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Senises järvede tervendamise praktikas pole tehtud tervendamismeetodite otstarbekuse 

analüüsi. Viimane on vajalik nii rahastajale kui ka tellijale, hindamaks, kas kasutatud 

rahaliste ressursside rakendamine on olnud põhjendatud. 

Magistritöö eesmärk on analüüsida SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud 

järvede tervendusprojekte ning hinnata meetmete tõhusust tulenevalt nende efektiivsusest 

ja maksumusest. Töö põhineb kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel sisuanalüüsil, sidudes 

ökosüsteemiteenuste väärtused tervendustööde maksumusega. Kasutatud metoodika on 

välja töötatud käesoleva uurimistöö koostamise käigus. 

Uuritud järvetervendusprojektide tulemuslikkust ei hinnatud ühelgi korral hindega „väga 

hea“. Hinnangule „hea“ vastas tulemuslikkus nelja järve puhul. Need olid Varstu järv, 

Roobioru lump ning Kaarmise ja Kadrina paisjärved. Kambja paisjärve ning Arbi järve 

tervendusprojektid said hinnangu „mõõdukas“. Hinnangu „halb“ said neli tervendatud 

järve: Hellenurme, Haage ja Ilmatsalu paisjärved ning Mäha järv. Hinnangu „väga halb“ 

said kaks projekti, mis hõlmasid Alatskivi ja Kentsi paisjärvesid. 

Ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused toimusid kõikide projektide osas. Lõplike 

tulemusi mõjutasid ökosüsteemiteenuste väärtuste hinnangute määrad projektile eelneval 



 
 

ning järgneval perioodil. Samuti mõjutas tulemusi see, mil määral ökosüsteemiteenuste 

väärtused olid pärast projekti muutunud. 

Kasutatud metoodikat on võimalik kasutada majanduslike analüüside tegemisel, saamaks 

teada, millised on tervendusprojektide kitsaskohad ning kas tervendamisprojektidesse 

paigutatud vahendid on põhjendatud. Ühtlasi on võimalik metoodikat arendada täpsemate 

tulemuste saamiseks ökosüsteemiteenuste valdkondade kaupa. 

Märksõnad: ökosüsteemiteenused, rahaline hinnang, tasuvusanalüüs 
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SISSEJUHATUS 

 

Järvetervendusega tehti Eestis algust juba 1960. – 1970. aastatel, kui põllumajanduse ja 

tööstuse negatiivne mõju keskkonnale oli lähenemas oma haripunktile (Ott et al., 2005). 

Enamasti prooviti toona suurendada järvede kala- või puhkemajanduslikku väärtust ning 

ökoloogilise seisundi parandamisele erilist tähelepanu ei pööratud. Vajaliku oskusteabe 

puudumine ja tehnoloogilised vajakajäämised, olid põhjusteks, miks toonased katsetused 

reeglina ebaõnnestusid (Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja…, 2011). Tõsisema hoo sai 

veekogude tervendamine ja korrastamine sisse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

(edaspidi KIK) loomisega 2000. aastal, mis võimaldas veekogude tervendamisel kasutada 

Eesti keskkonnatasudest laekuvat raha ning rakendada ka Euroopa Liidu 

Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusi. 15 

tegevusaasta jooksul on KIK toetanud kümneid erinevaid tervendusprojekte (SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2016).  

Projektile finantseeringu saamiseks esitatakse KIKile taotlus, millest peab selguma projekti 

eesmärk ja tulemus (Keskkonnaprojektide finantseerimise kord, 2016, p 3.1). Taotluste 

hindamiskriteeriumid on siseveekogude tervendamise ja korrashoiu alamprogrammis 

jagatud neljaks: projekti vajalikkus, teostatavus, jätkusuutlikkus ning keskkonnakaitse mõju. 

Seejuures hinnatakse projekti vastavust veemajanduskavas püstitatud eesmärkidele ning 

seadusandlusele, projekti põhitegevuse sisulist sobivust kavandatud eesmärkide 

saavutamiseks ning eelarve vastavust kavandatud tegevustele. Lisaks hinnatakse vajalike 

uuringute olemasolu, veekogu avalikku kasutatavust ning mõju kalavarude taastamisele ja 

veekogu ökoloogilise mitmekesisuse suurendamisele, veekogu hea seisundi saavutamisele 

ja säilitamisele (Keskkonnakaitse valdkonna projekti…, 2016, § 14, p 5). 

Paraku ühendab järvede tervendamise praktikas kõiki toetatud projekte väga oluliste 

komponentide puudumine: järelseire ning tervendamismeetodite efektiivsuse ja otstarbekuse  

analüüs. Viimane on hädavajalik nii töö rahastajale kui tellijale, hindamaks kasutatud 

ressursside rakendamise otstarbekust ja põhjendatust ning seda ei saa asendada näiteks 



6 
 

keskkonnamõjude hindamisega. Lisaks on selline info teretulnud ka uute, alles 

planeerimisjärgus olevate tervendusprojektide loojatele. 

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida KIKi poolt toetatud järvede tervendusprojekte ning 

hinnata rakendatud meetmete tõhusust tulenevalt nende efektiivsusest ja maksumusest. 

Uurimistöö põhineb kvalitatiivsel ning kvantitatiivsel sisuanalüüsil. Ökosüsteemiteenuste 

väärtuste leidmiseks enne ja pärast tervendusprojektide läbiviimist kasutati hinnangute 

andmist kaalutlusmeetodil ning seoti see tervendustööde maksumusega. 

Magistritöö hüpotees: Järvede tervendusprojektidesse investeeritud rahalisi vahendeid on 

rakendatud otstarbekalt ning nende paigutamine tervendustöödesse on põhjendatud. 

Magistritöö esimene peatükk annab ülevaate teemat puudutavast kirjandusest. Esimeses 

alapeatükis tehakse ülevaade järvede tervendamise vajadusest ja vajalikkusest. Seejuures 

seletatakse tervendamisega seotud terminoloogia kasutamist ning peamiseid järvede 

tervendamise viise. Samuti esitatakse ülevaade erinevate tervendusviiside tõhususest. 

Teises alapeatükis tehakse ülevaade ökosüsteemiteenustega seonduvast. Tutvustatakse 

ökosüsteemiteenuste klassifitseerimise erinevaid viise ning esitatakse ülevaade Eesti järvede 

ökosüsteemiteenustest. Lisaks antakse ülevaade enamlevinud ökosüsteemiteenuste 

hindamise metoodikatest. 

Magistritöö teises peatükis kirjeldatakse uurimistöö valimi moodustamise ning järvede 

tervendusprojektide ja ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuste hindamise metoodikaid. 

Magistritöö kolmandas peatükis esitatakse uurimistöö tulemused ning antakse arutelu 

peatükis nendest põhjalikum ülevaade. Sisulise osa lõpetuses antakse soovitused tulemuste 

edaspidisteks rakendamise võimalusteks.  

Avaldan tänu oma juhendajale Toomas Kõivule, kes oli suureks abiks lõputöö koostamisel. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Järvetervendus – vahend hävineva veeökosüsteemi päästmiseks 

 

Järved on oma eluealt võrdlemisi ajutised loodusobjektid ning nende olemasolu on sageli 

mõõdetav vaid tuhandete aastatega. Järvede kadumist põhjustavad looduslikud protsessid on 

järvenõgude setetega täitumine, tühjaksvoolamine ja kuivamine kliimamuutuste tulemusena 

(Wetzel, 2001). Järvede vee kvaliteeti mõjutavad mitmed tegurid. Peamised Eesti järvede 

talitlushäired on seotud kõrge toiteainete koormusega, veetaseme reguleerimisega, 

järvenõgude kiire setetega täitumisega ja looduslike maastumis- ja 

miksotrofeerumisprotsessidega. Maailmas on levinud lisaks järvede hapestumine ning 

tööstus- ja radioaktiivsete heitmete ja intensiivse vesiviljeluse mõjud (Cooke et al., Kõiv ja 

Ott, 2011), mis aga Eestis aktuaalsed ei ole (joonis 1). Vaatamata sellele, et on rõhutatud 

Eesti järvede head ökoloogilist seisundit, eriti võrreldes Lääne-Euroopa riikidega (Nõges ja 

Ott, 2003), vajaksid siinsetest looduslikest järvedest tervendamist 10-12% (Nõges ja Ott, 

2003). 

Joonis 1. Peamised järvede talitlushäirete põhjused. 

Kõrge toiteainete koormus

Veetaseme reguleerimine

Järvenõgude täitumine setetega

Maastumis- ja miksotrofeerumisprotsessid

Hapestumine

Tööstus- ja radioaktiivsed heitmed

Intensiivne vesiviljelus
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Järve mõjutavad tegurid muudavad veekogu ökoloogilist ning keemilist seisundit, 

ökosüsteemide toimemehhanisme ja nende pakutavaid teenuseid  (Cooke et al., 2005; 

Klapper, 2003). Järvedes suureneb orgaanilise aine hulk ja primaarprodutsentide biomass, 

vähenevad vee läbipaistvus ja liigiiline mitmekesisus, paraneb kasvupind mittesoovitud 

liikidele ning väheneb järvede pindala. Seeläbi kaotavad veekogud rekreatiivse väärtuse ning 

eutrofeerumise tagajärjel halvenenud joogi- ja tarbevee kvaliteet, hapnikuvaegus ja kalade 

suremine põhjustavad muuhulgas majanduslikku kahju: langeb veekoguga piirnevate 

kinnistute väärtus ning vähenevad puhkemajanduse võimalused, tõusevad kulud 

veevarustuseks ja tervishoiuks (Cooke, et al., 2005). 

Teaduslikult põhjendatud aluse järve tervendamiseks paneb veekogu ökoloogiline seisund 

(Kõiv ja Ott, 2011), kuid praktikas tuleneb tervendusvajadus enamikel juhtudel järve 

kasutusväärtusest, näiteks ujumiseks või kalastamiseks (Tuvike ja Sarik, 2011). Järvede 

ökoloogilise ja keemilise seisundi hindamise aluseks Eestis on Euroopa Liidu Veepoliitika 

Raamdirektiiv (Euroopa parlamendi…, 2000). Lisaks reguleerivad veekogude seisundi 

hindamist keskkonnaministri määrused nr 44 (Pinnaveekogumite moodustamise kord…, 

2010) ja nr 77 (Prioriteetsete ainete…, 2016). 

Direktiivi põhjal iseloomustavad veekogumite ökoloogilist seisundit viis seisundiklassi: 

väga hea, hea, kesine, halb, väga halb. Ökoloogilist seisundit iseloomustavad veekogu 

füüsikalis-keemilised, hüdromorfoloogilised ning bioloogilised näitajad. Keemilist seisundit 

iseloomustavad kaks kvaliteedi klassi: hea ja halb. Hea keemilise seisundi korral ei ületa mis 

tahes kvaliteedinäitajate aasta keskmised väärtused kehtestatud piirväärtuseid, vastasel juhul 

hinnatakse seisund halvaks. Kusjuures tugevasti muudetud veekogumi ja tehisveekogumi 

seisundi puhul hinnatakse veekogu ökoloogilist potentsiaali (Pinnaveekogumite 

moodustamise kord…, 2010).  

Tervendamise peamine eeldus on konkreetse eesmärgi püstitamine. Välja on vaja selgitada, 

millisena soovitakse veekogu tulevikus näha. Võimalusi veekogu seisundi parandamiseks 

on mitmeid: veekogu tervendamine mingi möödunud ajahetke seisundi saavutamiseks, 

veekogu välisilme muutmine lähtuvalt teatud tõekspidamistest, veekogu produktiivsuse 

tõstmine ja vesiviljelus, liikide või koosluste kaitse, ökoloogilise seisundi ja 

puhkemajanduslike võimaluste parandamine. Võimalik on parandada järve seisundit ka 

kvaliteetse vee tagamiseks tööstuslikult kasutatavates veekogudes (Kõiv ja Ott, 2011).  
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Järve seisundi parandamiseks tuleb enamikel juhtudel esimese sammuna kontrolli alla saada 

peamine talitlushäireid põhjustav tegur. Selleks võib olla näiteks järvele avalduv väline 

reostuskoormus, mis tuleneb punkt- või hajukoormusallikatest. Samas ei pruugi ainuüksi ühe 

teguri likvideerimine või piiramine olla piisav hea järve seisundi saavutamiseks (Cooke et 

al., 2005). Kaasaegne järveteadus võimaldab teadlikult tegutsedes mõjutada järvedes 

toimuvaid protsesse ning juhtida neid endale sobilikus suunas (Carpenter ja Cottingham, 

1997).  Paraku puudub selge arusaam, kuidas määratleda eduka tervendamise tulemusi 

(Palmer et al., 2005), arvestades seejuures bioloogiliste ja keemiliste tegurite kõrval ka 

sotsiaalseid ja majanduslikke mõjureid (Carpenter ja Cottingham, 1997). 

 

 

1.1.1. Järvetervendusega seotud mõisted 

 

Järvetervendamisega seotud mõisteid on palju, mille kasutamine tänapäeval pole kuigi 

ühtselt ega selgelt piiritletud. Kuna vastav terminoloogia on alles kujunemisjärgus esineb 

palju segadust ja mitmetimõistmist. 

Järve tervendamise puhul parandatakse järve ökoloogilist seisundit füüsikalis-keemilisi 

ja/või bioloogilisi meetodeid kasutades. Seeläbi võib suureneda muuhulgas järve 

rekreatiivne ning majanduslik väärtus. Tervendamise eesmärk on saavutada järve 

võimalikult looduslähedane tasakaaluline seisund ja tagada ökoloogiline terviklikkus. 

Kusjuures veeökosüsteemidele on välismõjude lakkamisel omane funktsioonide looduslik 

taastumine. Tervendamist peetakse põhjendatuks, kui veeökosüsteemi looduslik paranemine 

on võimatu või liiga aeglane selleks, et säiliks väärtuslik elustik (Kõiv ja Ott, 2011). 

Järve taastamisega püütakse elusaid ja elutuid keskkonnakomponente viia algsesse, 

inimmõjust puutumatusse seisundisse (Lake, 2001) ehk proovitakse luua uuesti juba hävinud 

veeökosüsteem (Cooke et al., 2005; Kõiv ja Ott, 2011). Enamasti on taastamisel takistuseks 

järve seisundi kohta käiva teabe osaline või täielik puudumine (Lake, 2001). Sellisel juhul 

peetakse mõistlikuks luua asenduskooslustega ökosüsteem, mis sobib valgala iseärasustega, 

seda nimetatakse rehabilitatsiooniks (Bradshaw, 1997; Kõiv ja Ott, 2011). 

Rehabilitatsioon (rehabilitation) erineb taastamisest selle poolest, et ei püüta täpselt 

kopeerida varasemalt eksisteerinud olukorda, vaid muuta paremaks olemasolevat seisundit 
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(Bradshaw 1997). Nii taastamise kui ka rehabilitatsiooni eesmärgid võivad olla 

ökoloogilised, kuid samas võib ka vastupidi – esteetiliste või rekreatiivsete väärtuste 

parandamine (Lake, 2001). 

Järve korrastamise puhul muudetakse järve ning seda ümbritsevate alade välisilmet. 

Seejuures jääb veekogu enda ökoloogiline seisund muutumatuks. Peamiselt on järve 

korrastamine seotud rekreatiivsete ja esteetiliste väärtuste taastamise või loomisega. 

Regulaarse korrastamise puhul kasutatakse ka mõistet hooldamine (Kõiv ja Ott, 2011). 

 

 

1.1.2. Peamised järvede tervendusmeetodid ja nende tõhusus 

 

Sõltuvalt konkreetse järve talitlushäiretest kasutatakse tervendamiseks erinevaid meetodeid 

(Klapper, 2002). Need jagunevad laias laastus kolme suurde rühma (Kõiv ja Ott, 2011): 

insener-tehnilised, ökoloogilised ja kompleksmeetodid (joonis 2). Insener-tehniliste 

meetoditega mõjutatakse peamiselt järve valgala, nõgu, vett ja nendega seonduvaid 

abiootilisi näitajaid. Ökoloogiliste meetoditega manipuleeritakse toiduahela 

komponentidega ja muudetakse ökosüsteemi kui terviku toimimist. Kompleksmeetodite 

puhul kasutatakse samaaegselt insener-tehnilisi ja bioloogilisi võtteid. Näiteks 

makrofüüdijärvede tervendamisel hävitatakse suurtaimi kombineerituna veetaseme tõstmise 

ja põhjasetete eemaldamisega. Järgnevalt on toodud lühike ülevaade 

järvetervendusmeetoditest. 
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Joonis 2. Järvede tervendamiseks kasutatavate tehnoloogiliste meetmete jagunemine (Kõiv ja Ott, 2011). 

