (σ).  
 
Andmete jaotuse tihedusfunktsiooni ülemine 90-protsentiili punkt tuletatakse võrrandist: 
ülemine 90-protsentiil = pöördlogaritm (μ + 1,282 σ).  
 
Andmete jaotuse tihedusfunktsiooni ülemine 95-protsentiili punkt tuletatakse võrrandist: 
ülemine 95-protsentiil = pöördlogaritm (μ + 1,65 σ).  
 
(c) „Halvem“ tähendab suuremat kontsentratsiooni väärtust väljendatuna pmü/100 ml.  
 
(d) „Parem“ tähendab väiksemat kontsentratsiooni väärtust väljendatuna pmü/100 ml. 

 

 


