
 

 

 

 

 

Marian Sarapuu 

Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis 

Bakalaureusetöö maastikukaitse ja –hoolduse erialal 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Maaria Semm, MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2014 



2 

 

Kaitsmisele lubatud "……" ……………… 20…. a 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor/osakonna juhataja: 

………………………………………………………………….. 

Bakalaureusetöö juhendaja: 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen koostanud bakalaureusetöö iseseisvalt ja kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite 

tööd, põhimõttelised seisukohad kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

 

/Eesnimi, perekonnanimi ja allkiri/ 

 

 

Käesolev bakalaureusetöö on koostatud ühe osana EMÜ bakalaureuseastme õppetööst. 

Bakalaureusetöö hindamine positiivse hindega ei tähenda, et põllumajandus- ja 

keskkonnainstituut vastutab töös kasutatud meetodite, saadud tulemuste ja tehtud järelduste 

eest. 

 



3 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

 

 

Mina, Marian Sarapuu  

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

 

„Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis“, 

 

mille juhendaja on Maaria Semm, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 

Tartus, 30.05.2014  

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 5 

1. JÄRVEDE KAITSE JA HOOLDAMISE KORRALDAMISEST EESTIS ....................... 7 

1.1. Järvede kaitse ajaloost ................................................................................................. 7 

1.2. Järvede kaitse õiguslikud alused .................................................................................. 8 

1.3. Maastikukaitseala kaitsekorralduskavad ja maastikuhoolduskavad .......................... 10 

2. EESTI JÄRVEDE TÜPOLOOGIA .................................................................................. 11 

2.1. Järvede kaitse ja kasutamise alused vastavalt tüpoloogiale ....................................... 12 

3. JÄRVEDE VÄÄRTUS, MÕJUTEGURID JA HOOLDUSMEETMED ......................... 15 

3.1. Järvede väärtus ja kasutusviisid ................................................................................. 15 

3.2. Järvedega seotud mõjutegurid ................................................................................... 17 

3.2.1. Eutrofeerumine ................................................................................................... 17 

3.2.2. Veetaseme muutmine ......................................................................................... 18 

3.2.3. Maastumisprotsessid ........................................................................................... 19 

3.2.4. Külastuskoormuse suurenemine ......................................................................... 19 

3.3. Järvede hooldusmeeted .............................................................................................. 20 

3.3.1. Vaadete avamine................................................................................................. 21 

3.3.2. Maastiku avatuse säilitamine .............................................................................. 22 

3.3.3. Kalda- ja veetaimestiku eemaldamine ................................................................ 22 

3.3.4. Puhkerajatiste ja –kohtade hooldamine .............................................................. 23 

4. MATERJAL JA METOODIKA ....................................................................................... 25 

5. TULEMUSED JA ARUTELU ......................................................................................... 27 

KOKKUVÕTE ......................................................................................................................... 35 

SUMMARY ............................................................................................................................. 37 

KIRJANDUSE LOETELU....................................................................................................... 39 

LISAD ...................................................................................................................................... 44 

 



5 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Järved on Eesti loodusrikkuseks ja maastikupildi ilmestajateks. Looduslikud järved katavad 

ligikaudu 4 % meie pindalast. Sellist järvede mitmekesisust nii piiratud alal kohtab mujal 

maailmas vähe. Järvede põhilised kasutusfunktsioonid on kalamajandus, rekreatsioon, 

veevarustus, veeliiklus, looduskaitse ja maastiku ilmestamine (Piir & Ratassepp 2003). 

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi järgi peavad hiljemalt 2015. aastaks olema kõik 

pinnaveekogud heas ökoloogilises seisundis. Ökoloogilise seisundi parandamisele on 

suunatud eelkõige elupaigapõhine kaitse. Maastikuline lähenemine võimaldab kaitsta 

suuremaid ja rohkem ühendatud organismide polulatsioone, säilitada heterogeensust, 

populatsiooni dünaamikat ja elupaiku suktsessiooni erinevatel etappidel ning parandada 

ökosüsteemi protsessi toimimist (Lindborg et al. 2008). 

Euroopa maastikukonventsiooni (2002) definitsiooni järgi on maastik ala, mille omadused on 

tekkinud looduslike ja/või inimtegurite tulemusena või nende koosmõjus ja maastikukaitse 

maastiku silmapaistvate või iseloomulike, loodus- ja/või kultuuripärandi poolest väärtuslike 

osade hoidmiseks ja säilitamiseks rakendatavad tegevused (kaitsekorralduslikud 

tegevused). Maastikukaitseala (looduspark) on haruldase või Eestile iseloomuliku loodus- 

või pärandkultuurmaastikuga kaitseala, mis on moodustatud looduskaitselistel, kultuurilistel 

või puhkeeesmärkidel. Väärtuslik maastik on väljaspool kaitsealasid väärtustatud 

mitmekesise maakasutuse ja taimestikuga ilus maastik, kus leidub nii kohalikku identiteeti 

loovaid ajaloolisi elemente kui sobivaid elupaiku erinevatele taimedele, loomadele ja teistele 

elusolenditele (Hellström 2002). 

Järveteaduses on järvede maastikupõhise korraldamisega kõige rohkem seotud järvede 

hooldus (saneerimine ja korrastamine). Tegu on protsessiga, mille käigus muudetakse järve ja 

sellega vahetult piirnevate alade välisilmet, kuid kus veekogu enda ökoloogiline seisund 

oluliselt ei muutu. Hooldustegevuste alla kuuluvad kaldaveetaimestiku niitmine, võsaraie, 

randade ja paadisildade rajamine, poollooduslike koosluste säilitamine jpt (Kõiv & Ott 2011). 

Käesoleva töö raames arvatakse järvede hoolduse hulka ka järvega kaudselt seotud 

kaitsekorralduslikud tegevused nagu vaadete säilitamine ja kujundamine, maastike avatuse 
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säilitamine, ehitustegevuse reguleerimine, metsade majandamine. Hooldamine aitab säilitada 

või suurendada eelkõige järvedega seotuid maastikulisi väärtuseid ning kasutusvõimalusi. 

Järved omakorda säilitavad või suurendavad maastiku kultuurilis-ajaloolist, looduslikku, 

esteetilist ja puhkeväärtust. Seetõttu ei saa järvede kaitset ja hooldust käsitleda ümbritsevast 

maastikust eraldatuna. 

Maastikukaitsealade ja maakonna teemaplaneeringuga määratletud väärtuslike maastike kaitse 

eesmärgiks on loodus- ja pärandmaastik. Hooldustegevuste elluviimisel on aluseks kavad – 

kaitsekorralduskavad kaitsealadel ja maastikuhoolduskavad väljaspool kaitsealasid – , mis 

määratlevad ala väärtused ning mille alusel on võimalik hooldusmeetmete vajadust ja ulatust 

planeerida.  

Töö eesmärgiks on anda ülevaade järvede maastikupõhisest kaitsekorraldusest 

maastikukaitsealade kaitsekorralduskavades ja maastikuhoolduskavades. 

Eesmärgi saavutamiseks lähtuti järgnevatest uurimisküsimustest: 

 Millised on järvede ja nende lähiümbruse mõjutegurid ja hooldusmeetmed Eestis? 

 Milline on seos järvede puhke-eelduste ja limnoloogilise tüpoloogia vahel? 

 Kui suur osa järvedest on väärtustatud maastikupõhiselt? 

 Milliste maastikuliste väärtuste eesmärgiks on seatud järved? 

 Millised meetmed on kavandatud järvede kaitseks ja hoolduseks? 

 Millises ulatuses on kavandatud meetmed suunatud veekogu ökoloogilise seisundi 

parandamisele ja puhkevõimaluste suurendamisele? 

Kaitsekorraldus- ja maastikuhoolduskavasid on varem maastikuhoiu korraldamise aspektist 

uurinud T. Teppo töös „Maastikuhoiu planeerimine maastikukaitsealadel (Teppo 2012) ja T. 

Viilvere töös „Arheoloogilste objektide arvestamine maastikuhooldus planeerimisel“ 

(Viilvere 2012). Antud töö tulemused võivad olla tõhusaks sisendiks järvede maastikupõhise 

kaitse ja hoolduse korraldamisel tulevikus ning inspireerida jätkama edasisi uurimusi teiste 

maastikuelementide (metsad, rohumaad jt) käsitluse kohta maastikukorralduskavades. 
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1. JÄRVEDE KAITSE JA HOOLDAMISE KORRALDAMISEST EESTIS 

1.1. Järvede kaitse ajaloost 

 

1970. aastail olid järved võetud riikliku või kohaliku kaitse alla maastikulise, geoloogilise, 

ornitoloogilise või botaanilis-zooloogilise kaitse režiimiga. Samas pidid järveuurijad tõdema, 

et puudus ülevaade looduskaitse alla olevate järvede kaitserežiimi kohta ning 

looduskaitsesüsteem oli ebaühtlane. Riikliku kaitse all olid peamiselt teadusliku ja esteetilise 

väärtusega veekogud. Kohalike kaitse all olevate järvede puhul oli valik üsna juhuslik ja 

sageli teadusliku põhjenduseta (Mäemets 1969). 

Klassikalise looduskaitse kõrval peeti oluliseks loodusmaastike kujundamisel ja kaitsmisel 

puhkeotstarbe arvestamist (Mäemets 1969). Eelistatud puhkealadeks olid eelkõige soodsa 

kohaliku ilmastikuga, liigestatud reljeefiga metsarikkad ja veekogude-äärsed alad (Kerge & 

Ruubel 1983). Puhkealade planeerimisega üleskerkinud vastuolud looduskaitseliste 

eesmärkidega üritati lahendada planeerimistööde käigus ja väljatöötatud põhinõuete 

arvestamisega. 

Enamik vabariikliku kaitse all olevatest järvedest olid maastikukaitsealadel (Mäemets 1976). 

Mäemets (1989) leiab, et maastikukaitsealadel on järvekaitse olnud lausa sümboolne.  

Järveseisundi jätkuva halvenemise peamise põhjusena on välja toodud valgla kaitseprintsiibi 

eiramist. Tänased järveuurijad on sunnitud tõdema järvede tunduvalt halvenenud seisukorda 

seoses põllumajandusliku ja tööstusliku tegevusega (Kõiv & Ott 1999). 

Tänapäevane loodushoid on elupaigapõhine. 2004. aastal vastu võetud looduskaitseseaduse 

kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamise eesmärgi kõrval on 

tagada soodne seisund looduslikele elupaikadele ning looduslikule loomastikule, taimestikule 

ja seenestikule. Seadusega loodud uue kaitstava loodusobjekti tüübi hoiuala abil kaitstakse 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid elupaigatüüpe, mis ei asu kaitsealadel. Looduslikud järve 

elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised 

mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), 
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looduslikult rohketoitelised järved (3150), looduslikult huumustoitelised järved ja järvikud 

(3160).  

Keskkonnaregistri andmetel (2014) jääb Eesti territooriumile 1541 looduslikku järve (koos 

pais- ja tehisjärvedega 2541 järve) kogupindalaga 220242,64 ha. Järvedest jääb kaitstavatele 

aladele pindalaliselt 102921,8 ha. Täielikult või osaliselt on kaitstavate aladega kaasatud 1077 

järve, neist maastikukaitsealadele jääb 256 järve (neist 240 looduslikku järve, 13 paisjärve ja 

3 tehisjärve). 

 

 

1.2. Järvede kaitse õiguslikud alused 

 

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) kehtestab ühtse tegevusraamistiku vee 

kaitse kavandamiseks ja korraldamiseks Euroopa Liidus. Direktiiv seab veekaitse 

põhieesmärgiks kõikide vete (sh järvede) hea seisundi saavutamise aastaks 2015. Hea seisund 

tähendab võimalikult lähedast looduslikku seisundit ja selleks, et see saavutada, peavad kõik 

liikmesriigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama 

veemajanduse korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale 

veemajanduskavad (Keskkonnaministeerium 2014b). Veemajanduskavade 

keskkonnaeesmärke saavutatakse läbi meetmeprogrammide, kus esitatakse vee kasutamise ja 

kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse üld- ja 

detailplaneeringutes. Meetmeprogrammi rakendamist korraldab veemajanduskomisjon. 

Veemajanduskava on valglapõhine ning sisaldab ülevaadet vesikonna veekogumitest, 

olulisematest inimtegevuse mõjudest, kaitset vajavatest aladest, vee seisundist ja 

keskkonnaeesmärkidest. Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikonnale on valminud 

veemajanduskavad perioodiks 2009 – 2015 (Keskkonnaministeerium 2014a). 