Veebilansi muutmine. Veevahetuse suurendamine kiirendab toiteainete ja heljumi 

väljaviimist järvest (Cooke et al, 2005). Reostunud sissevoolude puhul on üheks 

võimaluseks nende möödajuhtimine järvest (Cooke et al., 2005; Kõiv ja Ott, 2011). Sel juhul 

järve veevahetus aeglustub või muutub umbjärveks. Järvedes, kus toiteainete sisekoormus 

on märkimisväärselt suur, on vajalik rakendada seisundi muutmiseks täiendavaid meetmeid 

(Cooke et al, 2005). 

Veebilansi muutmine on tõhus meede juhul, kui sissevoolava vee toiteainete sisaldus on 

oluliselt madalam järve omast. Meetme rakendamist piirab toiteainetevaese vee 

kättesaadavus. Kulud sõltuvad seadmete olemasolust vee transpordiks, vee hulgast ja 

lähedusest ning ärajuhitud vett vastuvõtva veekogu või veetöötlusjaama kaugusest. 

Lahjendamise eeliseks on selle suhteliselt madal maksumus, kui vesi on läheduses olemas  

(Cooke et al., 2005). 

Veetaseme reguleerimine. Veetaseme tõstmine on vajalik suurema veemassi 

saavutamiseks ja seeläbi vee-elustikule stabiilsema keskkonna tagamiseks. Lisaks säilib 

talveperioodil nõnda suurem hapnikuvaru ja väheneb toiteainete kontsentratsioon (Coops ja 

Hosper, 2002; Kõiv ja Ott, 2011). Suurema veemassi korral aeglustub järve vananemine ja 

paranevad puhkemajanduslikud võimalused. Veetaseme alandamist kasutatakse ajutise 

lahendusena tehisveekogude puhastamisel ja setete mineraliseerumise tõhustamiseks (Kõiv 

Insener-tehnilised meetodid

•Veebilansi muutmine

•Veetaseme reguleerimine

•Kindlate veekihtide eemaldamine

•Õhustamine

•Toiteainete keemiline setitamine

•Setete isoleerimine

•Setete eemaldamine

•Elustiku mürgitamine

•Biomassi eemaldamine

Ökoloogilised meetodid

•Biomanipulatsioon

Kompleksmeetodid

•RIPLOX ja DEPOX

•Makrofüüdijärvede tervendamine
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ja Ott, 2011) ning samuti kindlate veetaimeliikide ja kalapopulatsioonide arvukuse 

kontrollimiseks (Cooke et al., 2005). Looduslike järvede puhul ei peeta veetaseme 

alandamist sobivaks meetodiks (Kõiv ja Ott, 2011). 

Veetaseme alandamine on odav meetod (Cooke  et al., 2005), mille rakendamine sõltub järve 

iseloomust – morfomeetriast ja hüdroloogilistest iseärasustest. Kuna järvedel on mitmeid 

kasutusotstarbeid, tuleb projekteerimisel arvestada muuhulgas sotsiaalmajanduslike 

asjaoludega (Coops ja Hosper, 2002). Veetaseme alandamisel on lühiajaline mõju taimede 

kontrolli alla saamiseks ning see on liigi-spetsiifiline. Tõhusaks peetaks näiteks talvist 

veetaseme alandamist, mille tulemusel külmub litoraali ala läbi, olles avatud külmadele 

tingimustele. Tõhus võib olla ka kalapopulatsioonide manipuleerimine veetaseme 

alandamisega, kuid sellisel juhul on oluline arvestada järves esinevate liikide elulisi 

iseärasusi. Samas võivad meetme rakendamisega kaasneda negatiivsed mõjud teistele vee-

elustiku liikidele, näiteks litoraali ala suurselgrootutele (Cooke  et al., 2005). 

Kindlate veekihtide eemaldamine. Vähegi arvestamisväärse sügavusega järves tekivad 

soojuse ebaühtlase jaotumise tõttu erineva tihedusega veekihid, mis tihtipeale on ainuomase 

keemilise koostise ja elustikulise koosseisuga. Kihistunud järvede sügavamate ja 

toiteainetega üleküllastunud veekihtide ärajuhtimine parandab veekvaliteeti ja veekogu 

terviklikku seisundit. Veekihte on võimalik eemaldada näiteks sifoneerimise või pumpamise 

teel lõhkumata seejuures järve kihistust (Cooke et al., 2005). 

Kindlate veekihtide eemaldamise meetod on suhteliselt odav ja tõhus (Tuvike, 2011), olles 

tõenäoliselt pikaajalise või püsiva mõjuga (Cooke et al., 2005). Vähesel määral on vajalik 

hilisem hooldus. Kindlate veekihtide eemaldamise meede on sobiv näiteks fosforist 

vabanemise kiirendamiseks, eelkõige põhjakihtide fosfori kontsentratsiooni vähendamiseks 

ja hüpolimnioni hapnikusisalduse parandamiseks. Selleks, et meetod oleks edukas peab järve 

veetase jääma samaks ning lõhkuda ei tohi soojuskihistust. Miinuseks on võimalik 

negatiivne mõju allavoolu juhitava vee kvaliteedile näiteks kõrge toiteainete sisalduse tõttu. 

Varasemate tulemuste põhjal on hüpolimnioni vee ärajuhtimine vajalik vähemalt kolme, aga 

võimalik, et ka rohkemate aastate jooksul, selleks, et vee kvaliteet paraneks (Cooke et al., 

2005). 

Õhustamine. Aitab varustada elustikku hapnikuga, mineraliseeruda orgaanilisi ühendeid ja 

takistada setetest fosfori vabanemist (Grochowska ja Gawrońska, 2004). Kasutatakse 
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sügavates ja/või kergesti laguneva orgaanilise aine poolest rikastes veekogudes (Kõiv ja Ott, 

2011). 

Õhustamise kulud sõltuvad kasutatavast meetodist ja kasutatavatest seadmetest (Cooke et 

al., 2005). Juhul kui aeraatorid on piisava suurusega ja veekogu piisavalt sügav, suureneb 

edukalt lahustunud hapniku sisaldus vees ning settivad välja raua, mangaani ja 

ammooniumlämmastiku ühendid. Õhustamisel on lämmastiku üleküllastuse tekkimise oht, 

mis põhjustab kaladel gaasimullihaigust (Cooke et al., 2005; Tuvikene, 2011). Odavamad 

meetodid on näiteks destratifitseerimine, hüpolimnioni aereerimine puhta hapnikuga 

hapnikupihusti abil või kontaktkoonuse abil. Viimased kaks on ka ühed tõhusamad meetodid 

hüpolimnioni õhustamiseks. Seevastu näiteks vee juhtimine hüpolimnionist kaldal olevasse 

hapnikuga rikastamise seadmesse on pumpamise vajaduse tõttu kallis (Tuvike, 2011). 

Toiteainete keemiline setitamine. Toiteained muudetakse erinevate keemiliste reagentide 

(nt alumiiniumi- ja rauaühendid) abil vees lahustumatuteks. Need setitatakse välja ja 

seotakse püsivalt põhjasettes (Kõiv ja Ott, 2011). 

Arvukad projektid on näidanud, et fosfori keemiline setitamine alumiinimiühenditega on 

tõhus ja pikaajalise mõjuga meetod, vaatamata asjaolule, et madala pH puhul avaldub 

ühendite toksiliseks muutumise oht (Cooke et al., 2005). Vähe tõhus on meetod madalates 

makrofüüdijärvedes, kus toiteainete väliskoormus on suurem kui kemikaalidega setitatavate 

biogeenide hulk. Seega, tõhusam on meetodit rakendada sügavamates kihistunud järvedes, 

kus toiteainete resuspensioon on madalate järvedega võrreldes tühine (Jørgensen et al., 

2005). Vähem tõhus on raua- ja kaltsiumiühenditega töötlemine. Samas on 

kaltsiumiühendite kasutamise eeliseks nende odavus, hea kättesaadavus ja toksiliste 

ühendite puudumine. Raua ja alumiiniumi kõrval on kaltsiumil aga väiksem võime fosforit 

siduda (Sondergaard, 2002). 

Setete isoleerimine. Toiteaineterikkaid setteid stabiliseeritakse erinevate katmisviisidega, 

mis takistavad toiteainete jõudmist veesambasse. Katmiseks kasutatakse liiva, kruusa, 

erinevaid geokangaid või muid materjale (Kõiv ja Ott, 2011). 

Setete kinni katmine tehiskattematerjalidega on kallis, ent isoleerimine kipsi, liiva, savi või 

muude materjalidega odavam. Meetod on väga tõhus eelkõige suurtaimede leviku 

piiramiseks. Tehismaterjalide kalliduse tõttu pole nende kasutamine suurtel aladel 

otstarbekas, mistõttu tekib vajadus rakendada paralleelselt ka teisi meetmeid (Cooke et al., 
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2005). Meetodi puuduseks on selle lühiealisus, puhastamise vajadus ning negatiivne mõju 

põhjaloomastikule (Kisand ja Timm, 2011). 

Setete eemaldamine. Järv muutub sügavamaks, suureneb veemaht, pikeneb vee viibeaeg, 

vähenevad toiteainete sisekoormus ning hapniku nõudlus (Klapper, 2003). Rohked 

põhjasetted on iseloomulikud vananevatele ja tehisjärvedele (Kõiv ja Ott, 2011). 

Setete eemaldamise meetod on tõhus ning seda võib käsitleda ka mingi möödunud olukorra 

taastamisena (Kõiv ja Ott, 2011). Setete eemaldamine omab enamasti pikaajalist mõju 

makrofüütide ja fütoplanktoni vohamise tõkestamisel. Tööde käigus on oht setete 

resuspendeerumiseks ehk sette segunemiseks järveveega, ent vastava tehnoloogia järgimisel 

seda juhtuda ei tohiks (Kisand ja Timm, 2011). Setete resuspendeerumise mõju on ajutine 

ning negatiivne mõju võrreldes sette eemaldamisega saavutatava positiivse mõjuga on 

väheoluline (Cooke et al., 2005). Setet tuleb ladustada nõuetekohaselt, vastasel juhul võib 

toiteaineterikas vesi tagasi järve valguda. Tegu on kalli ettevõtmisega, mis eeldab põhjalikke 

uuringuid, planeerimist ja läbimõeldud teostust (Kisand ja Timm, 2011). 

Elustiku mürgitamine. Meetodi puhul kasutatakse algitsiide ja herbitsiide massiliselt 

arenevate vetikate ja suurtaimestiku tõrjeks, enamasti on meetme raknedamisel eesmärk 

vabaneda konkreetsest liigist (Kõiv, 2011). 

Tegu on pigem hooldusmeetmena arvestatava meetodiga, millega on võimalik veekogusid, 

kus on probleemiks vetikate ja suurtaimede vohamine, ajutiselt kasutuskõlblikuna hoida 

kasutades algitsiide ja herbitsiide (Cooke et al., 2005). Meetme rakendamisel kasutatakse 

kemikaale, mis on lisaks taimedele toksilised mitmetele teistele elustikurühmadele. Samas 

võib olukorrast sõltuvalt tegu olla ainuvõimaliku lahendusega, mis on kiire ja odav (Kõiv, 

2011). 

Biomassi eemaldamine. Veekogust esmasprodutsentide, makrofüütide ja vetikate, 

eemaldamine vältimaks nende lagunemisest põhjustatud orgaanilise aine kuhjumist ja 

hapnikupuuduse tekkimist (Kõiv ja Ott, 2011). 

Biomanipulatsioon. Elustikurühmade vahekorra muutmine erinevate meetodite 

rakendamisega, eesmärgiga saavutada isereguleeruv ökosüsteem (Panksep et al., 2011). 

Ebasoovitavate liikide tõrjeks kasutatakse näiteks ka nende looduslikke vaenlaseid (Kõiv ja 

Ott, 2011). 



15 
 

Biomanipulatsiooni meetodit on hinnatud küllaltki tõhusaks eelkõige väikestes ja madalates 

järvedes. Vähem tõhusaks on osutunud röövkalade asustamine, erinevalt osalisest kalade 

eemaldamise meetodist (Drenner ja Hambright, 1999). Biomanipulatsioon võib kujuneda 

kulukaks regulaarselt vajalike järeltegevuste tõttu, nt röövkalade asustamine või 

makrofüütide istutamine. Juhul, kui välist toiteainete koormust ei vähendata, on pikaajaline 

biomanipulatsiooni tõhusus ebatõenäoline ning järve seisundi säilimise tagamiseks on 

vajalik regulaarne sekkumine (Cooke et al., 2005). Kirjanduses on avaldatud ka seisukohti, 

mille kohaselt ei anna biomanipulatsioon ilma pideva sekkumiseta pidevaid tulemusi (Olin, 

2005; Olin et al., 2006; Søndergaard et al., 2007). 

Järvede tervendamisega seotud tegevused on sageli töömahukad, kallid ning olulise 

keskkonnamõjuga (Laanetu et al., 2011). Samas peavad järvede tervendamiseks 

rakendatavad meetmed olema tasuvad nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt (Klapper, 

2002). Sobiliku meetme valimine põhineb peamiselt selle vastavusel püstitatud eesmärgile. 

Olulised on ka meetme maksumus, usaldusväärsus ja pikaealisus (Cooke et al., 2005). 

Selleks, et hinnata kavandatava tegevuse mõju keskkonnale, koostatakse keskkonnamõjude 

hindamise aruanne (KMH). Aruande koostamise käigus analüüsitakse negatiivse mõju 

vältimise ja leevendamise võimalusi ning tehakse ettepanek sobivaimaks lahenduseks. 

Keskkonna all käsitletakse keskkonnamõjude hindamisel kogu ümbritsevat keskkonda, kus 

kavandatav tegevus võib toimuda ning kuhu võib ulatuda tegevuse otsene ja kaudne mõju. 

Sellest tulenevalt hõlmab võimalik mõjutatav keskkond lisaks loodus- ja tehiskeskkonnale 

ka kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda. Samas ei ole keskkonnamõju hindamine 

alati vajalik, näiteks väikesemahuliste kaldakorrastustööde ja setete eemaldamise korral, kui 

tegevus on lokaalne ja mõju ulatus väike (Laanetu et al., 2011). 

 

1.2. Ökosüsteemiteenused järve väärtuse ja ökoloogilise seisundi 

peegeldajatena 

 

Ökosüsteem on funktsionaalne süsteem, milles toitumissuhete (aine- ja energiaülekande) 

kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste kompleksiga moodustavad 

isereguleeruva areneva terviku. Nendeks on näiteks mets, niit, meri, järv, jõgi ja nende 

suuremad või väiksemad üksused (Masing, 1992). Ökosüsteemid pakuvad inimese 

seisukohalt mitmeid hüvesid, mida kutsutakse ökosüsteemiteenusteks (MEA, 2005). 
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Veekogu ökoloogilist ja keemilist seisundit mõjutavad erinevad tegurid, mis mõjutavad 

ökosüsteemi seisundi kaudu ka ökosüsteemide toimemehhanisme ja nende poolt pakutavaid 

teenuseid (Cooke et al., 2005). Seeläbi peegeldub järve ökoloogiline seisund vähemalt 

osaliselt ka pakutavates ökosüsteemiteenustes. Samas ei ole ökosüsteemide toimimise mõju 

alati positiivne ning võib omada negatiivset mõju inimese heaolule (Lyytimäki ja Sipilä, 

2009). 

