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Suplusvee profiil 
 
 
1. Määruse §-s 8 nimetatud suplusvee profiil koosneb järgmisest:  
 
a) reostuse allikaks olla võivate supluskoha ja teiste selle supluskoha valgalas olevate 
pinnavete füüsikalised, geograafilised ja hüdroloogilised omadused, mis on asjakohased 
määruse kohaldamisel ning ette nähtud veeseaduses;  
 
b) supluskoha ja suplejate tervist mõjutada võivate reostuse kindlakstehtud põhjuste loetelu ja 
hinnang; 
 
c) tsüanobakterite leviku võimalikkuse hinnang; 
 
d) makrovetikate ja/või fütoplanktoni leviku võimalikkuse hinnang; 
 
e) kui alapunktis b nimetatud 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;  
 
f) seirepunkti asukoht. 
  
2. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt „heaks“, „piisavaks“ või „halvaks“, tuleb 

suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata, et hinnata, kas mõni punktis 1 nimetatud asjaoludest 

on muutunud. Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Ülevaatamise sagedus ja ulatus 

tuleb kindlaks määrata reostuse olemuse ja tõsiduse põhjal. Käsitleda tuleb vähemalt 

järgmises tabelis esitatud asjaolusid ja ülevaatamine peab toimuma vähemalt tabelis määratud 

sagedusega. 

 
 Supluskoha 
klassifikatsioon  

 

 
„Hea“  

 

 
„Piisav“  

 

 
„Halb“  

 

 
Ülevaatamine 
peab toimuma 
vähemalt iga  

 

 
4 aasta järel  

 

 
3 aasta järel  

 

 
2 aasta järel  

 

 
Asjaolud, mida 
käsitletakse (on 
nimetatud punkti 1 
alapunktides)  

 

 
a kuni f  

 

 
a kuni f  

 

 
a kuni f  

 

 
Kui supluskoht on eelmisel korral klassifitseeritud kvaliteedilt „väga heaks“, tuleb suplusvee 
profiil üle vaadata ja vajaduse korral ajakohastada ainult juhul, kui klassifikatsioon muutub 
„heaks“, „piisavaks“ või „halvaks“. Ülevaatamisel tuleb käsitleda kõiki punktis 1 nimetatud 



 
asjaolusid. 
  
3. Kui supluskohas või selle läheduses toimuvad olulised ehitustööd või olulised muutused 
infrastruktuuris, tuleb suplusvee profiili ajakohastada enne järgmise suplushooaja algust. 
  
4. Võimaluse korral esitatakse punkti 1 alapunktides a ja b nimetatud teave üksikasjalikult 
kaardil. 
 
5. Suplusvee profiilile võib olla lisatud või profiil võib sisaldada muud asjakohast teavet, kui 
Terviseamet peab seda vajalikuks. 