Looduskaitseseadus (RT I, 16.05.2013, 16) seab piiranguid veekogude kaitseks kallastele või 

rannale majandus- ja hooldustegevuste planeerimisel. Rannal või kaldal on piiranguvöönd, 

ehituskeeluvöönd ja veekaitsevöönd. Suuremate järvede nagu Peipsi, Lämmi-, Pihkva ja 

Võrtsjärve kaldaid nimetatakse rannaks. 

Piiranguvööndi laius on: 

1) Peipsi, Lämmi-, Pihkva ja Võrtsjärve rannal 200 m; 
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2) üle 10 ha suurusel järve kaldal 100 m; 

3) kuni 10 ha suurusel järve kaldal 50 m. 

Kaitsealal võib kaitse-eeskirjaga määrata vaadete avamiseks raietegevuse. Sel juhul tuleb 

arvestada piiranguvööndis asuvate metsadega, mis kaitsevad vett ja pinnast ning soodustavad 

puhketingimuste säilimist. Ranna piiranguvööndis on täielikult keelatud metsade lageraie. 

Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraie pindala olla suurem kui 2 ha.  

Ehituskeeluvööndi laius on: 

1) Peipsi, Lämmi-, Pihkva ja Võrtsjärve rannal 100 m; 

2) üle 10 ha suurusel järve kaldal 50 m; 

3) kuni 10 ha suurusel järve kaldal 25 m. 

Ehituskeeluvööndis on uute ehitiste rajamine keelatud. Lautrit või paadisilda tohib rannale ja 

kaldale rajada ehituskeeluvööndis, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega 

ja Veeseadusega (RT I, 16.05.2013, 16). 

Veekaitsevööndi laius tavalisest veepiirist on: 

1) Peipsi, Lämmi-, Pihkva ja Võrtsjärvel 20 m; 

2) teistel Eesti järvedel 10 m. 

Veekaitsevöönd järvel on vee kaitseks reostuse ja kallaste uhtumise eest, kus on keelatud 

majandustegevus ja puittaimestiku eemaldamine Keskkonnaameti nõusolekuta. 

Majandustegevustest on erandina lubatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina 

niitmine ja roo lõikamine (RT I, 06.05.2014, 8).  

Kehtiva Veeseaduse (RT I, 06.05.2014, 8) eesmärkideks on veekogude puhtuse ja 

ökoloogilise tasakaalu tagamine, vee kasutamise ja kaitse reguleerimine. Kaitse peamine rõhk 

on säästval arengul ja vee võimalikult loodusliku seisundi tagamisel. Järvede puhul vajavad 

suuremat kaitset puhkeotstarbelised alad (supluskohad ja supelrannad) ning liigikaitseväärtust 

omavad alad.  Veeerikasutusluba vajatakse näiteks veetaseme alandamisel, paisude rajamisel, 

vee omaduste muutmisel (RT I, 06.05.2014, 8) ning vee erikasutusega seotud 

tegevusvaldkondades on vaja keskkonnamõju hindamise eelhinnangut (RT I, 13.03.2014, 32). 

Seega osutub tegevusluba ja keskkonnamõju hindamine vajalikuks eelkõige järvede 

tervendamisel ja taastamisel, mitte järvede maastikupõhistel hooldustöödel. Järvede 

tervendamisest ja taastamisest annab lühikese ülevaate ptk 3.3 Järvede hooldusmeetmed. 
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1.3. Maastikukaitseala kaitsekorralduskavad ja maastikuhoolduskavad 

 

Kaitsekorralduskavad ja maastikuhoolduskavad korraldavad järvede seisundi parandamist 

muuhulgas maastikupõhiselt ning on juhendmaterjalideks hooldustööde elluviimisel. 

Kaitsekorralduskava on kava kaitsealade ja hoiualade alapõhise kaitse korraldamiseks ning 

selle koostamist korraldab Keskkonnaamet looduskaitseseaduse, kaitse-eeskirja ja 

„Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise kord ning kaitsekorralduskava määramine“ 

määruse nõuetest lähtuvalt (RT I, 28.06.2013, 17). 

Kaitsekorralduskava sisaldab ala üldiseloomustust, kirjeldusi loodusväärtustest, neid 

mõjutavatest teguritest ja kaitsekorralduslikest tegevustest. Kaitse-eesmärgid ja oodatavad 

tulemused on püstitatud kaitsekorraldusperioodi lõpuks ja 30 aasta perspektiivis. 

Kaitseväärtuste säilitamiseks, taastamiseks ja tutvustamiseks on välja töötatud plaan koos 

tegevuste mahu, asukoha, ulatuse kirjeldusega ja hooldustööde maksumusega. 

Keskkonnaamet koostab kaitseperioodi lõpus ka hinnangu kaitsekorralduskava 

tulemuslikkuse kohta, milles hinnatakse tegevuskava elluviimist ja eesmärkide saavutamist 

indikaatorite kaupa. Uue kaitsekorralduskava koostamisel võetakse arvesse lõppenud kava 

hinnag (RT I, 28.06.2013, 17) ning tulemustest lähtuvalt otsustatakse, kas jätkata endiste 

kaitsekorralduslike võtetega või teha muudatusi. Kaitsekorralduskava tulemuslikkuse 

koostamise aluseks on perioodiliselt teostatud seired ja uuringud, mis aitavad hinnata, kas 

hooldusmeetmed võimaldavad täita kaitse-eesmärke (Vellak 2010). Hinnang annab tagasisidet 

veekogu hooldamiseks kasutatud ressursside põhjendatusest ja eesmärgi saavutamise määrast. 

Selline kokkuvõte on ka heaks informatsiooniks teiste taoliste projektide jaoks, kus alles 

alustatakse järvede seisundi parandamisega.  

Maastikuhoolduskava on kava väljaspool kaitsealasid väärtustatud maastike alapõhise 

hoolduse korraldamiseks.  Maastikuhoolduskavaga määratletakse ala maastikulised väärtused, 

hoolduse eesmärgid ja probleemid ning kirjeldatakse väärtuste hoidmiseks ja probleemide 

lahendamiseks vajalikke hooldustegevusi lähiaastatel. Maakonna teemaplaneeringuga 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ määratud väärtuslike maastiku 

väärtuseid on 5: kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, indentiteedi- ja puhkeväärtus. 

Hoolduskava on võrreldes kaitsekorralduskavadega soovituslik ning selle üksikasjalikkus 

sõltub käsitleva ala suurusest, iseloomust kui ka tellimusest (Hellström 2010). 
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2. EESTI JÄRVEDE TÜPOLOOGIA 

Eesti limnoloogias on aastakümneid olnud kasutusel A. Mäemetsa tüpoloogia, milles järved 

on jaotatud toitumistüübi, suuruse ja sügavuse, vee kihistuse, mineraal- ja orgaaniliste ainete 

hulga, hapnikurežiimi ja elustiku koosseisu alusel klassideks (Mäemets 1977). Vastavalt A. 

Mäemetsa koostatud ja I. Oti ja T. Kõivu poolt korrigeeritud tüpoloogiale on Eestis 12 

limnoloogilist tüüpi (vt tabel 1).  

 

Tabel 1. Eesti järvede limnoloogilised tüübid (Tamre 2006 järgi) 

Limnoloogiline tüüp Lühend 

Alkalitroofne e. allikatoiteline   AL 

Oligotroofne e. vähetoiteline OL 

Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline SD 

Düstroofne e. rabade huumustoiteline DY 

Atsidotroofne e. mineraalmaa huumustoiteline AT 

Pehmeveeline eutroofne e. pehmeveeline rohketoiteline PE 

Pehmeveeline miksotroofne e. pehmeveeline segatoiteline PM 

Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline KE 

Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline KM 

Hüpertroofne e. liigtoiteline HY 

Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv MF 

Halotroofne e. soolatoiteline HA 

 

Oligotroofsetes ehk vähetoitelistes järvedes on  toiteainete ja mineraalainete sisaldus väga 

väike, sest väikeselt valgaalalt saabub veekokku vähe toitaineid. Järved ise on enamasti 

sügavad ja kitsa taimestikuvööndiga. Vesi on väga hea läbipaistvusega ja hapnikuolud on 

aastaringi head. Planktonorganisme on vähe, tihti leidub järvedes mitmesuguseid taim- ja 

loomharuldusi. Selliseid veeökosüsteemid on väga tundlikud inimmõjule. 

Eutroofsed ehk rohketoitelised järved on sageli madalad järved ja nende nõgu on täitunud 

suurel määral setetega. Vesi sisaldab rohkelt toitaineid (peamiselt fosfor ja lämmastik) ning 

seega on need palju produktiivsemad kui oligotroofsed järved. Elustik on rohkete toitainete 
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tõttu liigirikas ja suure biomassiga. Talvised hapnikuolud järves võivad olla halvad ning 

põhjakihtidesse koguneb süsihappegaasi, väävelvesinikku ja metaani. 

Mesotroofsed järved jäävad oma olemuselt oligotroofsete ja eutroofsete vahele. 

Oligotroofsete järvedega võrreldes on neis rohkem toiteained ja seetõttu on nad liigirikkamad 

ja suurema biomassiga. Gaasirežiim järves on endiselt hea. 

Hüpertroofseid järvi võib käsitleda kui kunstlikke ökosüsteeme, sest looduslikult pole 

võimalik toiteainete akumuleerumine nii suurtes kontsentratsioonides lühikese perioodi 

jooksul. Gaasirežiim on aastaringselt halb ning esinevad nii talvised kui ka suvised 

ummuksisse jäämised. Liigirikkus väheneb järves kiiresti ja tihti moodustuvad juba 

üheliigilised kooslused (Kõiv & Ott 2011). 

 

2.1. Järvede kaitse ja kasutamise alused vastavalt tüpoloogiale 

Eesti järveuurija Aare Mäemetsa koostatud limnoloogiline tüpoloogia on olnud Eesti järvede 

majandamise ja kaitse teaduslik alus. Tüpoloogia koostamine on aidanud mõista, et järvede 

kasutamine peab olema võimalikult kompleksne, süsteemne ning arvestama järve looduslikke 

eeldusi (Mäemets 1976). 

Järvede tüpoloogia saab olla nende majandusliku kasutamise ja looduskaitse teoreetilisteks 

aluseks. Näiteks oligotroofsed järved on kergemini reostatavad kui eutroofsed järved. Seetõttu 

peavad esimese tüübi kaitseabinõud olema rangemad ja majanduslik kasutamine erinev kui 

teise tüübi puhul. Kõige tundlikumad on pehmeveelised vähe- ja kesktoitelised järved. 

Suhteliselt antropotolerantsemad on kalgiveelised veekogud ja huumustoitelised soojärved. 

(Mäemets 1971b). 

Tüpoloogilise kuuluvuse järgi saab teha ka otsuseid sobivamate ja vähemsobivamate järvede 

puhkemajanduslike kasutamisvõimaluste kohta. Puhketingimustest olulisemad on liivane põhi 

ja kallas, suur vee läbipaistvus (Mäemets 1971a) ning osaliselt avatud kaldad vähese vee- ja 

kaldataimestikuga. Head rekreatiivsed tingimused on vähetoitelistel, poolhuumustoitelistel, 

pehmeveelistel eutroofsetel, segatoitelistel ja atsidotroofsetel järvedel. Teatud määral või 

vähem sobivad puhkemajanduslikuks kasutamiseks lubajtoitelised, düstroofsed, kalgiveelised 

rohketoitelised, düstroofsed, liigtoitelised, makrofüüdijärved ja soolatoitelised järved 
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(Mäemets 1971a, Mäemets 1971b, Kõiv & Ott 2011). Kõige enam esineb Eestis rabades 

paiknevaid düstroofseid järvi, mille puhkevõimalused on piiratud. 

Lubjatoitelised järved on Eestis vähemesinev limnoloogiline tüüp. Järved on tänu oma 

aineringe eripäradele stabiilsema ökosüsteemiga ja inimmõju suhtes vähemtundlikud (Kõiv & 

Ott 1999). Madalate alkalitroofsete järvede üheks talitlushäireks on suurtaimestiku vohamine, 

eriti fosfori lisandumisel punkt- või hajureostusest. Lisaks suurtaimestikule, mis võivad katta 

kogu veepeegli, on probleemiks ka vetikate vohamine. Rohke taimestik muudab veekogu 

kasutamise puhkajale peaaegu võimatuks, vähendab selle esteetilist väärtust ning soodustab 

järve kiiret vananemist (Kõiv & Ott 2011). 