 

 

1.2.1. Ökosüsteemiteenuste klassifitseerimine 

 

Ökosüsteemiteenuseid on erinevad autorid klassifitseerinud mitmeti. Üks enim viidatud 

klassifikatsioon põhineb 2005. aasta aruandel „Millenium ecosystem assessment“  (edaspidi 

MEA). Selle alusel jagunevad ökosüsteemiteenused nelja gruppi: varustusteenused, 

reguleerivad teenused, kultuuriteenused ja tugiteenused. Varustusteenused on näiteks kalad 

toiduks, vesi joogiks ja tarbeks ning geneetiline ressurss. Reguleerivad teenused on kliima- 

ja üleujutuste regulatsioon, vee isepuhastusvõime jms. Kultuuriteenused pakuvad 

rekreatiivset, esteetilist, spirituaalset või haridusalaseid hüvesid. Tugiteenused on näiteks 

fotosüntees ja toiteainete ringlus (MEA, 2005). 

Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisusega seotud majandust käsitleva raamatu „The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity“ (edaspidi TEEB) põhjal jagunevad 

ökosüsteemid varustusteenusteks, reguleerivateks teenusteks, elupaigateenusteks ning 

kultuuri- ja mugavusteenusteks (TEEB, 2010). Elupaigateenuste hulka kuuluvad TEEB 

käsitluses hüved, mis MEA aruandes kuuluvad tugiteenuste hulka. 

Rahvusvahelise tüpoloogia „Common International Classification of Ecosystem Services“ 

(edaspidi CICES) põhjal jagunevad ökosüsteemid kolme kategooriasse: varustusteenused, 

reguleerivad- ja säilitusteenused ning kultuurilised teenused. Erinevalt MEA aruandest 

puuduvad sellest loetelust tugiteenused, sest need ei mõjuta inimese heaolu otseselt. Samas 

rõhutatakse tugiteenuste tähtsust ökosüsteemide struktuuri, protsesside ja funktsioonide 

iseloomustajana. Tugiteenuseid kasutatakse ainult kaudselt, kuid samas aitavad need kaasa 

lõpptulemuse saavutamisele. Võrreldes TEEB klassifikatsiooniga on suurem erinevus selles, 

et CICES käsitlus ühendas TEEBi ökosüsteemi elupaigateenused avarama reguleerivate 

teenuste grupiga. CICESi klassifitseerimissüsteem toob võrreldes millenniumi 
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ökosüsteemide hindamise aruandega paremini välja ökosüsteemi hüved ja saadava tulu. 

Hüved ja tulu on lõplikud väljundid ökosüsteemidest, mis on inimestele kättesaadavad 

kaupade või kogemustena (Haines-Young ja Potchin, 2013). 

CICES (Haines-Young ja Potchin, 2013) põhjal on varustusteenused kõik materiaalsed 

ökosüsteemi väljundid, mida saab otse kasutada, näiteks kaubelda või kasutada tööstuses. 

Regulatsiooni- ja säilitusteenuste hulka kuuluvad protsessid, mille abil elusorganismid 

mõjutavad ümbritsevat keskkonda ning avaldavad mõju inimese heaolule. Näiteks ainevood 

mulla, vedelike ja gaaside vahendusel ning elusorganismide võime reguleerida füüsikalis-

keemilist ja bioloogilist elukeskkonda. Kultuuriliste teenustena loetakse mittemateriaalseid 

ökosüsteemide väljundeid, millel on inimeste jaoks sümboolne, kultuuriline või 

intellektuaalne väärtus. Eraldi on CICES jaotuses välja toodud ökosüsteemidega kaasnevad 

abiootilised väljundid. 

Ökosüsteemi talitlust, mida inimesed tajuvad negatiivsena, nimetatakse ökosüsteemi 

pahateenuseks (Lyytimäki ja Sipilä, 2009). Kusjuures tegemist võib olla kaudselt vajaliku 

teenusega. Pahateenused on nii looduse loomuliku toimimise kaasnähtus (näiteks sääsed) 

kui ka inimese põhjustatud ökosüsteemide degradeerumine (näiteks maalihked). 

 

 

1.3. Ökosüsteemide pakutavatele hüvedele majandusliku väärtuse 

leidmine 

 

Arvestades, et ökosüsteemid on inimesele väärtuslikud, on oluline leida neile ka majanduslik 

väärtus (EASAC, 2009) kujul, mis aitaks mõista hüve väärtust sotsiaalses kontekstis (MEA, 

2005). Sotsiaalne kontekst on oluline, sest ökosüsteemiteenustele on iseloomulik nende 

hinna sõltuvus inimeste väärtushinnangutest (King ja Mazzotta, 2000; Sall et al., 2012). 

Tervendusprotsessi rahalisest väärtusest on peamiselt huvitatud projektide rahastajad. 

Kusjuures alati ei pruugi olulised olla teadmised sellest, mil viisil ökoloogiline seisund 

projekti lõpptulemusena paraneb (Thurston et al., 2009). Ühtlasi sõltuvad keskkonnale 

suunatud huvid sageli sellest, mida keskkonna puhul väärtuseks peetakse (MEA, 2003). 

Projekti väärtuse hindamisega seatakse tegevuste prioriteedid, kui eelarve on piiratud 

(Thurston et al., 2009).  
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Lähenemine ökosüsteemidele on inimkeskne, mistõttu iseloomustab nende pakutavaid 

teenuseid kasulikkus inimese jaoks. Iseloomustamaks ökosüsteemide praktilist väärtust 

kasutatakse majandusliku koguväärtuse ideed (joonis 3). Otsene kasutusväärtus on kaupadel 

või teenustel, mida saab vahetult tarbida, näiteks kalapüük puhtast mägijõest, lindude 

vaatlemine ja matkamine (Thurston et al., 2009). Otsene kasutusväärtus on kõigil 

varustusteenustel ning ka osadel kulutuuriteenustel (De Groot, 2007). Kaudne 

kasutusväärtus toetab majanduslikku tegevust kaudselt, pakkudes välistulu. Seeläbi 

väärtustatakse näiteks jõe kaldal kasvavaid puid, mis pakuvad varju forelli elupaigale või 

televiisori vahendusel nähtavat metsikut loodust (MEA, 2003; MEA, 2005; Thurston et al., 

2009). Kaudne kasutusväärtus on reguleerivatel teenustel (King ja Mazzotta, 2000; De 

Groot, 2007). Tulevikuväärtus on kasutusväärtuse tüüp, millega väljendatakse inimeste 

maksevalmidust mingi ressursi kasutamiseks tulevikus – inimene on valmis maksma selle 

eest, et säiliksid näiteks alad, kuhu ta soovib kunagi minna (MEA, 2003; MEA, 2005). 

Mittekasutusväärtuse puhul välistatakse selle tegelik kasutamisvõimalus. Siia kuuluvad 

olemasoluväärtus ja pärandiväärtus, mille puhul on väärtuseks inimeste rahulolu teadmisest, 

et mingi objekt, teatud liigid või ökosüsteemid on olemas või säilivad tulevastele põlvedele 

(Primack, et al., 2008), kuigi nad ei pruugi seda kunagi näha ega kasutada (King ja Mazzotta, 

2000). 

 

Joonis 3. Ökosüsteemide praktilist väärtust iseloomustav majandusliku koguväärtuse kontseptsioon (MEA, 

2003). 

Ökosüsteemiteenused on sageli avalikud hüved, mis tähendab, et neid saavad kasutada 

paljud inimesed üheaegselt, ilma, et see mõjutaks teisi teenuse kasutajaid. Selline hüve on 

näiteks ilus vaade. Ökosüsteemiteenused võivad olla ka peaaegu avalikud hüved. Sel juhul 

võib teenuse samaaegsel kasutamisel osadele kasutajatele see kättesaamatuks muutuda – 

ületatakse rekreatiivne mahutavus. Probleem avalike hüvede puhul seisneb selles, et 

Majanduslik koguväärtus

Kasutusväärtus

Otsene 
kasutus-
väärtus

Kaudne 
kasutus-
väärtus

Tuleviku-
väärtus

Mittekasutusväärtus

Eksisteerimis-
väärtus
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inimesed küll väärtustavad neid, kuid puudub ajend hüvede säilitamise eest maksmiseks. 

Seega on lahenduse leidmiseks vajalik ühiskondlik tegutsemine (King ja Mazzotta, 2000). 

Ökosüsteemiteenustel on turuväärtust omavad hüved ja turuvälise väärtusega hüved. 

Turuväärtusega on hüved, millel on kasutusväärtus, näiteks seened, marjad ja ehituspuit. 

Turuväline väärtus omistatakse mittekasutusväärtustele, nagu liigiline mitmekesisus, puhas 

õhk ja puutumatu loodus (De Groot, 1992). See seondub tegeliku kasutamise asemel pigem 

ökosüsteemi või selle teenuste kasutusvõimalustega.  

Ökosüsteemiteenuste hindamismetoodikaid eristatakse sõltuvalt sellest, kas 

ökosüsteemiteenusel on reaalne turuväärtus  või mitte (Sall et al., 2012). Kolm levinumat 

ökosüsteemi väärtuste hindamise meetodit on avaldunud (revealed willingness to pay), 

ilmutatud (imputed willingness to pay) ning väljendatud maksevalmiduse (expressed 

willingness to pay) meetod (King ja Mazzotta, 2000).  

Avaldunud maksevalmiduse meetodeid kasutatakse turustavate kaupade puhul või leitakse 

inimeste maksevalmidus nende käitumise uurimisel, näiteks kui palju ollakse valmis 

maksma mõne rekreatsiooniala külastamiseks. Avaldunud maksevalmiduse meetodid on 

turuhinnameetod (market price method), tootlikkuse meetod (productivity method), 

hedoonilise hinna meetod (hedonic price method) ja reisikulu meetod (travel cost method). 

Ilmutatud maksevalmiduse meetoditega uuritakse inimeste kulutusi selleks, et ennetada 

ökosüsteemiteenuste ebasoodsat seisundit või selleks, et ökosüsteemiteenuseid taastada või 

asendada. Ilmutatud maksevalmiduse meetodeid nimetatakse ühiselt kuludel põhinevateks 

meetoditeks. Need on kahju ennetamiskulu (damage cost avoided), taastamiskulu 

(replacement cost) ja asendamiskulu (substitute cost) meetodid.  

Väljendatud maksevalmidus leitakse inimeste vahetu küsitlemise teel. Paljude 

ökosüsteemiteenustega ei saa turul kaubelda ning need ei ole ühegi turukaubaga ka lähedalt 

seotud. Seega ei ole inimestel võimalik avaldada maksevalmidust nende teenuste eest läbi 

ostude või tegude.  
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1.3.1 Ülevaade Eesti järvede ökosüsteemiteenustest 

 

Eesti järvede ökosüsteemiteenused on leitud Peipsi Koostöö Keskuse projekti „Mere ja 

siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia 

väljatöötamine“ raames aastatel 2014 ja 2015. Projekti eesmärk oli aidata kaasa veekogude 

elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus, 

toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis (Kosk, 

2016). Ökosüsteemi rahalist väärtust on hinnatud Eesti veekogudest Jägala joal (Ehrlich ja 

Reimann, 2011) ning Harku järvel (Piirsalu, et al., 2016). 

Eesti järvede väärtusi määravateks keskkonnatingimusteks on järve suurus, sügavus, 

veerežiim, kuju ehk kaldajoone keerukus, kliima ja ilm ning valgla. Nendele tingimustele 

lisanduvad ökoloogiline ja keemiline seisund. Samuti on oluline inimmõju. Lähtudes 

eelnevast ning põhinedes CICES-e ökosüsteemiteenuste klassifikatsioonil on leitud Eesti 

järvedele kokku 18 ökosüsteemiteenust (tabel 1) (Ott,  et al., 2016). 

Tabel 1. Eesti järvede ökosüsteemiteenused (Ott, et al., 2016) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Analüüsitavate tervendusprojektide materjali koondamine 

 

Käesoleva uurimistöö põhineb järvede tervendusprojektide ja nende keskkonnamõjude 

hindamise aruannete ning teiste olemasolevate dokumentide analüüsil (lisa 5). Projektide 

ühtsetel alustel hindamiseks koondati projektid, mis käsitlesid tehis- ja looduslike järvede 

tervendamist (lisa 1). Koondatud 11 projekti hõlmavad 12 järve, mille tervendamist on 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetanud aastatel 2004-2011. Enamus 

järvedest paiknevad Eesti ida või kaguosas, need on Alatskivi paisjärv, Arbi järv, Haage 

paisjärv, Hellenurme paisjärv, Ilmatsalu paisjärv, Kambja järv, Kentsi paisjärv, Mäha järv, 

Roobioru lump ning Varstu paisjärv. Kaarmise järv paikneb Saare maakonnas ning Kadrina 

paisjärv Lääne-Viru maakonnas (joonis 4). Kusjuures kaks viimast järve on hõlmatud sama 

projektiga.  

Toetust saanud tervendusprojektide nimekiri koos toetuste määradega leiti KIKi 

veebilehekülje veekogude tervendamise rubriigist (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, 

2016). Eelpool nimetatud aastatel toetatud järvede tervendusprojektide hulgast on välja 

jäetud projektid, mille materjalid polnud piisaval määral kättesaadavad. Materjalid järvede 

tervendusprojektide kohta leiti kohalike omavalitsuste veebilehekülgedelt ning pöördudes e-

posti teel kohalike omavalitsuste poole. 
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Joonis 4. Magistritöö raames uuritud tervendusprojekte hõlmavate järvede paiknemine (Keskkonnaregister, 

Eesti maakonnad) 

 

 

2.2. Tervendusprojektide analüüsi metoodika 

 

Uurimistöö põhineb kvalitatiivsel ning kvantitatiivsel sisuanalüüsil, mille läbiviimiseks 

koondati andmed järvetervendusprojektidest tabelisse (lisa 3). Iga järve kohta esitati tabelis 

projekti nimetus, järve tervendamist tingivad mõjutegurid, tervendamise eesmärgid, 

meetmed, oodatavad tulemused, ökosüsteemiteenused ning nende väärtused enne ja pärast 

tervendustöid. 

Järvede tervendusprojektides ning nendega seonduvates dokumentides puudub reeglina 

ühtlustatud terminoloogia. Seega, andmete töötlemise ja üldistamise eesmärgil grupeeriti 

sisult sarnased mõjutegurid, eesmärgid, meetmed ning oodatavad tulemused (lisa 2). 

Gruppidele omistati koodid, mis lihtsustasid andmete analüüsi ja nende töötlemist. 

Jälgimise lihtsustamiseks koosnevad mõjutegurite koodid neljast suurtähest (nt mõjutegur: 

madalate kaldaalade kinnikasvamine ja kood: TAIM), eesmärkide koodid koosnevad  

kolmest suurtähest (nt eesmärk: maastiku kujundamine ja kood: MIL), meetmete koodid 



23 
 

koosnevad kahest suurtähest (nt meede: põhja puhastamine settest ja kood: SE) ning 

oodatavate tulemuste koodid koosnevad kolmest väiketähest (nt oodatav tulemus: paranenud 

kalade elutingimused ja kood: elu). Koodisüsteemi kasutamisega välditakse erinevate 

väärtuste omavahel segamini ajamist. 

Tabel koostati eeldusega, et mõjuteguritele ning eesmärkidele vastavad kindlad meetmed 

nende saavutamiseks. Kuna projektides ei olnud konkreetselt välja toodud kindla eesmärgi 

saavutamiseks rakendatavaid meetmeid, on kõikide lahtrite andmed sisestatud tabelisse 

juhuslikus järjestuses. Järvede poolt pakutavad ökosüsteemiteenused määratleti järvede 

tervendusprojektide ja nendega seonduvate keskkonnamõju hindamiste aruannete põhjal. 

Ökosüsteemiteenuste määratlemise aluseks kasutati aruande „Mere ja siseveekogude 

ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine“ tulemusel 

leitud Eesti järvede ökosüsteemiteenuseid (Ott et al., 2016). 