Kalgiveelised rohketoitelised järved on suurema puhverdusvõimega ning valdavalt heas 

seisundis. Peamisteks probleemideks on eutrofeerumise ilmingud nagu planktonvetikate 

õitsemine ja kaldaveetaimestiku vohamine madalamates järvedes. Veekogu ökoloogiline 

seisukord on hea, kuid vee vähene läbipaistvus ja rohke suurtaimestik ei meeldi puhkajatele ja 

vähendavad järve rekreatiivset väärtust. Viljandi järv on tüüpiline rohketoiteline järv (Kõiv & 

Ott 2011). 

Vähetoitelised, poolhuumustoitelised ja pehmeveelised eutroofsed järved on üldiselt selge 

veega, vähese kaldataimestikuga ja kauni ümbritseva maastikuga. Sellised omadused on head 

puhke-eeldused (Kõiv & Ott 2011), samuti on sellistel järvedel tüüpiliselt liivased kaldad ja 

põhi (Mäemets 1971a). 

Segatoitelised järved on enamasti tugevasti täitunud setetega, õõtsikuliste kallaste ja tumeda 

veega. Tüüpiline on ka mikrovetikate õitsengud ja suurtaimede rohkus. Orgaaniliste ja 

mineraalainete rikkus on sellistes järvedes liigirikkuse põhjuseks ja seetõttu on need järved 

tihti ka Natura 2000 võrgustikus (Kõiv & Ott 2011). Mäemetsa 1971a sõnul muudavad 

segatoiteliste soostunud kaldad ja rohke muda rekreatiivseid eeldusi väiksemaks. Kuigi need 

järved võiksid sobida muuhulgas ka puhkeotstarbeliseks kasutamiseks, ei tohiks liigirikkuse 

säilitamise huvides puhke-eelduste loomine olla prioriteediks (Kõiv & Ott 2011). 

Düstroofsed ja atsidotroofsed järved on oma ükosüsteemi ehituselt ja funktsioneerimiselt 

sarnased. Düstroofseid e. rabade huumustoitelisi järvi esineb Eestis kõige rohkem. Mõlemale 

on omane suur humiinainete suur sisaldus ning pehme, happeline ja tumeda värvusega vesi, 

kuigi huumustoitelised järved asuvad rabas, kuid atsidotroofsed hoopis mineraalmaal. 

Mõlemad tüübid on hea loodusliku seisundiga ja suure puhverdusvõimega (Kõiv & Ott 2011). 
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Atsidotroofsed järved sobivad tänu oma liivastele kaldlõikudele ja kergemale 

juurdepääsetavusele paremini puhkepaikadeks võrreldes rabajärvedega (Mäemets 1971a). 

Liigtoiteliste järvede eutrofeerumisprotsessid on enamjaolt tingitud reostuse tulemusena 

punktreostusallikatest. Vesi on vähese läbipaistvusega ja rohekaskollase värvusega. 

Hüpertroofseid järvi eristab eutroofsetest suur orgaanilise aine sisaldus, hele vesi, suur fosfori 

hulk ja veeõitsengute esinemine. Nende veekogude seisund on paranenud, kuid sellele 

vaatamata on nad  väga ebastabiilse ökosüsteemiga. Halva veekvaliteedi ja toksiliste vetikate 

tõttu on liigtoitelised järved kasutuskõlbmatud ja puhkajatele lausa ohtlikud (Kõiv & Ott 

2011). 

Kuigi makrofüüdijärved pole rangelt võetud eraldi tüüpi kuuluvad, kuna nende hulgas 

leidub nii eutroofseid kui ka segatoitelisi järvi, on sellesse rühma kuuluvate järvede ühiseks 

jooneks veetaimestiku suur hulk, mis katab veepeeglist enamuse. Need järved on kujunenud 

inimtegevuse tulemusel, kui järve veetaset on alandatud ja valitseb toitainete rohkus. 

Veekogude suvised ja talvised ummuksisse jäämised (Kõiv & Ott 2011) ning vetikataimede 

suur katvus järvel vähendavad puhketingimusi. 

Soolatoitelised järved on enamasti noorimad Eestis, olles kas osaliselt või täielikult merest 

eraldunud kunagised lahed. Suurtaimestiku poolest on halotroofsed järved liigivaesed, kuid 

sageli on ohtrus ja katvus suured. Veesisese taimestiku arenguks on need järved ebasoodsad. 

Maakerke tõttu on rannikujärved pidevas muutumises ja ökoloogiline seisund ei ole seega 

stabiilne. Järved on tihti väärtuslikud ravimudade ja rikkaliku linnustiku tõttu. Puhke- või 

esteetiline väärtus on neil enamasti olematu. Halotroofsete järvedega seotud probleemid on 

eutrofeerumine ja veetaseme alandamine, mis põhjustab nende kiire vananemise ja kadumise 

maastikupildist (Kõiv & Ott 2011). 
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3. JÄRVEDE VÄÄRTUS, MÕJUTEGURID JA HOOLDUSMEETMED 

3.1. Järvede väärtus ja kasutusviisid 

 

Järvedel on suur majanduslik tähtsus kalanduse, vähinduse, veelinnukasvatuse, ravi- ja 

väetismuda ning tarbevee seisukohast (Mäemets 1969). Samuti on järve võimalik kasutada 

veeliikluseks. Mander (1988) on välja toonud veekogude neli põhilist kasutusrežiimi: 

joogivee tarbeks, kalamajanduseks, looduskaitsealused ning rekreatsiooni-niisutusvee vms 

otstarbeks. Looduskaitselise väärtuse kõrval ei saa unustada järvede, sh paisjärvede 

looduslikku väärtust laiemalt. Hellström (2001) kirjeldab järve looduslikku väärtust kui 

elustikulist väärtust taimede ja liikide elupaigana, hüdroloogilist ja maastiku-ökoloogilist 

väärtust. Muude järve väärtustena on nimetatud maastikupilti kujundav element, võimalik 

majanduslik ja kultuurilis-ajalooline väärtus ning identiteediväärtus. 

Kõrget loodusväärtust omavad sellised veekogud, mis on puhtaveelised ja maaparandusest vm 

intensiivsest kasutamisest rikkumata (Helltsröm 2001). Suur loodusväärtus mõjub ala 

virgestusväärtusele kindlasti positiivselt. Liiga intensiivne järve puhkemajanduslik 

kasutamine ning sellega kaasnevad rajatised võivad vähendada ökoloogilist väärtust (Maastik 

1999). Siiski ei vastanda järve puhkefunktsioon ja ökoloogiline funktsioon alati teineteist ning 

veekogu hea ökoloogiline seisund on enamikul juhtudel ka puhkemajandusliku väärtuse 

aluseks. Näiteks puhas ja läbipaistev vesi, intensiivne veevahetus, mudastumata järvepõhi on 

hinnatavad näitajad nii ökoloogilise seisundi parandamisel kui ka virgestuse puhul (Kõiv & 

Ott 2011). 

Järved on inimeste vaba aja veetmise paigad ja pakuvad inimestele puhkevõimalusi (Mäemets 

1969, Zobel 1979). Parim rekreatiivne maastik on tavaliselt selline, kus leidub ka veekogusid, 

kuid mitte igasugune järv ei ole puhkuseks rahuldav. Puhkemaastiku väärtust suurendab 

reljeefi ja taimestiku vaheldusrikkus. Ükski puhkeotstarbeline rajatis reeglina looduslikult 

kaunist kohta kaunimaks ei tee. Kuid sobiv ehitis võib keskpärase esteetilise väärtusega järve 

puhkeväärtust suurendada (Zobel 1979). 
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Peale majandusliku tähtsuse on järvedel rahasse ümberarvamatu väärtus looduse kaunistajana. 

Hooldatud järved on maastikuilmestajad ning pakuvad ilusaid vaateid aastaringselt. 

Esteetiline väärtus on küll subjektiive mõiste, aga järv on alati maastikuilmestaja oma 

vaatelisuse, omapära ja hooldatuse aspektist (Hellström 2001). Näiteks Otepää 

maastikuelementide esteetilisus seisneb vaatelisuses, kus kõrgendikuvahelised järvesilmad 

ning käänulise kaldajoone ja saarekestega Pühajärv loovad küngastelt ja teedelt avanevaid 

kauneid vaateid (Maastik 1999). Järvede välist ilmet võivad rikkuda kõrgepinge- ja 

telefoniliinid ning ebasobivad ehitised (Mäemets 1969). 

Järvede majandamisel ja looduskaitsel on oluline arvestada kasutusviiside kui ka kaitse 

omavahelisi suhteid ja järve tüüpi. Kasutusviise on võimalik lubada koos või kooskasutamine 

on võimalik teatud tingimustel. Mäemetsa järgi  (1971b, joonis 1) saab osalist järvekaitset 

(järved, mis paistavad silma oma ilu, kaitsmist vääriva eripära või mõne taime või 

loomaliigiga) teatud tingimustel siduda kalamajanduse ja vähimajandusega, mudavarude 

kasutamise ja puhkemajandusega (ujumine, paadisõit, kalapüük). Puhkemajandus laseb ennast 

siduda paljude teiste kasutusviisidega, sh kalamajanduse, vähimajanduse, veeliikluse ja 

maastiku ilmestamisega. 
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Joonis 1. Ülevaade tähtsamate kasutusviiside ja looduskaitse suhetest (pidev kriips – 

kooskasutamine võimalik peaaegu alati, katkendjoon – kooskasutamine võimalik vaid teatud 

tingimustel). Allikas: Mäemets 1971b. 

 

3.2. Järvedega seotud mõjutegurid 

3.2.1. Eutrofeerumine 

 

Eutrofeerumine ehk toitainetega rikastumine võib olla nii inimtekkeline kui ka looduslik 

protsess. Viimane on võrreldes looduslikuga kiirem ja ühekülgsem (Kõiv & Ott 2011). 

Antropogeense eutrofeerumise põhjuseks on biogeensete elementide – peamiselt fosfori ja 

lämmastikuühendite – juurdevoolu järsk suurenemine veekogus. Toitainete suur 

kontsentratsioon rikub ökosüsteemis looduslikku tasakaalu ja põhjustab vee kvaliteedi 
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halvenemise, üldise bioproduktsiooni languse, inimese tervist ohustavate tingimuste 

kujunemise (Haberman jt. 1982) ja puhketingimuste halvenemise. Setted järve litoraalialal 

soodustavad roostiku kasvu kaldaalal ja toitesoolade kogunemisega algab veeõitseng, mis 

mõjutab eelkõige järve puhkeomadusi ja  ökosüsteemi. Veeõitsenguid põhjustavad peamiselt 

sinivetikad, kes eritavad keskkonda toksiine, mis peale veeorganismide võivad negatiivset 

mõju avaldada ka inimesele (Rakko 2009). 

Veekogu vananemisel võivad maatükkide irdumisel tekkida ujuvad saared. Mida rohkem on 

kallastel ja setetes orgaanilist ainet, seda suurem on tõenäosus ujuvsaarte tekkeks. Enamasti 

moodustuvad liikuvad saared turbasest kaldast lahtirebitud õõtsikutükkidest. Saared suurt 

ökoloogilist kahju ei tekita, kuid nad ummistavad supluskohti, risustavad ning lõhuvad 

purdeid ja paadisadameid (Laugaste jt. 2010). 

Eesti järvedesse jõudnud toitained pärinevad nii haju- kui ka punktreostusallikatest. Suurima 

väliskoormuse hajureostuses andis suurpõllunduse areng 19. sajandil ning sellega kaasnev 

mineraalväetiste piiramatu kasutamine ja lennukitelt väetamine. Punktreostus pärines 

linakasvatusest, käitlemata olereoveest ning suurlautade virtsa- ja siloveest. Kõik see on 

põhjustanud toitainete talletumise järve põhjasetetesse, mille mõju avaldub (Kõiv & Ott 

2011). Peipsi järv ei saavuta VRD head seisundit ka järgmiseks tähtajaks, sest 

punktreostusallikate likvideerimise kõrval pööratakse liiga vähe tähelepanu 

põllumajanduslikule hajureostusele (Peipsi järve... 2012). Probleemid järvede valgala ja 

hajureostusega on alati palju ulatuslikumad ja keerulisemad.  

 

3.2.2. Veetaseme muutmine 

 

Paljude Eesti järvede veetaset on alandatud eeskätt põllumajanduslike ja metsaparanduslike 

huvide  tõttu. Veetaseme alandamine isegi poole meetri jagu lühendab järve eluiga rohkem 

kui mitmesaja aasta võrra. Veekogu gaasirežiim halveneb, tekib hapnikupuudus ning selle 

tagajärjel muutub järve liigiline koosseis (Mäemets 1969). Veetaseme alanemine on toonud 

kaasa järvede kiire kinnikasvamise ning neist on järel vaid mudased kaisla- ja tarnaväljad 

mõne üksiku allikakohaga. Selliseks näiteks on Soitsjärv (Kõiv & Ott 2011). Siiski tuleb 

märkida, et pärast veetaseme alanemist on järve kinnikasvamine juba looduslik protsess (Ott 

2007). 
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Lisaks probleemidele veetaseme alandamisega, võivad järvede ökoloogilist ja esteetilist 

seisukorda  mõjutada ka veetaseme tõstmine. Veetaseme tõstmisega on paisutamise ja 

veehoidlate rajamise näol tegeletud juba pikka aega. Viimastel kümnenditel on tehisjärvede 

halva olukorra põhjusteks hooldamatus, segased omandisuhted ja sademevee poolt tekitatud 

probleemid. Hooldamata või valesti rajatud vesiveskite tarbeks loodud paisjärved on samuti 

kinni kasvanud. Lokkava suurtaimestiku ja talvise ummuksisse jäämise tõttu on nad sageli 

minetanud oma tähtsuse maastiku ilmestajatena ning puhkemajanduslike võimaluste 

pakkujatena (Kõiv & Ott 2011). 

 

 

3.2.3. Maastumisprotsessid 

 

Eesti järved olid tekkimise alguses vähetoitelised ja pehmeveelised ning vaid vähesed järved 

on sellisena püsinud tänaseni. Mineraalainete lisandumise ja kliimaolude tõttu on järvede 

troofsustase muutunud. Oma arengu lõppjärgus muutub järv orgaaniliste ja mineraalainete 

rikkaks ning algavad soostumis- ja maastumisprotsessid (Kõiv & Ott 2011), millele aitavad 

kaasa niitmise ja karjatamise lakkamine (Hellström 2010). Selle tulemusena kaob järv 

maastikupildilt ja ei oma enam väärtust maastikuilmestajana. Ka järve kasutamine 

puhkemajanduslikult võib olla seetõttu võimatu (Kõiv & Ott 2011). 

 

3.2.4. Külastuskoormuse suurenemine 

 

Külastuskoormuse ökoloogiline mõju järvele sõltub järvetüübist ja suurusest ning võib olla 

otsene või kaudne (Dokulil 2014). Paljud Eesti järved on pindalalt võrdlemisi väikesed ja 

madalad ning suvekuudel tekib tihti probleeme rekreatiivse mahutavusega ilma, et 

ökoloogiline seisund ei muutuks. Järve hooldamise käigus kahjustatakse sageli kaldaalasid 

ehitustegevuse, telkimise, autoliikluse, kallaste erosiooni ja üldise reostamise tõttu (Kõiv & 

Ott 2011). Ettevalmistatud puhkekohad küll leevendavad osaliselt mõju kallastele, kuid 

suurendavad oluliselt ka puhkemajanduslikku ja külastuskoormust järvele. Looduskaitseliselt 

väärtuslikele veekogudele mõjub külastuskoormus ökoloogiliste tingimuste halvenemise tõttu 

vägagi ebasoodsalt (Laanetu jt. 2011). 
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Kurtna maastikukaitseala liivaa-alade vähetoitelised järved – Liivjärv ja Martiska järv –  on 

olnud suurenevast looduspuhkusest tugevasti mõjutatud. Taristu rajamine ametlike 

ettevalmistatud puhkekohtade ja parklate näol on suurendanud järvede populaarsust ja seega 

ka külastuskoormust. Suur rekreatiivne inimkoormus põhjustab prügi ning ohtlikke jäätmeid 

lõkkeplatsidel. Lisaks rajavad külastajad omavolilisi ja mitteametlikke puhkekohti, mida ei 

korrastata piisavalt (Vaasma & Vandel 2013). 

 

3.3. Järvede hooldusmeeted 

 

Kuigi käesolev uurimistöö keskendub järvede hooldamisega seotud tegevustele, selgitatakse 

siinjuures lühidalt järvede taastamise, tervendamise ja hooldamise olemust. 

Järve taastamine (uuendamine või noorendamine) on protsess, kus tehniliste võtete abil 

taasluuakse juba hävinud veeökosüsteem. Taastamismeede võib olla näiteks kinnikasvanud 

järvest sette eemaldamine või kunagise jõele rajatud tehisjärve üles paisutamine.  

Järve tervendamine on protsess, kus erinevate füüsikaliste, keemiliste ja/või bioloogiliste 

võtete kasutamisel alandatakse vee toitelisust, suurendatakse veemahtu ning parandatakse 

ökoloogilist seisundit (Kõiv & Ott 2011). Sellega aeglustatakse rohke- või liigtoitelise järve 

loomulikku vananemist (Sults 2004) ja suurendatakse järve virgestuslikku ning 

majanduslikku väärtust. Järvede tervendamismeetmed on näiteks toiteainete keemiline 

setitamine, veetaseme tõstmine, biomanipulatsioon. Tervendamine eeldab põhjalikke 

limnoloogilisi uuringuid näiteks toitainete sisalduse, põhjasetete, lahustunud hapniku, 

makrofüütide kohta (Kõiv & Ott 2011). 

Jättes kõrvale tervendamise ja taastamise protsessid, mis parandavad seisundit ka valglal, 

vajavad limnoloogilisi eriteadmisi ja laiapõhjalisemaid uuringuid, tutvustab autor mõningaid 

maastikukorralduslikke meetmeid ja põhimõtteid, millega korrastamistöödel arvestada ning 

mis on suunatud järvede ja neid ümbritseva maastiku hooldusele. Käsitletud meetmed 

esinevad sageli kaitsekorralduskavades ja hoolduskavades. 
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3.3.1. Vaadete avamine 

 

Vaadete avamine praktikas tähendab puittaimestiku kujundamist või võsaraiet, et välja tuua 

järvede ilu maastikuelemendina. Vaadete avamine võib toimuda puistute eemaldamise või 

kujundamisega nii kaldaalal, teeservades kui ka järve ümbritseval aladel laiemalt. Kuna järv 

võib maastikus olla kaugelt vaadelva, siis puittaimestiku eemaldamine või kujundamine vaate 

säilitamiseks on sama oluline ka ümbritsevas maastikus, mäelt ja sõiduteelt. Teeservades 

puittaimestikku raiudes jäetakse alles tugevamad ja esteetilisemad puud või põõsad (nt 

toomingas, sarapuu). Puittaimi ei pea säilitama ühtlaste vahedega, ilusa vaate raamimiseks 

võivad need olla ka gruppidena. Võimalik on teostada ka lausraiet, kus järgmisel aasta 

valitakse välja sobivad kännuvõsud ja ülearused eemaldatakse. Hea näide vaate avamisest on 

Õisu järvele Viljandimaal, kus korduvate raiete tulemusena on vaade maanteelt ttaastatud 

(Hellström 2010).  

Kaldapuistute kujundamises ei ole ainuõiget ja ühtset seisukohta. Kaldapuistute piiramine ja 

nende koosluste kujundamine tuleb eelkõige kõne alla sellistel järvedel, mis on asunud varem 

avatud maastike keskel, kuid praeguseks võsastunud ja kaotanud maastikulise ilme (Kõiv & 

Ott 2011). Sellest lähtuvalt võib kaldaala korrastamise ja vaate avamise eesmärgil lubada 

veekaitsevööndis mittemetsamaal raiuda põõsaid ja nooremaid puid. Põlispuud tuleb jätta 

kasvama. Metsaga kaetud kaldaalalt vette langenud puude eemaldamine on lubatud, kuid 

tegevus ei tohi kahjustada järve kaldaid. Erandina võib veekaitsevööndis lubada reaalses 

vettelangemise ohus olevate (kopra näritud, osaliselt murdunud vms) puude raiet. 

Kaldapuistu (eriti lepa- ja pajuvõsa) on heaks puhvriks reostusele, säilitab vee kvaliteeti, 

vähendab veekogu sisekoormust, kinnistab kaldaid ja suurendab elustiku mitmekesisust. 

Samuti mõjutavad puistud valgustingimusi veealal ja taimestiku arengut (Laanetu jt. 2011). 

Ingmar Oti 2013. a. suulistel andmetel ei tohiks lubada kaldanõlvade murustamist, sest 

murustatud kaldad ei ole enam järvele puhvriks ning selle kaudu toimub toitainete kandmuine 

järve. Üldjuhul peaks kujundustööde vajalikkust ja ulatust põhjalikult kaalutlema ja eelistama 

väiksemahulisemaid töid. Järvedel on küll oluline roll maastiku kujunduslemendina ja 

piirkonna puhkemajanduses, kuid ökoloogilised eesmärgid peaksid siinkohal olema esireas. 

Võsaraie teostamisel tuleb silmas pidada, et ühekordne tegevus pikaajalist tulemust ei anna. 

Kui ala pole võimalik regulaarselt niita, tuleb võsaraiet teha kord aastas või vähemalt üle 

aasta. Iga-aastane hilissuvine võsaraie nõrgestab puude ja põõsaste kasvu (Hellström 2010). 
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Ingmar Oti 2013. a. suulistel andmetel on võsa eemaldamine näiteks iga kolme aasta tagant 

vältinud vaadete kinnikasvamist ja säilitanud osaliselt kaldaalde puhverdusvõime.   

 

 

3.3.2. Maastiku avatuse säilitamine  

 

Avamaastikuks on põllu- ja kultuurrohumaad, kadastikud ja niidud. Avatud ja hooldatud 

maastik on ise vaatelisuse tähtsusega, kuid ühtlasi läbi oma avatuse pakub ilusaid vaateid ka 

järvele. Suure esteetilise väärtusega on muuhulgas järvede läheduses paiknevad põllud 

(Hellström 2010). 

Parim ja odavaim viis ranna- ja kaldaalade avatuse säilitamiseks on ala põllumajanduslik 

kasutus. Vähem kasutatavates puhkerandades saab karjatamist ja puhkamist kombineerida. 

Niitmine on töömahukam, kulukam ning  niiskematel aladel ka keerulisem. Teisest küljest 

tuleb vältida metsa või energiavõsa istutamist kasutamata jäänud põlispõldudele, mis jäävad 

veekogude vahetuse lähedusse (Hellström 2010). 

 

 

3.3.3. Kalda- ja veetaimestiku eemaldamine 

 

Järvedele litoraalialadele kogunev toitainerikkad setted põhjustavad sageli kaldataimestiku, sh 

roostiku ohtrat levikut. Sagedasemad taimed on pilliroog, hundinui ja järvekaisel, mille 

kasvualad võivad olla sedavõrd ulatuslikud, et piiravad pääsu järvele ning rikuvad vaateid. 

Kaldalähedases vees jätkub muda ja kõduneva taimestiku kuhjumine ning suureneb 

sisekoormus. Selliste omadustega järv ei sobi puhke- ega kalamajandusliku kasutamise 

seisukohast (Laanetu jt. 2011). 

Hellström (2010) soovitab roostiku leviku piiramiseks pidevat niitmist. Kõige efektiivsem aeg 

roostiku tõrjumiseks on hilissuvi. Pilliroo täielikuks tõrjumiseks pärast niitmist tuleb 

kahjustada selle juurestikku rootorkultivaatoriga 20 – 35 cm sügavuseni (Hellström 2010). 

Roostiku tõrjumisel tuleb arvestada ka nende elupaiga ja liigilise mitmekesisusega. Seetõttu 

on soovitatud roostikesse niita vahekoridorid ja sektorid, mille tulemusena suureneb 

roostikuala mosaiiksus ja paranevad elutingimused kaladele ja linnustikule. Taimestiku 
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piiramise tööd ei tohiks piirduda üksnes taimestiku niitmisega, vaid niidetud materjal tuleb ka 

ära koristada, sest vesi rikastub täiendavalt toiteainetega ja kahjulike ühenditega (Laanetu jt. 

2011). 

Ka veetaimestiku eemaldamisel tuleb lähtuda pigem tervendamise põhimõtetest, st tähelepanu 

pöörata ökoloogilise seisukorra paranemisele, sest veekogu ääristaval taimestikul on tähtis roll 

vette saabuvate toitainete kinnipidamisel. Arvestada tuleb ka veetaimestiku liigilise 

koosseisuga ning välja selgitada, kas esineb haruldasi liike. Näiteks vesiroosid ja vesikupp on 

kaitse all ja nende hävitamine suurel hulgal on lubamatu. Enne taimestiku eemaldamist oleks 

vaja läbi viia uuringud, et saada andmeid taimestiku koguse ja koosseisu kohta (Laanetu jt. 

2011). 