 

 

2.3. Järvede ökosüsteemiteenuste hindamise metoodika 

 

Järvede tervendusprojektidest tulenevate ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuste hindamise 

eesmärk oli hinnata tervendusprojektide tulemuslikkust võttes aluseks nende rahalise 

väärtuse. Järve ja selle lähiümbruse poolt pakutavate ökosüsteemiteenuste väärtuste 

leidmiseks enne ja pärast tervendusprojektide läbiviimist kasutati hinnangute andmist 

kaalutlusmeetodil. Ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuseid hinnati viie palli skaalal (tabel 

2), sarnaselt aruandele „Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja 

kaardistamise metodoloogia väljatöötamine“ (Ott et al., 2016), arvestades seejuures 

mõningaid erisusi. 
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Tabel 2. Ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuste hindamisskaala. 

0 • ökosüsteem ei pakkunud teenust enne projekti lõpetamist  

• ökosüsteem ei paku üldse teenust 

• projektijärgselt ökosüsteemiteenuse pakkumine lõppes 

1 • ökosüsteem pakkus teenust enne projekti alustamist ebaolulisel määral 

• ökosüsteem pakub teenust pärast projekti lõpetamist ebaolulisel määral 

2 • ökosüsteem pakkus teenust enne projekti alustamist mõõdukal määral 

• ökosüsteem pakub teenust pärast projekti lõpetamist mõõdukal määral 

3 • ökosüsteem pakkus teenust enne projekti alustamist olulisel määral 

• ökosüsteem pakub teenust pärast projekti lõpetamist olulisel määral 

4 • ökosüsteem pakkus teenust enne projekti alustamist väga olulisel määra 

• ökosüsteem pakub teenust pärast projekti lõpetamist väga olulisel 

määral 

 

Ökosüsteemiteenuste väärtuste kaalutlushinded koondati tabelisse vastavalt järvedele, mille 

kohta tervendusprojektid olid koostatud (lisa 4). Rahalise väärtuse leidmiseks liideti eraldi 

kokku enne ja pärast tervendusprojekti esinenud hinnangud. Saadud summa jagati vastavas 

projektis esinenud ökosüsteemiteenuste arvuga. Selle tulemusel saadi keskmine kaalutud 

hinne, iseloomustamaks, kas projekti tulemusena on ökosüsteemiteenuste pakkumise väärtus 

suurenenud või vähenenud. 

Projekti läbiviimisega kaasnenud rahalise kasu või kahju hindamiseks lähtuvalt 

ökosüsteemiteenuste väärtuste muutustest kasutati ristkorrutist. Projekti kogumaksumus 

võrdsustati enne tervendusprojekti alustamist esinenud ökosüsteemiteenuste väärtuste 

keskmise kaalutlushindega. Pärast projekti esinenud ökosüsteemiteenuste väärtuste 

keskmine kaalutlushinnang korrutati läbi projekti kogumaksumusega. Saadud korrutis jagati 

läbi enne projekti alustamist esinenud ökosüsteemiteenuste väärtuste keskmise 

kaalutlushinnanguga. 

Projekti tulemuslikkust iseloomustav näitaja leiti projekti kogumaksumusest ristkorrutise 

tulemusel saadud summa lahutamisel. Saadud tulemusele anti protsentuaalne väärtus 

kogusummast. See iseloomustab projekti läbiviimisega kaasnenud kasu või kahju, 

arvestades seejuures ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuseid projektile eelneval perioodil.  
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Projektide tulemuslikkust hinnati skaalal 0-100% (tabel 3). Tulemuslikkuse hindamisel võeti 

arvesse, et tervendusprojekti investeeritud rahalised vahendid on kasutatud täielikult 

otstarbekalt juhul, kui projektiga kaasnenud kasumäär on 100%.  

Tabel 3. Järvede tervendamisprojektide tulemuslikkuse hindamisskaala.  

Kasumäär Hinnangu seletus Hinnang 

90-100% Projekti tulemus on väga hea, sest 

ökosüsteemiteenuste väärtused tõusid oluliselt. 

Seega on rahalised vahendid investeeritud 

otstarbekalt ning rakendatud meetmed on olnud 

tõhusad. 

VÄGA HEA 

70-89% Projekti tulemus on hea, sest ökosüsteemiteenuste 

väärtused tõusid. Rahalised vahendid on 

investeeritud otstarbekalt, kuid rakendatud 

meetmed ei olnud piisavalt tõhusad. 

HEA 

40-69% Projekti tulemus on mõõdukas, sest tõusid osade 

ökosüsteemiteenuste väärtused. Seega on rahaliste 

vahendite investeerimine olnud otstarbekas, kuid 

rakendatud meetmed ei olnud piisavalt tõhusad 

ning tõenäoliselt on vajalik rakendada täiendavaid 

meetmeid. 

MÕÕDUKAS 

20-39% Projekti tulemus on halb, sest ökosüsteemiteenuste 

väärtustes ei toimunud olulisi muutuseid. Rahaliste 

vahendite investeerimine ei ole olnud otstarbekas, 

sest rakendatud meetmed ei olnud piisavalt 

tõhusad. Vajalik rakendada täiendavaid meetmeid. 

HALB 

0-19% Projekti tulemus on väga halb, sest 

ökosüsteemiteenuste väärtustes ei toimunud 

positiivseid muutuseid või need halvenesid. 

Rahaliste vahendite investeerimine ei ole olnud 

otstarbekas, sest rakendatud meetmed ei olnud 

tõhusad. Vajalik selgitada välja projekti 

läbikukkumise põhjused ning rakendada 

täiendavaid meetmeid.  

VÄGA HALB 

 

Käesoleva uurimistöö raames ei analüüsitud potentsiaalseid ökosüsteemiteenuseid ehk 

teenuseid, mida järv võiks pakkuda, kuid praegusel ajal ei paku. Selliseks teenuseks on 

käesolevas töös näiteks pinnaveevaru joogivee tarbeks. Lisaks ei analüüsitud 

ökosüsteemiteenuseid, mis ei selgunud tervendusprojektidest nende läbitöötamisel. 

Järgnevalt on välja toodud järvede tervendusprojektide uurimisel selgunud järvede ja nende 

lähiümbruse pakutavad ökosüsteemiteenused ning nende hindamisel kasutatud parameetrid. 

Aluseks on võetud „Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise 
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metodoloogia väljatöötamine“ parameetrid (Ott et al., 2016), kuid enam on arvestatud 

käesolevas töös uuritud tervendusprojektidest tulenevaga. 

Varustavad teenused 

Pinnaveevaru (muuks otstarbeks peale joomise): Tervendusprojektidest tulenevalt oli vee 

kui pinnaveevaru kasutusotstarbeks kastmine, energia tootmine, kasutamine ning 

tulekustutusvee ammutamine. Pinnaveevõtuks üle 30 m3 ööpäevas on vajalik vee-

erikasutusluba. Väiksemate koguste võtmiseks luba vaja ei ole. Hindamisel lähtuti 

asjaoludest, kas veekoguga on seotud vee-erikasutuslubasid, kui lähedal asuvad veekogule 

majapidamised ja laudad, kas veekoguga on seotud töötavad veskihooned ning kas tuletõrje 

veevõtukohas on tagatud võimalused vee võtuks ning juurdepääsuks eriotstarbelise 

sõidukiga. 

Reguleerivad teenused 

Vee looduslikkuse tagatus: Enamike projektide puhul puudusid konkreetsed andmed vee 

kvaliteedi kohta enne ja pärast projekti läbiviimist, mistõttu arvestati hinnangu andmisel 

muutustega veekogu keskmises sügavuses, veepeegli pindalas ja järve mahus. Põhimõte 

seisnes selles, et pärast süvendamist on järv võimeline lahjendama rohkem heitvett ning 

setted siduma rohkem aineid. Seeläbi suureneb järve isepuhastus- ning puhverdusvõime. 

Lisaks võeti info olemasolul arvesse asjaolusid, mis puudutasid taimestiku ohjamiseks 

rakendatud meetmeid ning reostuskoormust järve valgalalt.  

Hüdrodünaamika säilitamine ja kaitse üleujutuste eest: Paisjärvede puhul arvestati 

asjaoluga, et oleks tagatud truupide, regulaatorite ja paisude toimimine. Samuti hinnati 

madalaima paisutustaseme ja miinimumäravoolu tagatust ning veekogu võimet vastu võtta 

tulvavett. Viimast tegurit hinnati ka looduslike järvede puhul. Erosiooni vältimiseks arvestati 

kaldaalade haljastusega ning kaldakindlustuste olemasoluga. Ühtlasi omavad 

hüdrodünaamika säilitamise tagamisel tähtsust järvede madalates ja seisva veega 

piirkondades rakendatavad meetmed. 

Elupaikade säilitamine: Veekogu elupaikade mitmekesisus sõltub veekogu sügavusest, 

suurusest ning kaldajoone keerukusest. Andmed on kogutud Keskkonnaregistri avaliku 

teenuse kaudu ja järvede tervendusprojektidest, samuti saab hinnata järve kaldajoone 

muutuseid ajalooliste ortofotode võrdlemisel. I kaitsekategooria liikide infot haldab 
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Keskkonnaamet, II ja III kaitsekategooria liikide leviku info on kättesaadav 

Keskkonnaregistris. Samuti on kaitsealuste liikide ja oluliste elupaikade esinemine 

piirkonnas välja toodud järvede tervendusprojektides. 

Kliimaregulatsioon: Sellega tagatakse globaalse ja lokaalse kliima säilimine. Peamised 

kasvuhoonegaasid, mis looduslike protsesside käigus järvedes tekivad, on süsnikdioksiid 

(CO2) ja metaan (CH4), vähem ka dilämmastikmonooksiid (N2O). Madalates, suure settinud 

orgaanilise aine sisaldusega järvedes, on CO2 kontsentratsioon ja eraldumine kõrgem kui 

suurtes ja sügavates järvedes (Juutinen et al., 2008; Kortelainen et al., 2006). Kõrget CH4 

emissiooni järvedest soodustavad veetaimestikurikkad litoraali alad (Bartlett et al., 1992). 

Põhjapoolsete järvede litoraali alad moodustavad enamasti järve kogupindalast 25% ning 

annavad 60-80% kogu järve CH4 emissioonist jäävabal perioodil (Juutinen et al., 2008). 

Kultuurilised teenused 

Puhkamiseks sobivad keskkonnatingimused: Määratleti rekreatsioonirajatiste, nagu 

supluskohtade ja terviseradade, olemasolu järve läheduses ning ligipääsetavus järvele. 

Hinnati võimalust külastada järve lähiümbruse loodusväärtusi, teisi vaatamisväärsuseid ning 

ümbruskonna looduslähedust. Informatsiooni koguti analüüsides vastavaid teemakaarte, 

võrreldes ajaloolisi ja tänapäevaseid ortofotosid (Delfi kaart…; Maa-amet…) ning 

tervendusprojektidest ja nendega seotud dokumentatsioonist. 

Harrastuskalastuseks sobivad keskkonnatingimused: Ühelgi uuritavatest järvedest ei ole 

lubatud kalapüük nakkevõrguga, kuid lubatud on õngepüük (Kalanduse harrastuspüügi 

infosüsteem…). Informatsiooni järvede harrastuskalastuse ja kalavarude seisu osas leiti 

valdkondlikest foorumitest (Kalale Portaal OÜ, 2016) ning järvede tervendusprojektide 

keskkonnamõju hindamiste aruannete ja limnoloogiliste hinnangute olemasolul nende 

uurimisel. Informatsiooni järvedesse kalade asustamise kohta saadi Kalanduse 

harrastuspüügi infosüsteemist. 

Inspiratsiooniallikas loometegevuseks: Lähtutakse asjaolust, et looduslähedasem veekogu 

pakub rohkem inspiratsiooni. Lisaks arvestati ümbritseva maastiku looduslähedust, 

traditsioonilise pärandkultuurmaastiku ning ka vähem looduslähedase, kuid esteetilise ja 

korrastatud vaate olemasolu. 
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Looduslikud sümbolid: Sarnaselt eelmisele arvestatakse veekogu looduslähedust ning 

veekogu läheduses asuvaid looduskaitselise tähtsusega objekte. Näiteks järve läheduses 

paiknevad looduse üksikobjektid, kaitsealad või ümbruskonna ja järve liigirikkus. 

Informatsiooni leiti projektidega seotud dokumentidest ning piirkonna teemakaartidelt 

(Delfi kaart…).   

Õppetegevuseks sobivad keskkonnatingimused: Õppetegevuse võimalused sõltuvad 

sellest, kui palju ja milliseid liike võib järvest ja selle lähiümbrusest leida ning millised on 

õppetöö läbiviimise võimalused füüsiliselt. Ümbruskonnas asuvate ajalooliste ja 

kultuurilooliste objektide leidumine suurendab järvelähedase piirkonna õppetegevuse 

võimalusi. 

Abiootilised teenused 

Hüdrotermaalenergia: Info maakütte torustiku olemasolu kohta leiti tervendusprojektist 

või keskkonnamõjude hindamise aruandest. 

Mudavaru: Muda kasutamine täitematerjalina või põllumajanduses. Töös käsitletakse 

mudavaru ajutise varustusteenusena, sest teenust pakutakse ainult projekti läbiviimisega 

seoses: varustatav materjal on järve süvendamise käigus välja kaevatud muda ja setted.  
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3. TULEMUSED 

 

 

3.1. Tervendusprojektide ja meetmete vastavus järvede tervendamise 

vajadusele 

 

Uuritud järvede tervendamisprojektide põhjal tuleneb järvede tervendamisvajadus teguritest, 

mille tõttu on halvenenud järve ökoloogiline, sotsiaal- või puhkemajanduslik seisund. 

Analüüsitavad tegurid jagati kuueks grupiks, mis sisaldavad sarnaste omadustega tegureid. 

Gruppide jaotus on välja toodud tabelis lisas 2. Analüüsi tulemusel selgus, et peamised 

järvede tervendamist tingivad tegurid on taimestiku rohkus veekogus või selle kaldavööndis 

ning reostuskoormusest tulenev kahju (joonis 5). Vähemal määral oli järvede 

tervendamisvajadus tingitud suurest setete või muda hulgast veekogus ning veekogu 

väikesest sügavusest. Kõige vähem tulenes tervendamisvajadus ehituslikest asjaoludest, mis 

seondusid enamasti järve veerežiimi reguleerimisega. Tervendamisvajadus tulenes mitmel 

korral negatiivsete tegurite esinemise tagajärjel tekkinud ilmingutega, nagu näiteks 

miljööväärtusliku potentsiaali või veepeegli osa vähenemine.  

 

Joonis 5. Järvede tervendusvajadus lähtuvalt tervendusprojektidest 
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Järvede tervendusprojektide eesmärgid näitavad, millisena nähakse järve pärast projekti 

lõppemist või milleni soovitakse lõpptulemusena jõuda. Projektide eesmärgid jagati 

üheteistkümneks üldisemaks grupiks, mis on välja toodud tabelis lisas 2. Peamiselt olid 

eesmärgid (joonis 6) seotud sotsiaalmajandusliku olukorra paranemisega: miljööväärtuse ja 

puhkevõimaluste suurenemisega. Puhkevõimaluste suurenemisele järgnesid kolm üldisemat 

eesmärki: järve paranenud ökoloogiline seisund, korrastatud veekogu ja rajatiste, nagu 

näiteks truupide ja regulaatorite, toimimine. Vähem esinesid eesmärkidena hea veekvaliteedi 

saavutamine, veekogu elupaikade ja elustiku säilimine ning veekogu kinnikasvamise 

pidurdumine.  

 

Joonis 6. Järvede tervendamisprojektides püstitatud eesmärgid 

Järvede tervendusprojektide meetmed hõlmavad tegevusi, mis on projektidega ette nähtud 

püstitatud eesmärkide saavutamiseks (joonis 7). Meetmed on jagatud üheksaks üldisemaks 

grupiks, mis on leitavad tabelist lisas 2. Analüüsi tulemusena selgus, et projektide lõikes olid 

setete eemaldamisega seotud meetodid enim levinud viisiks järve olukorra parandamiseks. 