Taimestiku eemaldamine järvest peab olema hästi läbi mõeldud ja selle teostamine väikeses 

ulatuses on kasulik rikkaliku kalda- ja veetaimestikuga järvedel. Taimestikurikastel järvedel 

on soovitatav kitsaste 10-meetriste, halvematel juhtudel kuni 30-meetriste sektorite niitmine 

roostikesse ja nendes piirkondades ka veesisese taimestiku osaline piiramine. Kui järves on 

juba piisavalt suurtaimestikuvabu alasid, siis teostatakse roostike ja taimestikuga piiramist 

lähtuvalt otsesest vajadusest järvele pääsu või supluskoha tarvis. Rekreatiivse väärtusega 

veekogudest saab näiteks traaliga veesisese taimestikku järvepõhjast välja viia. Saranaselt 

roostike hooldusega peab ka sellise toitainerikka taimestiku ladustamine toimuma veekogust 

eemal (Laanetu jt. 2011). Töid veetaimestiku eemaldamiseks ja roostike niitmiseks võib sageli 

edukalt üheaegselt teostada. 

 

 

 

3.3.4. Puhkerajatiste ja –kohtade hooldamine 

 

Järved etendavad olulist rolli puhke-, suplus- ja kalastuskohtadena. Puhkevõimaluste 

parandamisel ja soodustamisel tuleb kindlasti lähtuda järve tüübi puhkemajanduslikest 

eeldustest ja kaitsmise vajadusest (vt juurde ptk 3.1 Järvede kaitse ja kasutamise alused 

vastavalt tüpoloogiale).  

Kõigil avalikuks kasutuseks määratud veekogudel peaksid olema tagatud ligipääs järvedele ja 

kallasraja kasutuse võimalused (Laanetu jt. 2011). Hellströmi (2010) soovitusel tuleks 

ligipääsetavuse suurendamiseks rajada sobilikke korralikke teerajasid ja korraldada parkimist. 
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Ülemäärase tallamise, prahistamise ja muu saaste mõju piiramiseks on otstarbekas suurema 

külastatavusega veekogude piirkonnad kujundada puhkekohtadeks juba selleks 

ettevalmistatud rajatistega (lõkkeasemed, telkimiskohad, käimla, prügikastid jms) (Laanetu jt. 

2011).  Puhkeotstarbelised ehitised võivad muuta meeldivamaks keskpärase loodusliku iluga 

piirkondi. Järve kaldale rajatud ehitised võiksid eelistatult olla siiski intiimsed, suletud ja 

tagasihoidlikud (Zobel 1979). 

Kuivade ja liivaste puhkerandade külastuskoormuse suurenemisel võib muutuda probleemiks 

madalama taimestiku hävimine ja liivade liikumine hakkamine. Liikuvat liiva võib kinnitada 

liiv-varesekaera istutamisega, kuid paralleelselt sellele tegevusele on oluline ka liikumisteede 

sillutamine näiteks teisaldavate laudadest kattega (Hellström 2010). 

Supelranna puhul tuleks lähtuda sellest, et parim rand on kuiv ja liivane, suunaga lõunasse või 

läände ja osaliselt avatud kaldaribaga. Ujumiseks peab vesi olema puhas ning kallas eelistatult 

laugja kaldega ja kindlapõhjaline. Järskude kallaste kahjustamise vastu aitaks sild. 

Looduskaitseseadus ei keela paadisilla ja lautri rannale või kaldale rajamist, kui see ei ole 

vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja Veeseadusega (Hellström 2010). Kui 

soovitakse ujumiskohta liiva või kruusa juurde vedada, siis tuleb seda kindlasti vältida 

pehmeveelistes järvedes, millesse võib sel moel sattuda palju biogeenseid lisandeid ning 

taimed hakkavad kasvama veelgi intensiivsemalt (Laanetu jt. 2011). Üheaegne võimalus järve 

puhke-, esteetilise ja ökoloogilise seisundi parandamise on kaldavööndi puhastamine 

veetaimestikust ja õõtsikust (Järvekülg 1994). Veetaimestiku eemaldamisel puhkekohas 

paranevad inimeste ujumisvõimalused ning suureneb vaade ja pääs järvele. Veetaimestiku 

eemaldamise põhimõtetest annab ülevaate ptk 3.3.3. 

Suuremate sisejärvede kaldapiirkonda on tihtipeale rajatud paadisadamaid ja purdeid. Sellised 

rajatised on küll vajalikud, kuid nende ehitamisel tuleb järgida veekogu kaldaala terviklikkuse 

säilitamise nõuet. Eriti kahjulikult mõjuvad järve madalaveelisse kaldapiirkonda rajatud 

kanalid, mis takistavad vee normaalset tsirkulatsiooni ning lõppkokkuvõttes soodustavad 

järvedes nende kaldapiirkondade roostumist (Laanetu jt. 2011). 
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4. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesoleva bakalaureusetöö praktiline osa analüüsib maastikukaitsealade (mka) 

kaitsekorralduskavasid (kkk) ning maastikuhoolduskavasid (mhk) Eestis. Kõik käsitletud 

kavad on tabelis 2 ja lisas 1. Kinnitatud ja kehtivatest mka kaitsekorralduskavadest valiti 

andmetöötluseks välja 14. Kaitsekorralduskavad ja maastikuhoolduskavad (edaspidi kavad) 

valiti kahel tingimusel – et need sisaldaksid muuhulgas järvede kaitset ja hooldust ning et 

järved oleksid ka maastikuliselt väärtustatud. Valimisse võeti 2010 – 2013 algusaastatega 

kaitsekorralduskavad, sest need on koostatud ühtse metoodikaga ja omavahel paremini 

võrreldavad. Kehtivate ja kinnitatud kaitsekorralduskavade nimekiri saadi Keskkonnaameti 

veebileheküljelt ning kavad ise Eesti Looduse Infosüsteemist (EELIS). 

Maastikuhoolduskavade analüüsiks valiti välja 5 kava (vt tabel 2, lisa 2), mis väärtustasid 

järvesid ja sisaldasid tegevuste kirjeldusi järvede hoolduseks. Kavade koostamise aasta ei 

olnud valiku tegemisel määrav, lõpliku valimi tingis hoopis materjali kättesaadavus. 

Maastikuhoolduskavad olid kättesaadavad käsikirjaliselt või internetis.  

Kaitsekorralduskavad ja maastikuhoolduskavad erinevad ülesehituse, kuid sisu poolest on nad 

piisavalt sarnased, et neid saaks omavahel võrrelda ja analüüsida ühiste kriteeriumide alusel. 

Kavasid uurides käsitleti järvesid maastikupõhiselt, st tekstidest ja tabelitest otsiti välja ainult 

need kaitse-eesmärgid, ohutegurid ja meetmed, mis olid suunatud järvede maastikuliste 

väärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele. Andmed koondati ülevaatetabelisse (vt 

lisa 2), mille alusel toimus erinevate maastikuliste väärtuste hindamine ja hooldusmeetmete 

analüüs. Ülevaatetabelist on välja jäetud kavad, mis ei väärtustanud järvesid maastikupõhiselt. 

Andmete sisuanalüüsil ja nende esitamisel kasutati Microsoft Office Excel töötlusprogrammi 

ning kaitsealade ja väärtuslike maastike asukohakaardi tegemisel MapInfo programmi. 

Antud töö ei seadnud eesmärgiks ohutegurite ja meetmete omavahelisse sisulisse vastavusse 

seadmist, sest kavades ei olnud see suhe alati üheselt määratav. Autor keskendub eelkõige 

järvede maastikupõhiste väärtuste ja hooldusmeetmete analüüsile ning nende erinevatele 
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käsitlustele. Ometi olid kaitse-eesmärkide ja ohutegurite esiletoomine oluline mõistmaks 

hooldusmeetmete sisu.  

Ülevaatetabelis oli võimalik olemuselt sarnaseid hooldusmeetmeid jaotada tüüpideks (nt 

võsaraie, vaadete avamine, hooldustöö), mis lihtsustas leida suhet järvede kaitseväärtuste ja  

hooldusmeetmete vahel. Selle tulemusel on võimalik leida, millised hooldusmeetmed on enim 

kasutatavad maastiku ilmestamiseks, virgestuseks või ökoloogilise seisundi parandamiseks. 

 

Tabel 2. Analüüsitud mka kaitsekorralduskavad ja maastikuhoolduskavad 

Jrk Kaitsekorralduskavad Kehtivusaeg 

1 Ainja mka kaitsekorralduskava 2010 - 2019 

2 Hino mka kaitsekorralduskava 2010 - 2019 

3 Järveotsa mka kaitsekorralduskava 2012 - 2021 

4 Kaali mka kaitsekorralduskava 2010 - 2019 

5 Karula-Pikkjärve mka kaitsekorralduskava 2012 - 2021 

6 Kirikumäe mka kaitsekorralduskava 2010 - 2019 

7 Kisejärve mka kaitsekorralduskava 2010 - 2019 

8 Kuulmajärve mka kaitsekorralduskava 2012 - 2021 

9 Lüsingu mka kaitsekorralduskava 2013 - 2022 

10 Mustoja mka kaitsekorralduskava 2012 - 2021 

11 Rabivere mka kaitsekorralduskava 2011 - 2020 

12 Sämi mka (Sämi loodusala) kaitsekorralduskava 2013 - 2022 

13 Vooremaa mka kaitsekorralduskava 2012 - 2021 

14 Õisu mka kaitsekorralduskava 2012 - 2021 

Jrk Maastikuhoolduskavad 
Koostamise 

aasta 

1 Beresje-Lüübnitsa-Audjassaare-Laossina küla mhk 2003 

2 Mooste mõisa hoolduskava 2003 

3 Sinialliku järve ümbruse hoolduskava 2001 

4 
Soorinna, Muuksi, Uuri külade ja Kahala järve ümbruse 

mhk 
2007 

5 Õisu - Kaarli - Ülemõisa maastiku hoolduskava 2001 
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5. TULEMUSED JA ARUTELU 

Looduslikel järvedel ja tehisveekogudel on maastike ilmestamisel kanda väga suur roll. 

Järverikaste maastikukaitsealade kaitse-eesmärgid hõlmavad enamasti järvede ning neid 

ümbritsevate maastike, maastikuilme ja nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisa elupaigatüüpide 

kaitse.  

Kaitsekorralduskavades võivad järved olla väärtustatud maastikuliselt, elupaigatüübina või 

hoopis omada mõlemat kaitseväärtust. Maastikuhoolduskavade järgi suurendavad järved 

maastiku ajaloolis-kultuurilist, esteetilist, looduslikku ja puhkeväärtust. 

Kaitsekorralduskavades ja maastikuhoolduskavades käsitletud järvede arv kokku oli 54, neist 

kaitsealadel asus 46 järve.  Rohkem kui pool kaitsealade järvedest olid nii maastikulise kui 

elupaigalise väärtusega. 41 % järvedest olid ainult elupaiga väärtusega ning 4% ainult 

maastikulise väärtusega (vt joonis 2). Maastikupõhiselt on väärtustatud kõik mhk-de järved. 

Kaitsekorralduskavades on enamus järvi väärtustatud nii maastikuliselt kui ka 

elupaigatüübina. Tulemused hoiulade või looduskaitsealade kaitsekorralduskavades oleksid 

veelgi erinevad. 

 

Joonis 2. Järvede kaitseväärtused mka kaitsekorralduskavades ja maastikuhoolduskavades 
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Sõltuvalt järvede ja maastiku kaitse vajadusest, eesmärgist, kui ka koostaja keelekasutusest on 

kavades kasutatud järgmiste maastikuliste väärtuste üldnimetusi. Kaitsekorralduskavades on 

järved seatud järgmise maastikuliste väärtuste eesmärgiks: 

 maastik/maastikud; 

 maastikuelemendid; 

 maastiku üksikobjektid; 

 maastikuline väärtus; 

 vaatelisus/maastikuvaated. 

 kultuurilooline väärtus/pärandkultuur/pärimused; 

 

Maastikuhoolduskavades on järved seatud järgmiste maastikuliste väärtuste eesmärkidena: 

 puhkeväärtus; 

 esteetiline väärtus; 

 loodusväärtus 

 kultuurilis-ajalooline väärtus. 

 

Seega järv võib olla väärtustatud maastiku osana, maastikuelemendina või maastikulise 

väärtusena. Väärtustatud võivad olla ka vaated järvele, järvega seotud legendid ja 

kultuuripärand või puhkevõimalused, mida järved pakuvad.  

 

 

Käesolevas töös jäetakse välja järvede kui looduslike elupaikade säilitamise 

kaitsekorralduslikud tegevused ja käsitletakse järvede kui maastikuelementide ja neid 

ümbritsevate maastike hooldusele suunatud tegevusi. Elupaigaline kaitse ja hooldus  tugineb 

peamiselt ökosüsteemi parandamisele, kus järvede kaitse ulatub maastikus kogu valglale. 

Kaitsekorralduskavades ja maastikuhoolduskavades oli järvede kaitseks planeeritud 71 

tegevust järvede seisundi parandamiseks. Sarnaste omadustega meetmed on jaotatud 17 tüüpi. 

Kõik koostatud tüüpide nimed ja esinemine on esitatud joonisel 3 ning tüüpidesse kuuluvad 

konkreetsed hooldusmeetmed tabelis 3.  
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Joonis 3. Tegevusmeetmete tüübid ja nende esinemissagedus 

 

Kõikidest uuritud kavadest esines kõige enam  meetmetüüpe nagu puhkekohtade ja -rajatiste 

hooldamine, maastike avatuse säilitamine, teavitustöö, vaadete avamine. Tüübid nagu 

järelevalve, järve taastamine ja pilliroo eemaldamine olid esindatud vaid ühe 

tegevusmeetmega. Suurem osa kõikidest hooldusmeetmetest on seotud järvede virgestuse ja 

esteetilise ilme taastamise või suurendamisega. Esteetilise ilme suurendamisega seotud 

tegevustest saab pidada olulistemaks maastiku avatuse säilitamist, vaadete avamist ja 

võsaraiet. 

 

Maastiku avatuse säilitamise all mõeldakse peamiselt avamaastiku, st põllu- ja rohumaade, 

luhtade, kadastiku avatuna hoidmist läbi traditsioonilise põllumajandusliku maakasutuse 

(niitmine ja karjatamine). Vaadete avamine on väga kasutatav mõiste maastikuhoiukavades 

ning selle all tuleb mõista tavaliselt puittaimestiku eemaldamist, kujundamist või võsaraiet nii 

kaldaalal, ümbritsevas maastikus kui ka teeservas. Võsaraie ise võib olla tegevus maastiku 

avatuse säilitamisel ja vaadete avamisel, kui sellega parandatakse järve esteetilist välist ilmet. 

Kuid võsaraie sobib ka tegevuseks puhkekohtade hooldamisel.  
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Hooldustöö meetmetüübi tegevused on kõige vähem detailsem ja kõige raskemini määratletav 

kõikidest teistest. Näiteks kallaste koristamine, pumbajaama ümbruse hooldus, järve 

korrastamine on üldised hoolduse teostamise käsitlused ning ei anna täpset ettekujutust kava 

elluviijale, milliseid töid tule teha ja kus tuleb seisundit täpsemalt parandada. 

Järvede hoolduseks ja kaitseks on kavandatud lai valik kaitsekorralduslikke tegevusi. Kuigi 

ülekaalus on praktilist iseloomuga tegevused, on ka mitmeid korralduslikke ja strateegilisi 

tegevusi (järelevalve, uuringud, kavad, kaitsekorra muutmine). Kaitsekorralduslikud 

tegevused on enamjaolt mõistetavad. Paremini võiksid olla lahti kirjutatud kallastelt võsa 

eemaldamise eesmärgid ja aspektid. Näiteks vaadete avamine ja kujundamine ütleb 

puittaimestiku eemaldamise eesmärkide kohta palju rohkem. Samas saaks tegevuste 

elluviimist veelgi tõhustada, kui kavades oleks määratletud vaatekoridorid ja kirjeldatud lahti 

puittaimestiku eemaldamise põhimõtted. 

 

Tabel 3. Kaitsekorralduslikud tegevused grupeerituna 

Puhkerajatiste ja -kohtade hooldamine 

Lõkkekohtade hooldamine; lõkkekohtade varustuse täiendamine; lõkkekohtade rajatiste renoveerimine; 

treppide ehitamine lõkkekohtade juurdepääsuteedele;  endise puhkekoha (lõkkekoha) likvideerimine; 

parkla piirete rajamine; olemasolevate paadisildade renoveerimine; RMK Koolma järve lõkkekoha 

hooldamine, vaate avamine; avaliku supelranna väljaehitamine Lüübnitsa ja Audjassaare küla vahel 

oleva vaatetorni juurde; paadisadamate väljaehitamine Peipsil ja Pihkval; Beresje järve supelranna 

väljaarendamine; supluskoha korrastamine (riietevahetuskabiinid, prügikastid, tualett, palliplats); 

turistidele pakutavate teenuste väljaarendamine (paatide laenutus);  matkarada piki Sinialliku järve 

edelakallast; ujumiskoha rajamine paisjärvele; Sinnialliku järve supluskoha hooldus (võsast 

puhastamine, niitmine, silla rajamine, riietuskabiinid, käimla, prügikast);  kalastajate platsi hooldus 

järve idakaldal; paadisadama parkimisplatsi korrastamine; ujumiskoha taastamine endisele asukohale. 

Maastike avatuse säilitamine 
Põllumaade sihtotstarbeline kasutamine; avamaastike ja vaadete avatuna hoidmine; avatud alade 

hooldamine; maastike avatuna hoidmine: hooldamine, võsa raiumine; vanade mõisapõldude säilitamine 

põllumaana; poollooduslike elupaikade taastamis- ja hooldustööd. 

Teavitustöö 
Teavitamine, info valla/kaitseala valitseja-korraldaja kodulehele (juba ilmunud artiklite viidad valla 

kodulehele); teavitustöö; mootor- ja maastikesõidukite kaitsealal liikumise põhimõtete tutvustamine; 

teavitamine, kohalikel soovi korral võimalus tutvustada pärandkultuuri (infotahvel); järvede kallaste 

puhastamise üldiste põhimõtete tutvustamine maaomanikele ja nende põhimõtete järgimine; Linnamäe, 

järve ja allikaga seounduva ajaloo ja muistendite tutvustamine (trükised, väljapanekud). 

Vaadete avamine 

Järvekallaste hooldustööd; vaate kujundamine; vaadete avamine ja kujundamine  Pikkjärve, Kaiavere, 

Saadjärve, Elistvere järvede ääres ning Prossa  järve väljavoolu ja Amme jõe sissevoolu puhastamine; 

vaate avamine maanteelt järve veepeeglile; vaadete avamine teelt, mis kulgeb piki järve edelakallast; 

vaate avamine Õisu järvele Õisu teelt. 
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Hooldustöö 

Hooldustööd; kraatri nr 1 puhastamine sinna visatud kividest; Õisu veskijärve kallaste koristamine, 

võsast puhastamine, põlispuude ümbruse korrastamine; pumbajaama ümbruse hooldus (võsa ja 

hooned); Õisu Veskejärve korrastamine. 

Võsaraie  

Võsaraie ja sanitaarraie kraatrites ning nende ümbruses; järvede kallaste võsast puhastamine; 

järveäärsete ajuti liigniiskete alade võsast puhastamine; võsa tõrjumine järve kaguotsast. 

Tähistamine 

Lõkkekohtades asuvate infotahvlite uuendamine; sissesõidukeelumärkide paigaldamine; uue infotahvli 

valmistamine ja paigaldamine RMK Koolmajärve lõkkekohta; kaitseala tähistamine. 

Inventuur, uuring  

Puhke- ja külastuskoormuse uuring; maastikuliste väärtuste väljaselgitamine kaitsealal; info 

koondamine ja talletamine, pärandi tähistamine/eksponeerimine, pärandkultuuri inventuur. 
Muu  

Ehitustegevuse üldiste põhimõtete järgimine ehituslubade väljastamisel ja detailplaneeringute 

kooskõlastamisel kaalutlusotsuse langetamisel; lepingud põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud 

maade hooldamiseks;  Vana Viljandi tee maanteesilla remontimine. 

Järve tervendamine  

Õisu veskijärve rekonstrueerimine; Õisu idapoolse paisjärve mudast puhastamine. 
Pärandkultuuri kaardistamine  

Pärandkultuuri ja selle objektide kaardistamine, talletamine. 

Tegevuskava 
Hoolduskava koostamine ja maastiku hooldamine; maastikuhoolduskavade koostamise soodustamine. 

Metsade säilitamine 

Metsade majandamine püsimetsadena. 

Kaitsekorra muutmine 

Kaitse-eeskirja muutmine; ehituspiirangute täpsustamine kaitse-eeskirjas. 

Pilliroo eemaldamine  

Pilliroo eemaldamine. 

Järve taastamine 

Õisu veskijärve idapoolse osa taastamine. 
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Järvede ja nende ümbritsevate maastike kaitse ja hoolduse käigus muudetakse järve ja sellega 

piirnevate alade väilsilmet ning veekogu ökoloogiline seisund võib, aga ei pruugi muutuda. 

Eesti järveuurijad (Kõiv & Ott 2011) leiavad, et meie järved vajavad võimalikult kompleksset 

lähenemist – parandada tuleks nii ökoloogilist seisundit kui ka vee kvaliteeti ning ühtlasi luua 

ka uusi puhkemajanduslikke võimalusi või parandades neid, mis juba olemas on. Veekogu 

hea ökoloogiline seisund on enamikul juhtudel ka puhkemajanduslikeks eeldusteks. Samas 

puhkeväärtuse suurendamisega võidakse kahjustada kaldaalasid ehitustegevuse, telkimise, 

autoliikluse, kallaste erosiooni ja üldise reostamise läbi. Järgnevalt on analüüsitud 

kaitsekorralduslikke meetmeid järvede ökoloogilise seisundi ja puhkevõimaluste parandamise 

seisukohast. 

 

Kõikidest 71-st analüüsitud hooldusmeetmetest on 10 vähem või rohkem suunatud järvede 

ökoloogilise seisundi paranemisele (vt joonis 4). Suurima tüübirühma moodustavad 

teavitustööga seotud meetmed (3 meedet). Teavitustöö hõlmab nii üldiste kui ka 

mootorsõidukitega liiklemise, järvede kallaste puhastamisega. Metsade majandamist nähakse 

ette kahel korral. Vastavalt Ainja mka kaitsekorralduskavale muutuks metsade raiumisega 

valgustingimused paremaks ja see hoogustab järves taimestiku vohamist. Järvede 

tervendamist ja taastamist on käsitletud ainult Õisu maastikuhoolduskavas ja Õisu mka 

kaitsekorralduskavas. Maastikuhoolduskavaga on ette nähtud Õisu idapoolse paisjärve mudast 

puhastamine (määratletud tüübirühma tervendamine), kuid hilisemas kaitsekorralduskavas 

juba järve idapoolse ala taastamine. Õisu veskijärve rekonstrueerimine on antud töös samuti 

liigitatud järve tervendamise alla, kuna järve ohuteguriks on kava järgi aeglane 

eutrofeerumine, millega kaasneb veetaimestiku kasvu hoogustamine ja muda kogunemine. 

Ökoloogilist seisundit parandavate meetmete hulka arvati ka üks järvedele vaadete avamise ja 

kujundamise meede (Vooremaa mka kaitsekorralduskava), kuna see hõlmas Prossa järve 

väljavoolu ja Amme jõe sissevoolu puhastamist. Väljavoolude ja sissevoolude puhastamisega 

parandatakse järve veevoolu ja veevahetust järve umbekasvanud kohtades. Kaali mka-s 

märgiti ainsana hooldusmeetmena järelevalvet. 
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Joonis 4. Hooldusmeetmete tüübirühmad järvede ökoloogilise seisundi parandamiseks 

 

Ökoloogilise seisundi parandamisele olid suunatud 10 järve. Limnoloogilise tüübi järgi on 

enamik neist kalgiveelised eutroofsed või makrofüüdijärved. Suure toitainesisalduse, 

suurtaimestikurikkuse ja eutrofeerumisprotsesside tõttu vajavad nad ökoloogilist lähenemist 

kaitsel. 

Ökoloogilise seisundile suunatud meetmeid on kõigi analüüsitud kaitsekorralduslike tegevuste 

hulgas vähe ja pigem on need kaudse mõjuga (valgustingimuste säilitamine metsade 

säilitamisega). Kavades on sellised tööd planeeritud pigem uuringutena ja need on  seotud 

elupaigatüüpide kaitsega. 

Hooldusmeetmed on kavades tüüpiliselt nii maastikuliste kui ka looduslike väärtuste 

säilitamiseks. Kavades leidus ka vastupidist käsitlust, st järve kui elupaigatüübi kaitseks oli 

kavandatud meetmeid, mis oma olemuselt on suunatud pigem järvede maastikulise väärtuse 

suurendamiseks. Näiteks järvederikkal Vooremaa kaitsealal oli paljudele veekogude 

elupaigatüüpidele planeeritud hooldusmeetmed nagu vaadete avamine, vaadete säilitamine, 

juurdepääsu tagamine järvele jms. 