Sarnaselt setete eemaldamisele moodustas ligi veerandi meetoditest veerežiimiga 

reguleerimisega seonduvad tegevused. Olulisteks meetmeteks olid veel järve ümbrusega 

seotud korrastustööd ning puhkevõimaluste arendamine. Küllaltki palju esines erinevaid 

pinnasetöödega seonduvaid meetodeid. Vähem esinevad meetmed olid taimestiku ohjamine, 

tuletõrje veevõtukoha rajamine ning reostuskoormuse piiramine.  
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Joonis 7. Järvede tervendusprojektidest tulenevad meetmed püstitatud eesmärkide saavutamiseks 

 

 

3.2. Muutused uuritud järvede ökosüsteemiteenuste väärtustes 

 

Kõikide projektide puhul pakkusid järved abiootilist varustusteenust järvemuda näol ainult 

tööde tegemise perioodil. Sellest tulenevalt on tegu ajutise ökosüsteemiteenusega, mida 

ökosüsteemid enne projektide alustamist ja pärast lõpetamist edasi ei pakkunud. Seega on 

omistatud järvemuda kui ökosüsteemiteenuse väärtusele hinnang null projektile eelneval ja 

järgneval perioodil. 

Alatskivi paisjärve tervendamisprojekti järgselt vähenesid reguleerivate teenuste ning kolme 

kultuurilise teenuse väärtused. Väärtused jäid projektile eelneva ajaga võrreldes 

muutumatuks kahe kultuurilise teenuse osas. Samuti ei muutunud ajas ühe abiootilise 

ökosüsteemiteenuse, hüdrotermaalenergia, väärtus. Projektile järgneval perioodil tekkis 

juurde üks ökosüsteemi teenus, mistõttu selle väärtus tõusis olulisel määral (joonis 8). 

Ökosüsteemiteenuste väärtused vähenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 0,5 

palli võrra. 
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Joonis 8. Alatskivi järve ökosüsteemiteenuste väärtuste erinevused enne ja pärast tervendustöid 

Arbi järve tervendamise järgselt paranesid kuue ökosüsteemiteenuse väärtused. Nendest 

kolm olid reguleerivad ökosüsteemiteenused ning kolm kultuurilised ökosüsteemiteenused. 

Muutumatuks jäi projektile järgneval perioodil ühe reguleeriva ökosüsteemi teenuse väärtus 

ning kahe kultuurilise ökosüsteemi väärtused (joonis 9). Ökosüsteemiteenuste väärtused 

suurenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal ühe palli võrra. Käesoleva töö 

käsitluses ei pakkunud Arbi järv varustavaid ning abiootilisi ökosüsteemiteenuseid. 

Ökosüsteemiteenuste väärtused vähenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 1 

palli võrra. 

 

Joonis 9. Arbi järve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 
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Haage paisjärve tervendamise tulemusel suurenesid nelja ökosüsteemiteenuse väärtused. 

Nendest kaks olid reguleerivad ning kaks kultuurilised ökosüsteemiteenused. Muutumatuks 

jäid projektieelse perioodiga võrreldes kahe reguleeriva ning ühe kultuurilise ökosüsteemi 

teenuse väärtused (joonis 10). Käesoleva töö käsitluses ei pakkunud Haage paisjärv 

varustavaid, abiootilisi ökosüsteemiteenuseid ega kultuurilistest ökosüsteemiteenustest 

looduslike sümbolite olemasolu. Ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid kogu projekti 

kaalutud keskmise hinde põhjal 0,57 palli võrra. 

 

Joonis 10. Haage paisjärve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 

Hellenurme paisjärve ökosüsteemi teenuste väärtustest suurenes pinnaveevaru pakkumise 

väärtus, kahe reguleeriva ning nelja kultuurilise ökosüsteemiteenuse väärtused. Samuti 

tekkis juurde hüdrotermaalenergia pakkumine kui abiootiline ökosüsteemiteenus. 

Muutumatuks jäi ökosüsteemiteenuste väärtus kahe reguleeriva ning ühe kultuurilise teenuse 

puhul (joonis 11). Käesoleva töö raames ei pakkunud Hellenurme paisjärv abiootilisi 

ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud 

keskmise hinde põhjal 0,84 palli võrra.  

0 1 2 3 4

Vee looduslikkuse tagatus

Hüdrodünaamika säilitamine ja kaitse üleujutuste eest

Elupaikade säilitamine

Kliimaregulatsioon

Puhkamiseks sobivad keskkonnatingimused

Õppetegevuseks sobivad keskkonnatingimused

Harrastuskalastuseks sobivad keskkonnatingimused

Inspiratsiooniallikas loometegevuseks

Järvemuda

ÖST väärtus pärast ÖST väärtus enne



34 
 

 

Joonis 11. Hellenurme paisjärve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 

Ilmatsalu paisjärve tervendamise tulemusel suurenes pinnaveevaru kui varustusteenuse 

ökosüsteemiteenuse väärtus. Samuti suurenes ühe reguleeriva ning ühe kultuurilise teenuse 

väärtus. Projektile eelneva ajaga võrreldes jäid väärtused muutumatuks kolme reguleeriva 

ning nelja kultuurilise ökosüsteemi teenuse puhul (joonis 12). Ökosüsteemiteenuste 

väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 0,5 palli võrra.  

 

Joonis 12. Ilmatsalu paisjärve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 
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Kaarmise järve tervendamise tulemusel paranes pinnaveevaru kui ökosüsteemiteenuse 

väärtus, samuti paranesid kolme reguleeriva ning nelja kultuurilise ökosüsteemiteenuse 

väärtused. Projekti järgselt vähenes ühe reguleeriva teenuse väärtus (joonis 13). Kaarmise 

järv ei paku käesoleva töö raames kultuurilistest ökosüsteemiteenustest harrastuskalastuseks 

sobivaid keskkonnatingimusi ning abiootilisi ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste 

väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 1,39 palli võrra.  

 

Joonis 13. Kaarmise järve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 

Kadrina paisjärve tervendamise tulemusel paranes kolme reguleeriva ning kahe kultuurilise 

ökosüsteemiteenuse väärtus. Väärtused jäid muutumatuks kahe kultuurilise 

ökosüsteemiteenuse puhul ning vähenesid ühe reguleeriva ökosüsteemiteenuse puhul (joonis 

14). Käesoleva töö raames ei paku järv varustavaid ega abiootilisi ökosüsteemiteenuseid 

ning reguleerivatest ökosüsteemiteenustest looduslike sümbolite olemasolu. 

Ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 

1,28 palli võrra. 
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Joonis 14. Kadrina paisjärve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 

Kambja paisjärve tervendamise tulemusel ei vähenenud ühegi ökosüsteemi teenuse 

väärtused. Seevastu paranesid ühe varustava, kolme reguleeriva ning nelja kultuurilise 

ökosüsteemi teenuse väärtused. Kahel juhul jäid väärtused samaks projektile eelneva 

perioodiga võrreldes (joonis 15). Käesoleva töö raames ei pakkunud Kambja järv abiootilise 

ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud 

keskmise hinde põhjal 1,2 palli võrra. 

 

Joonis 15. Kambja järve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 

Kentsi paisjärve tervendustööde tagajärjel kadus pinnaveevaru kui varustusteenus. Tööde 

tulemusel paranes kahe ning vähenes ühe reguleeriva ökosüsteemiteenuse väärtus. Ühel 

juhul jäi väärtus muutumatuks. Kultuurilistest ökosüsteemiteenustest paranes ühe väärtus, 

vähenes ühe väärtus ning kahel juhul jäid väärtused muutumatuks (joonis 16). Kentsi 
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paisjärv ei pakkunud puhkamiseks sobivaid keskkonnatingimusi enne projekti alustamist 

ega ka pärast projekti lõppemist. Samuti ei paku paisjärv käesoleva töö raames abiootilisi 

ökosüsteemiteenuseid. Ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud 

keskmise hinde põhjal 0,08 palli võrra. 

 

Joonis 16. Kentsi paisjärve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 

Mäha järve tervendamise järgselt paranes pinnavee kui varustusteenuse väärtus. Lisaks 

paranesid kolme reguleeriva ökosüsteemiteenuse väärtused ning kahe kultuurilise 

ökosüsteemiteenuse väärtused. Muutumatuks jäid ühe reguleeriva, kolme kultuurilise ning 

ühe abiootilise ökosüsteemiteenuse väärtused (joonis 17). Ökosüsteemiteenuste väärtused 

suurenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 0,64 palli võrra. 

 

Joonis 17. Mäha järve ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 
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Varstu järve ja Roobioru lumbi tervendamise tulemusel paranesid varustusteenuse ning 

kolme reguleeriva ja kultuurilise ökosüsteemiteenuse väärtused. Projekti lõppemise järgselt 

jäid sellele eelneva perioodiga võrdse väärtusega üks reguleeriv ning üks kultuuriline teenus 

(joonis 18). Käesoleva töö raames ei paku Varstu järv ja Roobioru lump kultuurilisi 

ökosüsteemiteenuseid looduslike sümbolite näol ning abiootilisi ökosüsteemiteenuseid. 

Ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid kogu projekti kaalutud keskmise hinde põhjal 

1,33 palli võrra. 

 

Joonis 18. Varstu järve ja Roobioru lumbi ÖST väärtuste muutused enne ja pärast tervendusprojekti 
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3.3. Tervendusprojektide tulemuslikkus 

 

Ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuste sidumisel projekti maksumusega, selgus, et ühegi 

tervendusprojekti tulemuslikkus ei vastanud hinnangule „väga hea“ (tabel 3).  

Tabel 3. Tervendusprojektide tulemuslikkuse hinnang lähtuvalt rakendatud meetmetest, ökosüsteemiteenuste 

väärtuste muutustest ning rahaliste vahendite paigutamise otstarbekusest. 

Järve nimetus Kasumäär 

(%) 

Projekti 

tulemuslikkus 

Varstu järv ja 

Roobioru lump 75,00 HEA 

Kaarmise paisjärv 75,00 HEA 

Kadrina paisjärv 69,23 MÕÕDUKAS 

Kambja järv 57,14 MÕÕDUKAS 

Arbi järv 47,37 MÕÕDUKAS 

Hellenurme paisjärv 34,77 HALB 

Haage paisjärv 25,00 HALB 

Mäha järv 24,14 HALB 

Ilmatsalu paisjärv 20,00 HALB 

Alatskivi paisjärv 16,67 VÄGA HALB 

Kentsi paisjärv 4,46 VÄGA HALB 

 

Projektide lõikes oli kõige suurem kasumäär 75%, mis esines kahe projekti korral: Varstu 

järve ja Roobioru lumbi ning Kaarmise paisjärve tervendamisel. Nende järvede projekti 

tulemuslikkus hinnati heaks. Kolme järve, Kadrina paisjärve ning Kadrina ja Arbi järve, 

tervendusprojektide tulemuslikkus hinnati mõõdukaks. Nelja tervendusprojekti 

tulemuslikkus hinnati halvaks. Need olid Hellenurme paisjärv, Haage paisjärv, Mäha järv 

ning Ilmatsalu paisjärv. Alatskivi paisjärve ja Kentsi paisjärve projektide tulemuslikkus 

hinnati väga halvaks.  
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4. ARUTELU 

 

Veekogude tervendamise sotsiaalmajanduslikul analüüsil on üheks väljakutseks leida seos 

tervendusmeetmete ja nende majandusliku põhjendatuse vahel (O’Riordan, 1999) ning 

selgitada välja, kas tervendamisega kaasnenud kasu on väärt tehtud kulutusi (Loomis, 2006). 

Arvestades, et Eestis ei ole tänaseni hinnatud järvede tervendusprojektide tulemuslikkust, 

ühendades ökosüsteemiteenuste väärtused ning projekti maksumuse, töötati käesoleva 

uurimistöö raames välja üks versioon võimalikust metoodikast nende seoste leidmiseks. 

Selline metoodika on tõenäoliselt ainus võimalus hinnata tervendusprojektide 

tulemuslikkust juhul, kui projektidel puudub järelseire. 

Järvede tervendusprojektide analüüsi tulemusel leiti järvede tervendamist tingivad tegurid, 

projektide eesmärgid, meetmed nende eesmärkide saavutamiseks ning järvede ja 

lähiümbruse poolt pakutavad ökosüsteemiteenused. Seejärel uuriti ökosüsteemiteenuste 

väärtuste muutuseid enne ja pärast tervendusprojekti ning hinnati nende seost projekti 

kogumaksumusega.  

Cooke (et al., 2005) on iseloomustanud tervendamisvajadust tingivaid tegureid, mida 

kinnitavad ka käesoleva uurimistöö tulemused. Nendeks olid taimestiku rohkus, 

reostuskoormus, suur sette hulk ning veekogu väike sügavus. Lisaks toodi 

tervendamisvajadusena projektides välja erinevate tegurite tagajärjel tekkivad ilmingud. 

Projektides enim püstitatud eesmärgid olid peamiselt seotud sotsiaalmajandusliku olukorra 

paranemisega: miljööväärtuse ja puhkevõimaluste suurenemisega. Arvestades peamiseid 

kirjanduses levinud järvede ökoloogilise seisundi tervendamise meetodeid (Cooke, et al., 

Klapper, 2002; Kõiv ja Ott, 2011) vastasid nendele käesolevas töös eelkõige setete 

eemaldamine ja pinnasetööd, taimestiku ohjamine, reostuskoormuse vähendamine ning 

veepinna tõstmine. Eelnimetatud meetmed ei olnud projektide lõikes aga levinuimad. 

Peamised eesmärgid olid puhkevõimaluste suurendamine ning korrastatud veekogu. Alles 

nendele järgnesid ökoloogilist seisundit puudutavad eesmärgid, mistõttu kinnitasid saadud 

tulemused asjaolu, et järve tervendamise aluseks on sageli veekogu halvenenud ökoloogiline 

seisund (Kõiv ja Ott, 2011). Tegelikkuses planeeritakse järve tervendamist aga eelkõige 

järve kasutusväärtuste parandamiseks (Tuvike ja Sarik, 2011).  
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Projektides rakendatavad meetmed olid suuremal määral seotud järvede esteetilise ilme ning 

puhkevõimaluste parandamisega. Kusjuures meetmed vee režiimi reguleerimiseks hõlmasid 

enamasti amortiseerunud hüdrotehniliste rajatiste töökorra tagamist. Korrastustööde käigus 

tehti heakorrastus- ja haljastustöid, likvideeriti võsa ning avati vaateid. Ka tuletõrje veevõtu 

koha rajamine ei oma tähtsust veekogu seisundi säilimisele, vaid suurendab 

sotsiaalmajanduslikku heaolu. Analüüsi käigus selgus, et mitmete kultuuriliste 

ökosüsteemiteenuste väärused on projektide läbiviimise järgselt suurenenud. Seega võib 

väita, et projektide raames heakorratööde läbiviimine on õigustatud, vaatamata sellele, et 

järve seisund ei paranenud.  

Kirjandusest selgub, et järvede tervendamise läbi suurenevad sageli vaba aja veetmise 

võimalused, sest paraneb järve ökoloogiline seisund (Gedlinske, et al., 2011). Samas tuuakse 

välja ka see, et taristu arendamine, parkide hooldamine ja muud sotsiaalmajanduslikud 

tegevused on olulised, kuid neid ei saa pidada looduskeskkonna seisundi parandamiseks 

(Bond ja Lake, 2003). Arendustegevus veekogu kallastel suurendab majanduslikku ja 

sotsiaalset aktiivsust veekogu läheduses, kuid võib seada piirangud sealsetele looduslikele 

protsessidele ja muuta halvemaks lähedalasuvate veekogude seisundit (Johansson ja Nilsson, 

2002). Lähtudes eelnevast ei saa projektiga kaasnev kasu olla alati ökoloogilise seisundi 

paranemine. Näiteks, Kaarmise järve tervendamise käigus täideti madalaid kaldalõike ning 

rajati vahetult järve kaldale kergliiklustee, mis vähendas kaldaala liigestatust ning 

looduslikku ilmet. Kusjuures kergliiklusteed palistab järve poolt niidetud liigivaese 

taimestuga ala, vähendades lisaks elupaigaliste ökosüsteemiteenuste pakkumist.  