Analüüsitud meetmetest 19 on suunatud puhkemajanduslike võimaluste parandamisele (vt 

joonis 5). Suurima tüübirühma moodustavad puhkerajatiste ja -kohtade hooldamine. Siia alla 

kuuluvad muuhulgas ujumiskohtade väljaarendamine ja hooldus (6 meedet), lõkkekohtade ja 

inventari hooldus (6 meedet), paadisadama väljaarendamine ja paadisildade renoveerimine (4 

meedet). Vähem esinevad tüübid puhkevõimaluste parandamiseks on tähistamine ning 

inventuur-uuring. 

3 

2 2 

1 

1 

1 
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Joonis 5. Hooldusmeetmete tüübirühmad puhkevõimaluste parandamiseks 

 

Puhkeväärtustele suunatud meetmed moodustavad kõigist analüüsitud kaitsekorralduslikest 

meetmetest suurima osa. See on ka mõistetav, sest nii mka-d kui ka väärtuslikud maastikud on 

määratud muuhulgas puhke-eesmärkidel. Arvu suurendab asjaolu, et näiteks nelja meetme 

taga võib olla tegelikult ühe järve lõkkekohaga seotud detailselt lahtikirjutatud meetmed 

(näiteks Karula-Pikkjärve). Puhketegevuste osakaal on suurem mhk-des.  

Puhkevõimaluste parandamisele suunatud meetmed on seotud järgmiste veekogudega: 

Kirikumäe järvestik, Karula-Pikkjärv, Koolma järv, Beresje Umbjärv, Peipsi järv, Mooste 

järv, Sinialliku järv, Kahala järv, Õisu järv. Kavade koostamisel on arvestatud järve tüübi 

tundlikkusega välikoormusele - levinum tüüp on kalgiveeline rohketoiteline, mida peetakse 

suhteliselt hea puhverdusega järveks (Mäemets 1971b). Seda tüüpi järved on puhkeeldusteks 

sobivad teatud tingimustel, sest vee vähene läbipaistvus ja rohke suurtaimestik ei meeldi 

puhkajatele ja vähendavad järve rekreatiivset väärtust.  
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KOKKUVÕTE 

 

Järvede kaitse ja hooldamine kui veekogude seisundi parandamine aitab säilitada 

maastikupõhiseid väärtuseid ja parandada järve kasutusfunktsioone.  Käesolevatest 

tulemustest lähtuvalt moodustasid maastikukaitsealade kaitsekorralduskavades ainult 

maastikupõhise kaitsekorralduse 4 % järvedest. Enamik järvesid on hoopis käsitletavad 

kaitsekorralduskavades nii maastikulise kui ka ökoloogilise väärtusega. 

Järvede kaitse ja selle korraldamine toimub läbi kaitsekorralduskavade ja 

maastikuhoolduskavade. Viimane neist hõlmab väärtuslikke maastikke ja järvesid väljaspool 

kaitsealasid. Maastikulisi väärtuseid on 4: kultuurilis-ajalooline, rekreatiivne, esteetiline ja 

loodusväärtus. Lisaks maastikulisele väärtusele võib järvel olla ka ökoloogiline väärtus, mida 

hinnatakse järve tervendamisel väga kõrgelt.  

Hooldamine on järvede tervendamisest siiski erinev käsitlus, sest hooldamine on veekogu 

välisilme muutmine mingist tõekspidamisest lähtudes ning veekogu ökoloogiline seisukord 

seejuures ei pruugi muutuda. Siiski on tänane looduskaitse ja selle korraldamine suunatud nii 

vee ökoloogilise seisukorra parandamisele kui ka maastikuliste väärtuste suurendamisele 

üheaegselt. 

Eesti järvesid mõjutab negatiivselt muuhulgas eutrofeerumine, veetaseme muutmine, 

maastumisprotsessid ja külastuskoormuse suurenemine. Suurima reostuskoormuse on andnud 

põllumajandusese ja tööstusest intensiivistumine, mis on mõjutanud järvede arengut, muutnud 

ökoloogilisi protsesse, vähendanud järve esteetilist ilmet ja puhkemajanduslikke võimalusi. 

Järvede seisundi parandamiseks maastikupõhiselt on hooldamine praktikas küllaltki tõhus. 

Tüüpilisemad hooldusmeetmed maastikus on vaadete avamine järvele, avamaastiku 

säilitamine, kaldataimestiku hooldamine, puhkekohtade korrastamine. Maastikuhoiukavades 

on enam kasutatavamad käsitlused vaadete avamisel, mis tähendab tavaliselt puittaimestiku 

eemaldamist või raiet järve kaldal, ümbritsevas maastikus või teede ääres. 

Järvede tüpoloogia saab olla nende majandusliku kasutamise ja looduskaitse teoreetilisteks 

aluseks. Limnoloogilise kuuluvuse järgi saab teha otsuseid sobivamate ja vähemsobivamate 
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järvede puhkemajandusliku kuuluvuse kohta. Head rekreatiivsed tingimused on näiteks 

vähetoitelistel, poolhuumustoitelistel, pehmeveelistel eutroofsetel, segatoitelistel, 

atsidotroofsetel järvedel.  

Puhkeväärtustele suunatud meetmed moodustavad kõigist analüüsitud kaitsekorralduslikest 

meetmetest suurima osa. Suurima tüübirühma moodustavad puhkerajatiste ja -kohtade 

hooldamine, mille alla kuuluvad muuhulgas ujumiskohtade väljaarendamine ja hooldus, 

lõkkekohtade ja inventari hooldus, paadisadamate väljaarendamine ja paadisildade 

renoveerimine. Vähem esinevad tüübid puhkevõimaluste parandamiseks on tähistamine ning 

inventuur-uuring. 

Maastikuhoiukavades on hooldusmeetmed suunatud muuhulgas veekogu ökoloogilise 

seisundi parandamisele ja puhkemajandusliku tegevuse suurendamisele. Ökoloogilise 

seisundile suunatud meetmeid on kõigi analüüsitud kaitsekorralduslike meetmete hulgas vähe 

ja pigem on need kaudse mõjuga. Järve ökoloogiline seisund paraneb kõige enam läbi 

teavitustöö. Puhkevõimalused suurenevad läbi puherajatiste- ja kohtade hooldamise, mille alla 

kuuluvad muuhulgas ujumiskohtade väljaarendamine ja hooldus, lõkkekohtade ja inventari 

hooldus, paadisadamate väljaarendamine ja paadisildade renoveerimine.  
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SUMMARY 

„Lake managing and landscape maintenance planning in Estonia“ 

Estonian University of Life Sciences 

 

Protection and management of lakes is necessary for sustaining the values and providing 

different uses for lakes. Most of our lakes are valued for both landscape and ecosystem 

purposes. Only landscape focused valuing is not common in Estonian protected landscapes. 

Real activity of lake protection and maintenance planning is taken place in managing plans. In 

Estonia there are two type of maintenance plans – maintenance in protecting areas and 

maintenace outside protected landscapes. Landscapes have 4 important values: cultural-

historical, recreation, esthetic and biodiversity. Lakes can have, and for better nature 

protection system they need to have, both landscape focused and ecosystem values. 

Depending how intensive activity by maintenance of lake is needed there are another  types of 

managing as well. These are following mostly ecological principles and not focusing for 

recreatioanal or esthetic activities. However natural protection is today more likely the way of 

protection and management focused both ecosystem and esthetic and recreational values. 

Estonian lakes are affected strongly because of eutropication, the water level hanges and 

increase of turism. Most of the pollution has came from agriculture and factories from the 

past. These factors have been reasons why our the biodiversity of lakes have decreased, why 

some of the lakes have lost esthetic views and why some lakes are not used anymore for 

recreational purposes.  

The most common activities for managing the lakes in the landscape are: opening beautiful 

views to the lake, sustaining the traditional land use, vegetation mainteanance, managing the 

recreational places (beaches, fireplaces etc). Opening the views is very used and common 

term in protected landscape managing plans. This means mostly removing excess trees or 

bushes nearby the lake, in the open landscapes or near the public roads.  
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We can categorize lakes and make decisions which of them are good for recreational uses and 

which are not. Good recreational uses are connected with good management of recreational 

places nearby the lake. Information about lake ecosystem values are more protected by 

spreading and giving the information about the values and rules about the protected area. 
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LISAD



 

Lisa 1. VÄÄRTUSLIKE MAASTIKE JA MAASTIKUKAITSEALADE VALIM 

 

 



 

Lisa 2. MAASTIKUKAITSEALADE KAITSEKORRALDUSKAVADE JA MAASTIKUHOOLDUSKAVADE ÜLEVAATETABEL 

 

Jrk Kava Järv (ed) 
Maastikupõhine 

väärtus 

Kaitse-eesmärgid 

(kaugemad) 
Ohutegurid Meetmed Meetme tüüp Lisaväärtus 

1. Ainja mka Ainja järv Maastik, 

maastikuelemendid 

Järvepeegli 

säilimine. 

Maastikuvaated 

järvele ja  

järvekallastele. 

Metsade liigne raiumine. 

Põllumaade 

metsastamine. 

Maastikuvaadete 

kinnikasvamine. 

Metsade majandamine 

püsimetsadena 

metsade säilitamine ökoloogilise seisundi 

paranemine 

Põllumaade sihtotstarbeline 

kasutamine 

maastike avatuse 

säilitamine 

 

Järvekallaste hooldustööd vaadete avamine  

Sinejärv Maastik, 

maastikuelemendid 

Järve säilimine Järve kinnikasvamine. 

Järvekallaste 

võsastumine. Metsa 

raiumine järvekallastel, 

valgustingimuste muutus. 

Hooldustööd hooldustöö  

Metsade majandamine 

püsimetsadena 

metsade säilitamine ökoloogilise seisundi 

paranemine 

2. Hino mka Hino järv ja 

Mustjärv 

Maastiku 

üksikobjektid 

Maastiku 

üksikobjektid on 

lisaks 

turismiaktsioonile 

oluline väärtus 

kohaliku  

kogukonna jaoks. 

Vähene teadvustamine. Teavitamine, info valla/kaitseala 

valitseja-korraldaja kodulehele, 

(juba  

ilmunud artiklite viidad valla 

kodulehele) 

teavitustöö  

Pärandkultuuri ja selle objektide 

kaardistamine, talletamine 

pärandkultuuri 

kaardistamine 
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Hino järv, 

Mustjärv, 

Idinä järv 

Maastik Maastiku 

mitmekesisus on 

säilinud. 

Võsastunud 

endised avatud 

maastikud on  

taastatud. Kaitse-

eeskirjas 

määratlemata 

maastikulised 

väärtused on 

säilinud. 

Avamaastike 

võsastumine, 

maastikupildi 

lihtsustumine, vaadete 

kadumine. 

Maastikuväärtuse kaitse 

puudumine kaitse-

eeskirjast. 

Avamaastike ja vaadete avatuna 

hoidmine. 

maastike avatuse 

säilitamine 

 

Hoolduskava koostamine ja 

maastiku hooldamine 

tegevuskava  

Kaitse-eeskirja muutmine kaitsekorra muutmine  

4. Kaali mka Kaali järv ja 

kõrvalkraatrid 

Maastikuline ja 

kultuurilooline 

väärtus 

Kaitseala 

maastikuliste 

väärtuste säilumine 

ja taastamine. 

Kaitseala asub eramaadel 

ja inimeste valmisolek 

heakorra- ja muudeks 

töödeks on erinev. 

Väärtustamatus.  

Kaitsekord. Võsastumine. 

Võsaraie ja sanitaarraie kraatrites 

ning nende ümbruses 

võsaraie  

Teavitustöö teavitustöö ökoloogilise seisundi 

paranemine 

Järelevalve järelevalve ökoloogilise seisundi 

paranemine 

Kraatri nr 1 puhastamine sinna 

visatud kividest 

hooldustöö  

5. Karula-Pikkjärve 

mka 

Karula 

Pikkjärv 

Karula Pikkjärve 

puhkemaastik 

Kaitseala 

külastuskoormus ei 

kahjusta 

loodusväärtusi 

ning vastab 

kogukonna 

sotsiaalsele 

taluvusele. 

Lõkkekohtade ja endise 

puhkekoha rajatised 

amortiseeruvad. Erosioon 

lõkkekohtade 

juurdepääsuteedel. 

Informatsiooni 

puudumine infotahvlitel 

kaitseala piirangute kohta. 

Autodega sõitmine 

Lõkkekohtade hooldamine puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Lõkkekohtade varustuse 

täiendamine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 
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väljaspool teid. 
Lõkkekohtade rajatiste 

renoveerimine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Avatud alade hooldamine maastike avatuse 

säilitamine 

 

Treppide ehitamine lõkkekohtade 

juurdepääsuteedele 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

 

Lõkkekohtades asuvate 

infotahvlite uuendamine 

tähistamine puhkevõimaluste 

parandamine 

Endise puhkekoha (lõkkekoha) 

likvideerimine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

 

Parkla piirete rajamine puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

 

Sissesõidukeelumärkide 

paigaldamine 

tähistamine  

Esteetilise 

väärtusega pikk ja 

kitsas järskude 

kallastega järveorg 

ja Pikkjärv 

Säilinud on järv ja 

looduslikud 

pinnavormid koos 

iseloomuliku 

maakattega. 
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Maastikuvaated Avatud vaated 

järve lõunakaldal 

on säilinud. Järve 

idaosas on 

järskudel kallastel 

asuvad metsad 

säilinud. 

Surve uute ehituskruntide 

rajamiseks järve kallastele 

ja ebasobivate ehitiste 

püstitamine. Järveäärse 

kaldariba võsastumine 

vaateliselt olulises kohas. 

Ehitustegevuse üldiste 

põhimõtete järgimine 

ehituslubade väljastamisel ja  

detailplaneeringute 

kooskõlastamisel kaalutlusotsuse 

langetamisel 

muu  

Vaate kujundamine vaadete avamine  

Avatud alade hooldamine maastike avatuse 

säilitamine 

 

6. Kirikumäe mka Kirikumäe, 

Pedejä,  

Külmitu, 

Pundsu, 

Kõrb-, 

Linnas-, 

Muda-  ja 

Kaadsaharo 

järv 

Maastikud Säilinud on 

traditsiooniline 

asustus- ja 

maakasutusmuster, 

väärtuslike 

maastike kaitse on 

tagatud. 

Avamaastike võsastumine 

ja maastikupildi 

lihtsustamine. Maastiku 

muutmine 

liiklusvahenditega (valesti 

parkimine, ATV) 

Maastike avatuna hoidmine: 

hooldamine, võsa raiumine 

maastike avatuse 

säilitamine 

 

Mootor- ja maastikesõidukite 

kaitsealal liikumise põhimõtete 

tutvustamine 

teavitustöö ökoloogilise seisundi 

parandamine 

Olemasolevate paadisildade 

renoveerimine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Kirikumäe 

järv, 

Linnasjärv 

Maastiku 

üksikobjektid 

Üksikobjektid on 

lisaks 

turismiatraktsiooni

le oluline väärtus 

kohaliku 

Üksikobjektide vähene 

teadvustamine 

Teavitamine, kohalikel soovi 

korral võimalus tutvustada 

pärandkultuuri (infotahvel) 

teavitustöö  
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kogukonna jaoks. 

7. Kisejärve mka Kisejärv Maastiku 

üksikobjektid ja 

pärandkultuur 

Maastiku 

üksikobjektid on 

lisaks kohalikule 

kogukonnale 

oluliseks 

väärtuseks turistile. 

Vähene teadvustamine 

turistide poolt. 

Avamaastike 

võsastumine, vaadete 

kadumine. 

Pärandkultuuri ja selle objektide 

kaardistamine, talletamine 

pärandkultuuri 

kaardistamine 

 

Avamaastike avatuna hoidmine: 

hooldamine, võsa raiumine 

maastike avatuse 

säilitamine 

 

8. Kuulmajärve 

mka 

Koolma järv 

(Kuulmajärv)

, Saarjärv 

Puhkeväärtus Säilib 

puhkamisvõimalus

, saab korjata 

marju-seeni. 

Puhkekohtade 

amortiseerumine. 

Supluskohtade 

kinnikasvamine. Metsade 

raie. 

Puhke- ja külastuskoormuse 

uuring 

Inventuur, uuring puhkevõimaluste 

parandamine 

RMK Koolma järve lõkkekoha 

hooldamine, vaate avamine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Uue infotahvli valmistamine ja 

paigaldamine RMK Koolmajärve 

lõkkekohta 

tähistamine puhkevõimaluste 

parandamine 

Kaitseala tähistamine tähistamine  

Maastikuliste väärtuste 

väljaselgitamine kaitsealal 

Inventuur, uuring  
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9. Vooremaa mka Saadjärv, 

Pikkjärv, 

Prossa järv, 

Raigastvere 

järv 

Pärandkultuur - 

vaatelisus 

Piirkonnale  

iseloomulike  

väärtuslike 

maastike ja  

vaadete säilitamine 

Avamaastike, järve 

kallaste, teeäärte 

võsastumine või 

söödistumine, 

kallasradade läbimatus (sh 

tarad). Sobimatud 

uusehitised ja  

arendused, uute 

tihehoonestusalade  

rajamine 

traditsioonilistesse  

küladesse, 

vaatekoridoridesse või  

voorte lagedele 

Vaadete avamine ja kujundamine  

Pikkjärve, Kaiavere, Saadjärve,  

Elistvere järvede ääres ning 

Prossa  

järve väljavoolu ja Amme jõe  

sissevoolu puhastamine. 

 

vaadete avamine ökoloogilise seisundi 

parandamine 

Maastikuhoolduskavade 

koostamise soodustamine 

tegevuskava  

Lepingud põllumajanduslikust 

kasutusest välja jäänud maade 

hooldamiseks 

muu  

Ehituspiirangute täpsustamine 

kaitse-eeskirjas 

kaitsekorra muutmine  

Järvede kallaste puhastamise 

üldiste  

põhimõtete tutvustamine  

maaomanikele ja nende 

põhimõtete  

järgimine. 

teavitustöö ökoloogilise seisundi 

parandamine 
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Elistvere järv, 

Saadjärv, 

Pikkjärv, 

Prossa järv, 

Soitsjärv, 

Ilmjärv, 

Kaiavere järv, 

Raigastvere 

järv 

Pärimused Pärandiga seotud 

maastikuobjektid 

on inventeeritud ja 

säilinud. 

Väärtustamatus, 

teadmatus, info  

puudumine 

Info koondamine ja talletamine,  

pärandi 

tähistamine/eksponeerimine. 

pärandkultuuri inventuur (et 

saada  

infot väärtusliku külamiljöö,  

kombestiku, pärimuse jms kohta) 

Inventuur, uuring  

10. Õisu mka Õisu 

veskijärv 

Üksikobjektid ja 

maastikuelemendid 

Õisu veskijärve 

taastamine ja 

seisundi 

paranemine 

Õisu veskijärve 

kinnikasvamine. Õisu 

veskijärve idapoolse osa 

soostumine ja 

võsastumine. Õisu 

veskijärve kallaste 

võsastumine ja 

prügistumine. 

Õisu veskijärve 

rekonstrueerimine 

tervendamine ökoloogilise seisundi 

parandamine 

Õisu veskijärve idapoolse osa 

taastamine 

taastamine ökoloogilise seisundi 

parandamine 

Õisu veskijärve kallaste 

koristamine, võsast puhastamine, 

põlispuude ümbruse 

korrastamine 

hooldustöö  

Vana Viljandi tee maanteesilla 

remontimine  

(rekonstrueerimine) 

muu  

  Õisu järv Üksikobjektid ja 

maastikuelemendid 

Ajalooliselt 

kujunenud 

planeeringuga 

maastiku ja 

maastikuvaadete 

taastamine 

Maastikuvaadete 

kinnikasvamine 

Poollooduslike elupaikade 

taastamis- ja hooldustööd 

maastike avatuse 

säilitamine 
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11. Beresje-

Lüübnitsa-

Audjassaare-

Laossina küla 

maastikuhooldus

kava 

Pihkva, 

Peipsi, 

Beresje, 

Lüübinitsa 

järv 

Esteetiline; 

looduslik; 

puhkeväärtus 

Aidata kohalikel 

teadvustada ala 

väärtusi ja 

arenguvõimalusi. 

Parandada 

kohalike elanike ja 

külaliste 

puhkevõimalusi. 

Järve kallaste 

kinnikasvamine 

maakasutuse vähenemise 

tõttu. Organiseerimatu ja 

kontrollimatu turism 

(praht järvekallastel) 

Avaliku supelranna 

väljaehitamine Lüübnitsa ja 

Audjassaare küla vahel oleva 

vaatetorni juurde 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Paadisadamate väljaehitamine 

Peipsil ja Pihkval 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Järvede kallaste võsast 

puhastamine 

võsaraie  

Beresje järve supelranna 

väljaarendamine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

12. Mooste mõisa 

hoolduskava 

Mooste järv Esteetiline; 

looduslik; 

puhkeväärtus 

Taastada vaated 

Mooste 

mõisapargist 

Mooste järvele. 

Luua võimalused 

vabaajaürituste 

korraldamiseks. 

Parandada 

piirkonna elanike 

puhkevõimalusi. 

Ala korrastamisega 

luua soodsamad 

võimalused  

Moostest 

turismikeskuse 

väljaarendamiseks. 

Järve kinnikasvamine. 

Vaadete sulgumine. 

Supluskoha korrastamine 

(riietevahetuskabiinid, 

prügikastid, tualett, palliplats) 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Turistidele pakutavate teenuste 

väljaarendamine (paatide 

laenutus) 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Pilliroo eemaldamine pilliroo eemaldamine  

Järveäärsete ajuti liigniiskete 

alade võsast puhastamine 

võsaraie  
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Vaate avamine maanteelt järve 

veepeeglile 

vaadete avamine  

13. Sinialliku järve 

ümbruse 

hoolduskava 

Sinialliku 

järv, 

Sinialliku oja 

paisjärv 

Kultuurilis-

ajalooline; 

esteetiline; 

looduslik; 

puhkeväärtus 

Säilitada 

põllumajandusmaa

stiku avatust ja 

vaateid Sinialliku 

järvele. Säilitada ja 

muuta üldsusele 

paremini 

kättesaadavaks 

looduslikult 

väärtuslikud alad. 

Parandada 

piirkonna elanike 

puhkevõimalusi. 

Vaadete varjamine järvele 

metsa, kaldaäärsete 

põõsastike ja roostike 

tõttu. Veekogu 

kinnikasvamine 

madalamates kohtades 

(pilliroo vohamine). 

Põllumajandusliku 

maakasutuse vähenemine. 

Matkarada piki Sinialliku järve 

edelakallast 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Võsa tõrjumine järve kaguotsast võsaraie  

Ujumiskoha rajamine paisjärvele puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Sinnialliku järve supluskoha 

hooldus (võsast puhastamine, 

niitmine, silla rajamine, 

riietuskabiinid, käimla, 

prügikast) 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Linnamäe, järve ja allikaga 

seounduva ajaloo ja muistendite 

tutvustamine (trükised, 

väljapanekud) 

teavitustöö  

Vaadete avamine teelt, mis 

kulgeb piki järve edelakallast 

vaadete avamine  

14. Soorinna, 

Muuksi, Uuri 

külade ja Kahala 

Kahala järv Kultuurilis-

ajalooline; looduslik; 

Säilitada 

põllumajandusmaa

stiku avatust, hoida 

Maastike võsastumine ja 

kinnikasvamine. 

Soostumine - järve ja 

Kalastajate platsi hooldus järve 

kirdekaldal 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 



10 

 

järve ümbruse 

maastikuhooldus

kava 

puhkeväärtus vaateid avatuna. 

Parandada ja 

suunata 

turismitalude 

külastajate, 

matkajate ja 

elanike puhkamis-

võimalusi. 

kraavide kinnikasvamine. 
Pumbajaama ümbruse hooldus 

(võsa ja hooned) 

hooldustöö  

15. Õisu -Kaarli - 

Ülemõisa 

maastiku 

hoolduskava 

Õisu järv,  

paisjärv 

Esteetiline; 

looduslik; 

puhkeväärtus 

Säilitada 

põllumajandusmaa

stiku avatust ja 

vaateid Õisu 

järvele, samuti 

paisjärvedele. 

Säilitada ja muuta 

üldsusele paremini 

kättesaadavaks 

looduslikult 

väärtuslikud alad. 

Parandada 

piirkonna elanike 

puhkevõimalusi. 

Endiste põllu- ja 

rohumaade (jätkuv) 

võsastumine ning vaadete 

kinnikasvamine 

Vaate avamine Õisu järvele Õisu 

teelt 

vaadete avamine  

Paadisadama parkimisplatsi 

korrastamine 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Ujumiskoha taastamine endisele 

asukohale 

puhkekohtade ja -

rajatiste hooldamine 

puhkevõimaluste 

parandamine 

Vanade mõisapõldude 

säilitamine põllumaana 

maastike avatuse 

säilitamine 

 

Õisu Veskejärve korrastamine hooldustöö  

Õisu idapoolse paisjärve mudast 

puhastamine 

tervendamine ökoloogilise seisundi 

parandamine 
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