Järvedega seotud elustikuga arvestamine on projektide kavandamisel väga oluline, eriti 

juhul, kui taastatakse ohustatud või kaitsealuste liikide elupaiku. Mitmed töö raames uuritud 

järvedest - Alatskivi paisjärv, Hellenurme paisjärv, Kaarmise järv, Kadrina paisjärv ja Mäha 

järv - paiknevad üle-euroopaliselt kaitsavate alade võrgustiku, Natura 2000, aladel või Eesti 

looduskaitsealade piirides. Seetõttu on eriti oluline tagada sealsete lindude, loomade, 

taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Palmer et al. (2005) põhjal on kõige 

tulemuslikumad projektid need, millega rahuldatakse kõigi huvitatud osapoolte soovid: 

edendatakse teadust, saades praktilisi kogemusi tervendamise kohta ning seejuures paraneb 

ka looduskeskkonna seisund. 
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4.1. Järvede ökosüsteemiteenuste väärtuste muutused  

 

Muutuseid ökosüsteemiteenuste väärtustes toimus kõikide projektide lõikes. Ühe projekti 

puhul üheteistkümnest toimus üldine ökosüsteemiteenuste väärtuste vähenemine, teiste 

projektide puhul ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid. Järvede tervendusprojektide 

tulemuslikkust mõjutasid eelkõige ökosüsteemiteenuste väärtuste hinnangute määrad 

projektile eelneval perioodil ning projektile järgneval perioodil. Samuti mõjutas tulemusi 

see, mitme palli võrra ökosüsteemiteenuste väärtused projektide lõppemise järgselt 

muutusid.  

Kõige tulemuslikumad tervendusprojektid olid Kaarmise järve ning Varstu järve ja Roobioru 

lumbi projektid. Nende projektide hea tulemus põhines ökosüsteemiteenuste koguväärtuste 

olulisel suurenemisel, mis tulenes osalt ka tervendamise tehnilisest keerukusest. Kaarmise 

järve reguleerivatest ökosüsteemiteenustest vähenes pärast projekti lõppemist oluliselt ühe 

teenuse, elupaikade säilitamise, väärtus. See muutus tulenes eelkõige väärtusliku märgala ja 

liigestatud kaldajoone vähenemisest. Kaarmise järve puhul kõigi ülejäänud 

ökosüsteemiteenuste väärtused suurenesid. 

Varstu järve projekti puhul ei vähenenud ühegi ökosüsteemiteenuse pakkumise väärtus, ent 

samal tasemel projektile eelneva perioodiga säilisid harrastuskalastuseks sobivad 

keskkonnatingimused ning elupaikade säilitamise ökosüsteemiteenus. Viimane jäi 

muutumatuks, sest tööde käigus hävines enamus kalda- ja veetaimestikust ning seeläbi 

elupaigad erinevatele liikidele. Samas paranes paisjärve mõju jõe vee kvaliteedile ning 

allavoolu jäävale lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse 

(määrus nr 73, viimati jõustunud 06.05.2005) kuuluvale Mustjõele. Tulemuse „hea“ Varstu 

järve projekti puhul tagas muuhulgas muutumatute ökosüsteemiteenuste väärtuste suhteliselt 

kõrge hinne. Arvestades, et mõlema projekti ökosüsteemiteenuste väärtused kasvasid 

projekti lõppemise järgselt oluliselt või jäid vähemalt samale tasemele, on rakendatud 

meetmed olnud nende projektide puhul tõhusad ning seega on kasutatud otstarbekalt 

projektidesse paigutud rahalisi vahendeid.  

Kadrina ja Kambja paisjärvede ning Arbi järve tervendustööde tulemust „mõõdukas“ 

iseloomustab mõnevõrra väiksem ökosüsteemiteenuste väärtuste tõus kui Varstu ja 

Kaarmise järvede tervendusprojektide puhul. See tuleneb asjaolust, et esmalt nimetatud 
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projektides esines rohkem ökosüsteemiteenuste väärtuseid, mis säilisid sama väärtusega ka 

pärast tööde lõpetamist.  

Näiteks Kadrina paisjärve tööde järgselt vähenes elupaikade säilitamise ökosüsteemiteenus 

ning samal tasemel säilis kahe ökosüsteemiteenuse väärtus. Kui harrastuskalastuseks 

sobivad keskkonnatingimused säilisid heal tasemel, siis õppetegevuseks sobivate 

keskkonnatingimuste pakkumine säilis ebaolulise tähtsusega. Arbi järve puhul mõjutas 

tööde tulemuslikkust ökosüsteemiteenuste väärtuste oluline suurenemine. Näiteks paranes 

hüdrodünaamika säilitamise ökosüsteemiteenus tänu välja- ja sissevoolude reguleerimisele 

hinnangult 1 hinnangule 4. Samas esines ka teenuseid, millel oli projektile eelneval perioodil 

suhteliselt kõrge väärtus, kuid mis suurenesid vähesel määral ka pärast tervendustöid, näiteks 

Kambja järve puhul suurenes õppetegevuseks sobivate keskkonnatingimuste väärtus hindelt 

kolm hindele neli, sest järve tervendamist peeti muuhulgas vajalikuks Kambja kooli õpilaste 

keskkonnahariduse seisukohast. Eelnevast lähtudes on rahaliste vahendite investeerimine 

olnud nendesse projektidesse otstarbekas. Samas ei olnud rakendatud meetmed piisavalt 

tõhusad, sest ökosüsteemiteenuste väärtused paranesid vähesel määral võrreldes projektile 

eelneva perioodiga. 

Tulemuslikkusega „halb“ projektide hinnet mõjutas eelkõige vähene ökosüsteemiteenuste 

väärtuste suurenemine, mis tulenes peaasjalikult sellest, et paljude teenuste väärtused säilisid 

samal tasemel projektile eelneva perioodiga. Näiteks Ilmatsalu paisjärve tervendustööde 

järgselt säilisid samal tasemel seitsme ökosüsteemiteenuse väärtused. Seevastu Hellenurme 

paisjärve tervendamise tulemusel säilisid samal tasemel kolme ökosüsteemiteenuse 

väärtused, kuid muutused teistes väärtustes toimusid vähesel määral. Hellenurme 

ökosüsteemiteenuste väärtuse kaalutud keskmine hinne tõusis 0,84 palli võrra, mis viitab 

sellele, et palju ei jäänud puudu „mõõduka“ tulemuse saavutamisest. Analüüsi tulemusel 

selgus, et hinnangu „halb“ saanud projektide läbiviimise tagajärjel säilisid need järved 

küllaltki sarnases seisundis töödele eelneva perioodiga. Sellest tulenevalt on küsitav 

rahaliste vahendite paigutamise otstarbekus, sest rakendatud meetmed ei taganud 

ökosüsteemiteenuste väärtuste paranemist, ent samas ei toimunud ka seisundi halvenemist.  

Kõige vähem tulemuslikud olid Kentsi paisjärve ja Alatskivi paisjärve tervendamise 

projektid. Kentsi paisjärve madala tulemuslikkuse põhjuseks on see, et planeeritud 

meetmetest viidi läbi vaid projekti I etapi tööd, millega tühjendati paisjärv veest ning rajati 

eelkuivenduskraavid. Siiski toimus tervendusprojekti järgselt ökosüsteemiteenuste väärtuste 
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kaalutud keskmise hinde vähene suurenemine. See viitab asjaolule, et projekti läbiviimisega 

rakendati muuhulgas meetmeid, tänu millele veekogu seisund paranes. Näiteks paranesid 

vee looduslikkuse tagatus ja hüdrodünaamika säilimine, sest järve allalaskmisega taastus 

pigem veekogu looduslik seisund. 

Alatskivi paisjärve tervendamise projekti madal kasumäär kaasnes pärast tööde lõpetamist 

peaasjalikult paisjärve sildregulaatori purunemise tõttu 2014. aastal. Selle tulemusel 

kannatas paisjärve seisund, mis põhjustas negatiivseid muutuseid mitmete 

ökosüsteemiteenuste väärtustes. Ühtlasi ei saavutatud seeläbi projektiga püsitatud eesmärke. 

Alatskivi paisjärve sildregulaator ehitati tervendusprojekti väliselt. Seega ei ole kõige õigem 

negatiivse tulemuse seostamine tervendamise projekti endaga. Samas mõjutas sildregulaator 

paisjärve toimimist väga oluliselt, mistõttu on sellel tihe seos tervendamiseks püstitatud 

eesmärkidega. Eelnevast saab järeldada, et projektiga rakendatud meetmed ei olnud nende  

järvede puhul piisavalt tõhusad selleks, et ökosüsteemiteenuste väärtused paraneksid 

piisavalt ning seega ei tasunud projektidesse investeeritud rahalised vahendid end ära. 

Eeltoodust ja tulemustest lähtudes on järvede tervendamiseks kulutatud vahendid 

põhjendatud, kui projekti lõppemise järgselt toimub ökosüsteemiteenuste väärtuste kaalutud 

keskmise hinde suurenemine vähemalt ühe palli võrra. Väga hea, hea ja mõõduka 

tulemuslikkuse puhul on investeeringud end ära tasunud 40-100% ulatuses, mis moodustab 

vähemalt pea poole projekti kogumaksumusest.  

Ühtlasi võib arvestada, et investeeringud on olnud eesmärgipärased juhul, kui 

ökosüsteemiteenuste kaalutud keskmine hinne jääb vahemikku 0,5-1 palli. See tähendab, et 

projekti käigus ei ole järve seisund muutunud paremuse poole, kuid tingimused ei ole ka 

halvenenud. Samas on küsitav, kui kauaks selline seisund püsima jääb ning milline on 

täiendavate tervendustööde vajadus. Rahaliste vahendite kasutamise otstarbekus jääb nendel 

juhtudel alla poole projekti kogumaksumusest, moodustades sellest 20-39%. Rahaliste 

vahendite kasutamine ei ole olnud otstarbekas nende projektide puhul, kus 

ökosüsteemiteenuste väärtuste kaalutud keskmine hinne on suurenenud alla 0,5 palli, 

vaatamata sellele, et hinde suurenemine viitab siiski teatavale seisundi paranemisele. Juhul, 

kui kaalutud keskmine hinne kujuneb alla nulli, on projektiga kaasnenud kahju. Sellistel 

juhtudel on rahalised vahendid end projekti kogumaksumusest ära tasunud 0-19%. 
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Mõeldes veekogude ja märgalade ökosüsteemiteenuste olulisusele inimkonna jaoks tuleb 

nentida, et liialt vähe arvestatakse nendega otsustusprotsessides (TEEB, 2010). Käesoleva 

uurimistöö tulemustest selgub, et kuue uuritud projekti puhul üheteistkümnest oli 

ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuste põhjal projektide tulemuslikkus „halb“ või „väga 

halb“. Ökosüsteemiteenuste väärtustega arvestamine projektide planeerimisel on 

võtmeküsimuseks tuleviku sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonna valdkonna vajaduste 

rahuldamiseks, sest täiendavaid kulutusi toodab ka  (TEEB, 2010). 

 

 

4.2. Soovitused tulemuste rakendamiseks 

 

Käesoleva uurimistöö analüüsi tulemusel selgus, et järvede tervendamise praktikast puudub 

igakordne seire ja rakendusuuringud projektile eelneval ning järgneval perioodil. Sellest 

lähtuvalt on vajalik tulemuste pikaajalise mõju säilimise kindlustamiseks pidev 

rakendatavate meetmete tõhususe ning tulemuste jälgimine. Ökosüsteemiteenuste 

väärtustele hinnete omistamisel tekitas peamiselt probleeme vajalike andmete puudulikkus. 

Vähesed andmed on tingitud asjaolust, et kuigi kirjanduses (Cooke et al., 2005; Ruokojärvi, 

2006) on rõhutatud projektile eelneva ja järgneva limnoloogilise seire vajalikkust, paljude 

projektide raames seda siiski pole tehtud. Ühtlasi on tervendustöödele järgneva seire 

vajalikkusele viidatud ka keskkonnamõju hindamiste aruannetes. 

Projektidele eelnevad uurimistööd piirduvad enamasti keskkonnamõjude hindamise 

aruandega, mis käsitlevad tööde perioodi mõju sotsiaalsele ja looduskeskkonnale. Samuti on 

projektidele eelneval perioodil tehtud geodeetilisi mõõdistusi ja setete sondeerimist. 

Limnoloogilised eeluuringud on tehtud näiteks Mäha järvele ja Ilmatsalu ning Haage 

paisjärvele.  

Limnoloogilist järelseiret on tehtud käesoleva töö raames Hellenurme paisjärvele 

(Hellenurme paisjärve seisundihinnanng, 2008), millest selgus, et Hellenurme paisjärve 

tervendustööde järgselt on toimunud järve troofsuse muutus fütoplanktoni põhjal eutroofsest 

oligotroofseks. Kusjuures erinevate füüsikalis-keemiliste näitajate põhjal hinnati paisjärve 

seisund rahuldavaks kuni väga heaks, mis on väga lai vahemik. Sellised muutused 

aruannetes panevad aluse kulude õigustamiseks. Lisaks on tehtud tervendustöödele 
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järgneval perioodil aruanne Ilmatsalu paisjärve limnoloogilise seisundi määramiseks (Ott, 

2014). Nimetatud aruanne ei ole aga seotud tehtud tervendustöödega ning selles on hinnatud 

mõnevõrra erinevaid parameetreid võrreldes 2004. aastal läbiviidud uuringutega (Laanetu, 

2004). 

Korduvalt viidati keskkonnamõjude hindamiste aruannetes asjaolule, et järve seisundi 

säilimiseks on vajalikud regulaarselt toimuvad tervendustööd. Järvede seisundi 

parandamiseks rakendatud meetmed võivad sageli tagada väärtuste säilimise teatud ajaks, 

kuid puudub garantii, et järv püsib saavutatud seisundis pikemaajaliselt. Eelkõige puudutab 

temaatika näiteks makrofüütide ohjamist, mille kasvu piiramine aeg-ajalt on vältimatu 

soovitud tulemuse säilimiseks (Cooke et al., 2005; Ruokojärvi, 2006).  

Tervendusprojektide koostamisel oleks hea praktika sõnastada projekti eesmärgid 

konkreetselt ning omistada neile mõõdetavad väärtused. See võimaldaks paremini projektide 

tulemuslikkuse hindamist vastavalt püstitatud eesmärkidele. Ühtlasi võiks projektides olla 

konkreetselt välja toodud iga eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmed. Eesmärke on 

võimalik seada erinevatele looduslikele väärtustele, kuid nende sihtväärtuseid peab olema 

võimalik kontrollida (Hobbs ja Norton, 1996). Käesolevas töös esinenud eesmärgid, näiteks 

veekogu ökoseisundi parandamine või suurem isepuhastusvõime, olid sageli sõnastatud 

üldsõnaliselt, mistõttu ei olnud oodatav tulemus konkreetselt arusaadav.  

Tervendusprojektide tulemuslikkuse parema hindamise tagamiseks tuleks järvede 

tervendamisprojektide planeerimisel lähtuda rohkem ökosüsteemiteenustest. Ühtlasi annaks 

seejuures täpsema tulemuse ökosüsteemiteenuste väärtuste hindamine teenusegruppide 

kaupa. Näiteks, kui hinnata eraldi varustavaid, reguleerivaid, kultuurilisi ja abiootilisi 

ökosüsteemiteenuseid. Samuti suurendaks uuringu täpsust ökosüsteemiteenuste pakkumise 

hulk ühe teenusegrupi sees. Siinkohal oleks sobiv võtta aluseks näiteks CICES 

klassifikatsioon (Haines-Young ja Potchin, 2013). Selleks, et hinnata konkreetse projekti 

rahaliste vahendite paigutamise otstarbekust, tuleks rakendada metoodikat näiteks ühe järve 

tervendamise kohta, hinnates seejuures kõiki järve pakutavaid ökosüsteemiteenuste 

väärtuseid detailselt.  

Projektide koostamisel peaks kasutama ühtlustatud terminoloogiat ning vältima mitmete 

tervendusalaste mõistete kasutamist ühe projekti raames. Järvede tervendusprojektid on 

koha-spetsiifilised, mistõttu on nende tervendusvajadus ning rakendatavad meetmed 
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mõnevõrra erinevad. Projektide koostamisel ühtlustatud terminoloogia kasutamine muudaks 

projektid ja keskkonnamõju hindamiste aruanded konkreetsemaks. See võimaldaks 

projektide ja nendega seonduva dokumentatsiooni üheseltmõistetavust. 

Tervendamismeetmete tõhususe ja nendesse investeeritud rahaliste vahendite otstarbekuse 

seire ja analüüs on vajalikud nii tööde rahastajale kui ka tellijale, hindamaks kasutatud 

vahendite põhjendatust. Samuti on tegevus vajalik tulevikus tehtavate tervendustööde 

planeerimisel. Kuna varasemalt ei ole tehtud sarnastel põhimõtetel uuringut, on käesolev 

uurimistöö Eesti mastaabis esmakordne. Võttes kokku eelnenud arutelu võib järeldada, et 

järvede tervendusprojektide tulemuslikkuse hindamisest põhjaliku ülevaate saamine on 

raskendatud andmete puuduse tõttu. Peamiselt jääb vajaka andmetest, mis looksid 

võrdlusaluse järve seisundi kohta enne ja pärast tööde läbiviimist. Nende olemasolu 

võimaldaks paremini hinnata rakendatud meetmete tõhusust ning toimunud muutuseid 

ökosüsteemiteenuste väärtustes. Käesoleva uurimistöö käigus selgus, et järvede 

tervendamisprojektide lõikes esineb nende tulemuslikkuse osas nii paremaid kui ka 

halvemaid näiteid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärk oli analüüsida SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud järvede 

tervendusprojekte ning hinnata meetmete tõhusust tulenevalt nende efektiivsusest ja 

maksumusest. Käesolevas magistritöös uuriti üheteistkümne järve tervendamise projekti 

maksumuse seoseid ökosüsteemiteenuste väärtuste muutustega ning hinnati seeläbi 

tervendusprojektide tulemuslikkust. Töö põhineb kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel 

sisuanalüüsil, sidudes ökosüsteemiteenuste väärtused järvede tervendusprojektide 

kogumaksumusega. Magistritöös raames esitatud hüpotees, et järvede 

tervendusprojektidesse investeeritud rahalisi vahendeid on rakendatud otstarbekalt ning 

nende paigutamine tervendustöödesse on põhjendatud, ei leidnud täielikku kinnitust. 

Uuritud järvetervendusprojektide tulemuslikkust ei hinnatud ühelgi korral hindega väga hea. 

Selline tulemus oleks tähendanud, et tervendusprojekti investeeritud vahendid oleks olnud 

kasutatud täielikult otstarbekalt, moodustades 90-100% projekti kogumaksumusest. 

Hinnangule hea vastas tulemuslikkus kahe tervendusprojekti puhul. Need olid Varstu järve 

ja Roobioru lumbi ning Kaarmise paisjärve tervendustööd. Kadrina ja Kambja paisjärve ning 

Arbi järve tervendusprojektid said hinnangu mõõdukas. Hinnangute hea ja mõõdukas 

tulemusi võib käesoleva töö põhjal hinnata kui projekte, millesse investeeritud rahalised 

vahendid on end ära tasunud 40-89% ulatuses, mis moodustab pea poole projekti 

kogumaksumusest. Seega on rahaliste vahendite paigutamine olnud põhjendatud.  

Hinnang halb omistati neljale järve tervendusprojektile: Hellenurme, Haage ja Ilmatsalu 

paisjärved ning Mäha järv. Nende projektide puhul ei toimunud küll järve seisundi 

muutumist paremuse poole, kuid samas ei toimunud projektijärgselt ka seisundi halvenemist. 

Rahaliste vahendite kasutamise otstarbekus on nende projektide puhul vähem kui pool 

projekti kogumaksumusest, moodustades sellest 20-39%. Hinnangu väga halb said projektid, 

mille rahaliste vahendite kasumäär oli 0-19%. Selliseid projekte oli kaks: Alatskivi ja Kentsi 

paisjärvede tervendamised. Nende projektide puhul ei hinnatud rahaliste vahendite 

paigutamist tervendustöödesse otstarbekaks, sest ei toimunud märkimisväärset 

ökosüsteemiteenuste väärtuste paranemist. Kusjuures Alatskivi paisjärve tervendustöödega 

kaasnes kahju. 
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Ökosüsteemiteenuste väärtuste muutuseid toimus kõikide projektide osas. Lõplike tulemusi 

mõjutasid ökosüsteemiteenuste väärtuste hinnangute määrad projektile eelneval ning 

järgneval perioodil. Samuti mõjutas tulemusi see, mitme palli võrra olid 

ökosüsteemiteenuste väärtused pärast projekti muutunud. 

Selleks, et oleks võimalik hinnata järvede tervendusprojektide tulemuslikkust täpsemalt, on 

vajalik läbi viia tervendustöödele eelnev ning järgnev seire. Seire varustaks hindajaid 

andmetega, mis loovad võrdlusaluse töödele eelneva ja järgneva perioodi vahel. Tulemuste 

pikaajalise mõju säilimise kindlustamiseks esineb vajadus pidevaks rakendatavate meetmete 

tõhususe ning tulemuste jälgimiseks. Samuti on vajalik püstitada konkreetsed eesmärgid, 

milleni soovitakse tervendustööde tulemusel jõuda. Projektide üheselt mõistetavuse huvides 

oleks mõistlik kasutada ühtlustatud terminoloogiat ning arvestada projektide koostamisel 

rohkem ökosüsteemiteenuste väärtuste parandamise võimalustest.  

Kasutatud metoodikat on võimalik kasutada majanduslike analüüside tegemisel, saamaks 

teada, millised on tervendusprojektide kitsaskohad ning kas tervendamisprojektidesse 

paigutatud vahendid on põhjendatud. Ühtlasi on võimalik metoodikat arendada täpsemate 

tulemuste saamiseks, rakendades arvutusi ökosüsteemiteenuste teenusegruppide kaupa või 

koostades detailne ülevaade ühest järvest. Järvede tervendamisprojektidesse investeeritud 

rahaliste vahendite paigutamise otstarbekusest võiksid huvitatud olla nii tööde rahastajad kui 

ka tellijad. Samuti on sellised uuringud aluseks tulevikus planeeritavatele järvede 

tervendusprojektidele.  
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EVALUATION OF THE COST EFFECTIVENESS OF ESTONIAN 

LAKE RESTORATION PROJECTS 

 

Summary 

The subject of this thesis is derived from the fact that in lake restoration history, lake 

restoration cost effectiveness linking the total cost of the project and the efficiency of the 

lake restoration measures has not been researched. At the same time, this kind of research is 

essential for the contributor and planner to evaluate if the used financial resources have been 

reasonable. 

The aim of this study was to analyze the Estonian lake restoration projects that have been 

financed by Enviornmental Investment Centre from 2004 to 2011. Additionally, the purpose 

of this paper was to ebaluate the efficiency of the applied lake restoration measures and 

associate the results with the total cost of lake restoration projects. 

The results of this study are based on the analysis of 11 Estonian lake restoration projects. 

For that purpose the factors that contribute to lake degradation, lake restoration objectives 

and lake restoration measures were analyzed. The results are illustrated in spreadsheets. 

Firstly, when processing the results, values were formed into generalized groups which were 

analyzed to ascertain the ecosystem services provided by the lake and its nearest 

surrounding. Secondly, values were given to ecosystem services before and after the 

implementation of the lake restoration measures. Furthermore, the values of ecosystem 

services were linked to the total costs of the projects in order to express the reasonability of 

expenditures. The hypothesis of this master thesis is as follows: Resources used for lake 

restoration are rational and reasonable. This hypothesis was not entirely confirmed. 

The cost effectiveness of investigated lake restoration projects was not evaluated as very 

good on none of the occasions. The result very good indicate that the investments made to 

contribute lake restoration are entirely reasonable as the financial resources constitute 90-

100% of the total cost of the project. The cost effectiveness was evaluated as good on two 
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occasions. These are the restoration project of lake Varstu and Roobioru lump and also the 

restoration of lake Kaarmise. The cost effectiveness of restoration projects of lakes Kadrina, 

Arbi and Kambja were evaluated as moderate.  

The cost effectiveness of the lake restoration projects was evaluated as bad in case of 

restoring lakes Hellenurme, Haage, Ilmatsalu and Mäha. In case of these projects, the lake 

condition did not improve nor deteriorate after the implementation of the project. The cost 

effectiveness was evaluated as very bad in case of restoring lakes Alatskivi and Kentsi. 

Therefore, investments made in lake restoration projects were not evaluated reasonable as 

the lake ecological conditions did not improve. Furthermore, after the restoration of lake 

Alatskivi, degradation followed. 

The results good and moderate indicate that the investments made to contribute lake 

restoration have been reasonable as the financial resources constitute almost half of the total 

cost of the Project (40-89%). At the same time, a bad result indicates that 20-39% of the 

invested finances were reasonable, whereas on the occasion of very bad results only 0-19% 

of the invested finances were reasonable. 

The values of ecosystem services changed more or less in case of all the projects. Not only 

the rates of the values of ecosystem services before and after the implementation, but the 

difference in the rate changes affected the final results. 

Above all, a pre and post project monitoring report is essential to evaluate the effectiveness 

of lake restoration. The report is vital as it will be used to choose a course of action and the 

data will form the benchmark against which future studies will be compared. In addition, 

appropriate predictive methods allow realistic expetations. There are many methods 

available to restore degraded lakes, but during implementation of the project these 

technologies must also be monitored to evaluate their effeiciency and ensure long-term 

effects. Moreover, it is essential to ensure the feasibility of the restoration by developing 

goals appropriately for each project. There is also need for the harmonization of terminology 

in the field of ecological restoration.  

To conclude, wetlands are higly valued ecosystems and the ecosystem services are for the 

public good. To ensure the continous provision of ecosystem services, it is important to take 

their values into account while planning the restoration projects. The need for futher studies 
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is underpinned by the fact that the results of this thesis are generalised by ecosystem services 

and lake restoration projects.  

The method used in this thesis to evaluate the cost efficiency of lake restoration projects 

could be developed in the need for more precise and thorough results. For example, the 

values of ecosystem services could be evaluated by their types. Also, the cost effectiveness 

results would be more profound if the research would be about one specific lake restoration 

project. The method used in this thesis could be implemented in making economic analyses 

to ascertain if the financial resources have been reasonable and thereby take the results into 

consideration also in future planning. 
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LISAD  



 

Lisa 1. Uurimistöös analüüsitud järvede tervendusprojektid 

 

Järv 

Registri 

kood Maakond Vald 

Looduslik 

või tehis 

VRD 

tüüp1 

LIM 

tüüp2 

KIK3 

toetuse 

aastad Projekti nimetus 

Tööde 

maksumus EEK 

Tööde 

maksumus EUR 

Alatskivi 

paisjärv 
VEE2059200 Tartu Alatskivi T 2 HY 2007 

Alatskivi paisjärve 

renoveerimise eelprojekt 
623 040,00 39 819,51 

Arbi järv VEE2093300 Tartu Konguta L 1 HY 2004-2006 
Arbi järve tervendamise 

projekt 
4 361 578,00 178 755,64 

Haage 

paisjärv 
VEE2083120 Tartu Tähtvere T   2004-2006 

Haage paisjärve 

saneerimise põhiprojekt 
1 409 130,00 90 059,82 

Hellenurme 

paisjärv 
VEE2101820 Valga Palupera T 2 KE 2004-2006 

Hellenurme paisjärve 

saneerimisprojekt 
3 100 000,00 198 126,11 

Ilmatsalu 

paisjärv 
VEE2083130 Tartu Tähtvere T 2  2004-2006 

Ilmatsalu paisjärve 

saneerimise põhiprojekt 
4 967 100,00 317 455,55 

Kaarmise 

järv 
VEE2077100 Saare Kaarma L 2 KM 2011 

Kaarmise järve 

saneerimine 
 760 902,04 

Kadrina 

paisjärv 
VEE2012210 

Lääne-

Viru 
Kadrina T   2011 

Kadrina paisjärve 

saneerimisprojekt 
 612 409,00 

Kambja 

järv 
VEE2094300 Tartu Kambja L   2009 

Kambja järve 

saneerimine 
2 300 000,00 146 996,79 

Kentsi 

paisjärv 
VEE2033110 Tartu Konguta T   2007 

Konguta vallas asuva 

Kentsi paisjärve 

tervendamise I etapi 

tööde ehitusprojekt 

1 745 926,00 111 585,01 

Mäha järv VEE2104800 Valga Otepää L 4 PE 2011 

Otepää vallas asuva 

Mäha järve 

saneerimisprojekt 

 429 013,00 

Roobioru 

lump 
VEE2137530 Võru Varstu T   2009 Varstu alevikus asuva 

Varstu järve ja Roobioru 

lumbi saneerimine 

950 394,00 60 741,25 
Varstu 

paisjärv 
VEE2137520 Võru Varstu T   2009 
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1. VRD tüüp –  tüpoloogiline kuuluvus veeraamdirektiivi järgi (Keskkonnaministri määrus nr 44 § 6 lg 3). 

Tüüp 1 väga kareda 
veega 

veepeegli pindalaga alla 10 km2, kalgiveelised (üldaluselisus >240 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus >400 µS/cm), kloriidivaesed 
(kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega järved, sõltumata vee heledusest või tumedusest; 

Tüüp 2 keskmise 
karedusega 
kihistumata 

veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega (üldaluselisus 80–240 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus 165–400 
µS/cm), kloriidivaesed (kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega järved, sõltumata vee heledusest või tumedusest; 

Tüüp 4 pehme- ja 
tumedaveeline 

 veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised (üldaluselisus <80 HCO3- mg/l, elektrijuhtivus <165 µS/cm), kloriidivaesed 
(kloriidide sisaldus kuni 25 mg/l), kihistumata veega, tumedaveelised (neeldumiskoefitsient 400 nm juures ≥4 m-1, värvus 
≥100° Pt-Co skaalal) järved; 

  

2. LIM tüüp – tüpoloogiline kuuluvus limnoloogilise tüübi järgi 

HY Hüpertroofne e liigtoiteline 

KE Kalgiveeline eutroofne e kalgiveeline rohketoiteline 

KM Kalgiveeline miksotroofne e kalgiveeline segatoiteline 

PE Pehmeveeline eutroofne e pehmeveeline rohketoiteline 

 

3. KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  
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Lisa 2. Koodide koondtabel 

 

TERVENDAMISVAJADUST TINGIVAD TEGURID Kood  

Järv praktiliselt kogu ulatuses suvel kaetud taimestikuga; kinnikasvamine; kaldaalade kinnikasvamine; madalaveeliste kaldaalade kinnikasvamine; 
kaldaservadesse taimestiku kasvamine; kiire taimestikuga täiskasvamine; madalaveelisel alal taimestiku areng; taimestiku vohamine ja taimestiku 
vööndi laienemine; vee- ja kaldataimestiku vohamine; vesikatku massiline esinemine veekogu põhjas; veetaimestiku arengu kiirenemine; 
õõtsikkallaste tekkimine; järve põhja jäetud turba kiht; oru põhjas kasvav võsa ja puud; järv osaliselt kinnikasvanud; servaaladele moodustunud 
õõtsikutega sooalad; makrofüütide laialdane levik; suurtaimestik arenenud madalates kohtades;  vetikate vohamine; vetikate õitsemine; 
suurtaimede ja vetikate ohtrus; osa järvest risustunud ja seda võimendavad koprad 

TAIM 

Setetes akumuleerunud biogeenid võivad osutuda täiendavaks reostusallikaks tänapäeval, kui paisjärves kujunevad anaeroobsed tingimused; 
veega sissekantavate taimetoitainete suhteliselt kõrge sisaldus; paljutoitelised põhjasetted; reostuskoormus kaldal paiknevast elamurajoonist; 
reostuskoormus põllumajandusest; reostuskoormus linna puhastusseadmetest tulevast veest ja setetest; reostuskoormus valgalalt ja kopra 
paisutusvetest; lokaalse ilmega reostus sissekantava vee kaudu; ajalooline hajureostus põllumajandusest ja puudulikult puhastatud heitvee 
juhtimine järve; ajalooline seafarmist tulnud reostus ja puudulikult puhastatud heitvee juhtimine järve; nõukogudeaegne põllumajandusreostus; 
hanekasvatus järve kaldal; loomade karjatamine järve kaldal; jootmiskohtade puudumine; veiste vaba pääs järve; vee kõrge orgaanilise aine 
sisaldus 

REOS 

Vee kvaliteedi halvenemine; miljööväärtusliku potentsiaali vähenemine; suure saaste koormuse tõttu pole kalastik söögiks kastuamiseks soovitav; 
autoeutrofikatsiooni kasv; Veekogu seisundi järsk halvenemine; Järv muutunud haisvaks biotiigiks; ei ole vastuvõetav elanikkonnale, ohustab 
tervist; ei võimalda täita veepoliitika raamdirektiiviga püstitatud eesmärke; veekvaliteedi halvenemine; põhjaloomastiku üldiselt madal liigirikkus, 
selle esinemine peamiselt vahetus kaldavööndis ja puudumine järve keskses osas; veepeegli osa vähenemine; kalade suremine; nahkhiirte 
vähenenud võimalused toitumiseks; liigniisked kaldaalad; veevaestel aastatel ummuksilejäämise oht; regulaarne hapniku defitsiidi tekkimine; järv 
jääb talvel ummuksile 

MOJU 

Suur muda hulk paisjärves; muda akumuleerumine; paisjärve kogunenud setted; järve põhja kogunenud setted; suur sette hulk (hõljumi settimine 
sissevoolavast veest, kunagised lammisetted); põhjasetete rohkus; järve ladestunud toitaineterikkad setted; akumuleerunud suurel hulgal setteid; 
täitunud mudaste setetega; järve sissevoolupoolsesse otsa kogunenud muda 

MUDA 

Veevaesel ajal veekihi paksus kohati mõnikümmend sentimeetrit; väike sügavus; madal kaldaala; madal vesi; suhteliselt madal järv; suhteliselt 
palju madalaveelisi piirkondi; looduslikult väike sügavus 

MADA 

Ehitatud vihmutusvee tarbeks, nõuetele mittevastavalt käiku lastud; väljavoolu reguleerimisvõimaluse puudumine; pais takistab kalade liikumist; 
amortiseerunud ja ummistunud väljavool 

EHIT 
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JÄRVEDE TERVENDUSPROJEKTIDE EESMÄRGID Kood  

Miljööväärtuse paranemine; miljööväärtuse potentsiaali paranemine; perspektiivne elamispiirkond, puhtam elukeskkond; piirkonna 
atraktiivsemaks muutmine; aleviku/asula visuaalse atraktiivsuse tõstmine; korrastatud esteetiline vaade; positiivne emotsioon; maastiku 
kujundamine; paisjärve kui maastikuelemendi tähtsus pärandkultuurmaastikus; maastiku ilmestamine; luua soodsamad võimalused 
sotsiaalmajanduslikuks arenguks 

MIL 

Veekogu puhkemajanduslik kasutamine; puhkevõimaluste parandamine; veekogu puhkemajandusliku kasutamise võimaldamine; puhkeala 
loomine; suplus- või ujumiskoha rajamine või korrastamine;  liivkattega kaldaala ja kallasraja rajamine; tõuseb rekreatiivne väärtus; risustunud 
alade kujundamine kõrgema rekreatiivsusega piirkonnaks; muud puhkemajanduslikud ja turismiga seonduvad eesmärgid 

PUH 

Kaldapiirkonna korrastamine; paisjärve korrastamine; korrastada jõekaldad; korrastada veehoidla kaldapiirkond; mõisaansambli korrastamine; 
korrastada järv; Jõe lammi korrastamine 

KOR 

Veekogu ökoseisundi parandamine; järve ökoloogilise seisundi paranemine; veekogu ökoloogiliste tingimuste parandamine; parandada veekogu 
ökoloogilist olukorda ja looduslikku ilmet; ökoseisundi parandamine; paisjärve vee ja öksosüsteemi hea seisund tulevikus; suurem 
isepuhastusvõime; peatada eutrofeerumine 

ÖKO 

Kaitstava loodusliku rohketoitelise elupaigatüübi säilimine; vee-elustiku liigilise mitmekesisuse säilimine; mitmekesine elupaik liigirikkuse 
tagamiseks; vee-elustiku parandamine (rikastamine); elupaigatüübi seisundi parandamine; kalade liikumisvõimaluste loomine paisust alla- ja 
ülesvoolu; luuakse juurde elupaigatüüpi 

ELU 

Veekogu hea keemiline kvaliteet; veekogu hea bioloogiline kvaliteet; veekvaliteedi paranemine järves ja väljavoolus; vee kvaliteedi paranemine; 
veekogu kvaliteediklassi parandamine; vee kvaliteedi paranemise ja säilimise tagamine paisjärves ja järvest allavoolu jääval jõe lõigul; tagada 
veetaseme püsimine planeeritud tasemel 

VKV 

Kindlustada tulevikus ettevõtete ja hüdrotehniliste rajatiste toimimine; liigveelasu rekonstrueerimine; liigveelasu avariiohu ennetamine; 
sissevoolule regulaatori kavandamine; veejõu kasutamine elektri tootmiseks ja veskiseadmete käitamiseks; veski kui väärtuslik ehitismälestis, 
selle säilitamine ja sihipärane rakendamine; liikumise võimaldamine üle paisu; tulvariski vähendamine 

RAJ 

Kinnikasvamise protsessi pidurdamine; järve kinnikasvamise, maastumise, kadumise vältimine; järve kinnikasvamise peatamine; suureneb 
veepeegli pindala; suureneb järve maht ja avavee pindala 

KKP 

Tulekustutamiseks vajaliku vee võtmine; tuletõrje veevõtukoha rajamine TUL 

Likvideerida jääkreostuse mõju järve valgalalt; vähendada järves makrofüütide ja vetikate vohamise ja lagunemisega kaasnevat taimetoiteainete 
lisandumist vette REO 

Vähi- ja kalamajandusliku potentsiaali kasv KAL 
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JÄRVEDE TERVENDAMISEKS RAKENDATAVAD MEETMED Kood  

Setetest puhastamine; sette eemaldamine; põhjasetete eemaldamine; sette kaevamine; muda kaevetööd; muda pumpamine; liigmuda 
eemaldamine; kaldaservade osaline puhastamine mudast; osaline muda eemaldamine järve põhjast; sette vedu; sette ladestamine; selitusväljaku 
rajamine; muda ladestamine; ladestusala planeerimine ja murustamine; Raudsepa oja puhastamine setetest allpool pinnaspaisu; süvendamine 

SE 

Väljavooluregulaatori rekonstrueerimine; lüüsregulaatori remont; väljavoolava oja kujundamine avatuks voolusängiks; väljavoolule pais-
regulaatori ehitamine; paisülevoolu rajamine; ülevool veetaseme tagamiseks veevaesel ajal; äravoolu rekonstrueerimine; paisu ja 
väljavooluregulaatori remontimine; paberivabriku hüdrosõlme remont; liigveelasu/ tühjenduslasu rekonstrueerimine; maantetruubi asendamine; 
piirdekraavide, settesüvikute kaevamine, truupide ehitamine; sissevoolude korrastamine; sissevoolude suudmete korrastamine; suubuvate 
ojakeste suudmelõikude puhastamine; kärestike, kivigruppide ja settetiikide rajamine; sissevoolule settesüvendi rajamine; paisjärvest 
eraldipaikneva kunagise kalatiigi puhastamine settebassein-puhastusloduks; kalatee või kalatrepi rajamine; suubuva kraavi suudme 
kindlustamine, drenaaži rajamine kõrvalasuvate kruntide kaitseks paisjärve võimaliku mõju eest; maanteetruubi asendamine; sildregulaatori 
rekonstrueerimine 

VV 

Kaldaalade korrastamine; nõlvakindlustuste rajamine vajadusel; heakorrastus-, haljastus- ja viimistlustööd, mh soojatorustiku korrastamine; 
kallaste ja kallasraja korrastamine; kaldavööndi korrastamine; kaldalähedaste madalate alade täitmine, kruusaga katmine; läänekalda 
korrastamine; settesüvendit ümbritseva ala korrastamine; Võsa raiumine, langetamine, koondamine, põletamine, likvideerimine; metsa 
likvideerimine; vaadete avamine; kaldaservade puhastamine võsast; hooldusraie ja võsa eemaldamine kaldal; kaldapuistute kujundamine; 
kallaste kindlustamine kruusakihiga; nõlvakindlustuste rajamine vajadusel 

KO 

Puhkeala, supluskoha rajamine; rekreatsioonirajatiste rajamine (ujumiskohad, linnuvaatlusplatvorm, juurdepääs); liivakattega suplusalade 
rajamine; ujumiskoha korrastamine; kruusakattega kõnniteede rajamine; jalakäijate tee rajamine ümber paisjärve; jalgradade rajamine; silla 
rajamine üle paisülevoolu; liivkatte rajamine geotekstiilist alusele; tulevikus rajatavate ujumiskohtade jaokse veekogu põhja korrastamine; 
paisjärve kallaste ja kallasraja korrastamine, k.a. puitpurrete ehitamine; puitpurrete ehitamine; sillaplaatide remonttööd; puhkemaastiku 
kujundamine; parkla ehitamine 

UH 

Mullastiku uuringud; pinnase eemaldamine veekogu põhjast; pinnase kaevetööd kaldaalalt; paisjärve sängi kaevamine; pinnase kaevamine ja 
teisaldamine; pinnase laadimine ja vedu; pinnase teisaldamine ladestuspaikadesse; pinnase täiendav eemaldamine soovitud sügavuse saamiseks; 
madaalate kaldaalade täitmine väljakaevatava pinnasega; mullastiku uuringud;  pinnase ladestamine kaldaaladele; valikuline järve kaldaalade 
mahuline puhastamine; saare eemaldamine 

PE 

Turbase õõtsikuala väljakaevamine; veetaimestiku eemaldamine; kallaste õõtsikust puhastamine; järve põhja puhastamine veetaimestikust; PT 

Tuletõrje veevõtukoha ehitamine; rajamine; rekonstrueerimine TV 

Taimetoitainete järve jõudmise piiramine; valgala korrastamine (lauda puhastustiikide korrastamine) RE 

Veepinna alandamine, tõstmine, järve tühjendamine AJ 

Veepinna tõstmine looduslähedase paisu rajamisega VP 
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Lisa 3. Järvede tervendusprojektide koondtabel 

 

Projekti 

nimetus 

Tervendamist tingivad 

mõjutegurid 

Teguri 

kood 
Tervendamise eesmärk 

Eesm. 

Kood 
Meetmed 

Meetme 

kood 
Oodatavad tulemused 

Tulemuse 

kood 
Ökosüsteemiteenused 

ÖST 

väärtus 

enne 

ÖST 

väärtus 

pärast 

A
la

ts
k

iv
i 

p
ai

sj
är

v
e 

re
n

o
v

ee
ri

m
is

e 
ee

lp
ro

je
k

t 

Suur muda hulk 

paisjärves 
MUDA 

Veekogu ökoseisundi 

parandamine 
ÖKO 

põhja puhastamine 

settest 
SE 

Suureneb pindala, maht, 

keskmine sügavus 
sur Pinnaveevaru  0 4 

Veevaesel ajal veekihi 

paksus kohati 

mõnikümmend 

sentimeetrit 

MADA Tulvariski vähendamine RAJ 
pinnase eemaldamine 

järve põhjast 
PE 

Paranenud kalade 

elutingimused  
elu 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
2 1 

Väike sügavus MADA 
Tulekustutamiseks 

vajaliku vee võtmine 
TUL 

sildregulaatori 

rekonstrueerimine 
VV 

Positiivne mõju paisust 

allpoole jäävale Alatskivi 

jõe lõigule 

vkv 
Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest 

2 0 

Järv praktiliselt kogu 

ulatuses suvel kaetud 

taimestikuga 

TAIM 

Veekogu 

puhkemajanduslik 

kasutamine 

PUH 
liivakattega 

ujumiskoha rajamine 
UH 

Paisjärve ökoseisundi 

paranemine 1-1,5 

kvaliteediklassi võrra 

vkv 
Elupaikade 

säilitamine  
2 1 

Madalaveeliste 

kaldaalade 

kinnikasvamine 

TAIM 
Aleviku visuaalse 

atraktiivsuse tõstmine 
MIL 

jalakäijate tee 

ehitamine  
UH 

Puhkemajandusliku 

kasutamise säilimine   
puh Kliimaregulatsioon  2 2 

Ajalooline seafarmist 

tulnud reostus ja 

puudulikult puhastatud 

heitvee juhtimine järve 

REOS Maastiku kujundamine MIL 

paisjärve kallaste ja 

kallasraja 

korrastamine, k.a. 

puitpurrete ehitamine 

UH 

Pärandkultuurmaastiku 

hea seisundi säilimine 
mil 

Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused 
4 2 

Setetes akumuleerunud 

biogeenid võivad osutuda 

täiendavaks 

reostusallikaks, kui 

paisjärves kujunevad 

anaeroobsed tinimused 

REOS 

Paisjärve kui 

maastikuelemendi tähtsus 

pärandkultuurmaastikus 

MIL 

parkla ehitamine  UH 
Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

2 1 

tuletõrje veevõtukoha 

ehitamine 
TV 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
4 2 

Looduslikud 

sümbolid 
4 4 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

4 4 

Hüdrotermaalenergia  4 4 

Järvemuda 0 0 
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A
rb

i 
jä

rv
e 

te
rv

en
d

am
is

e 
p

ro
je

k
t 

Veega valgalalt 

sissekantavate 

taimetoitainete suhteliselt 

kõrge sisaldus 

REOS 
Kaldapiirkonna 

korrastamine 
KOR muda kaevetööd  SE Suureneb järve maht   sur 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
2 3 

Taimestiku vohamine ja 

taimestiku vööndi 

laienemine 

TAIM 
Järve ökoloogilise 

seisundi paranemine 
ÖKO 

pinnase kaevetööd 

kaldaalalt 
PE 

Taimestiku kasvu 

aktiivsuse vähenemine  
tai 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest 

1 4 

Vetikate õitsemine TAIM 
Veekvaliteedi paranemine 

järves ja väljavoolus 
VKV 

piirdekraavide, 

settesüvikute 

kaevamine, truupide 

ehitamine 

VV 
Paraneb järve voolava 

vee kvaliteet   
vkv 

Elupaikade 

säilitamine  
3 3 

Õõtsikkallaste esinemine TAIM 
Vee-elustiku liigilise 

mitmekesisuse säilimine 
ELU 

Sissevoolude 

korrastamine 
VV 

Saavutatud on 

loodusläheduse järgi 

järve kuulumine hea, ehk 

looduslähedase veekogu 

klassi  

vkv Kliimaregulatsioon 1 2 

Madal kaldaala MADA 

Paikkonna 

miljööväärtusliku 

potentsiaali paranemine 

MIL 

kärestike, kivigruppide 

ja settetiikide rajamine 
VV 

Tagatud on järve 

optimaalne veevahetus  
vkv 

Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused  
3 4 

Muda akumuleerumine MUDA 

väljavoolava oja 

kujundamine avatuks 

voolusängiks 

VV 
Toitainete omastamise 

pidurdumine  
öko 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

2 2 

Amortiseerunud ja 

ummistunud väljavool 
EHIT 

kaldalähedaste 

madalate alade 

täitmine 

SE 

Taastunud on järve 

varasem veetase 

(alandatakse)   

vta 
Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

3 3 

Vee kvaliteedi 

halvenemine 
MOJU 

järve kaldaservade 

puhastamine võsast 
KO 

Taastuvad ja paranevad 

konnade elu- ja 

talvitustingimused, 

soodsamad tingimused 

saarmale toitumiseks  

elu 
Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
1 3 

Miljööväärtusliku 

potentsiaali vähenemine 
MOJU 

kruuskattega 

hooldustee rajamine, 

kruusateede taastamine 

UH 

Paremad elutingimused 

ja varjed jõevähile   
elu 

Looduslikud 

sümbolid  
3 4 

Liigniisked kaldaalad MOJU 

Paranevad elutingimused 

eelkõige lepiskaladele, 

aga ka haugi ja ahvena 

asurkonnale   

elu 

Järvemuda 0 0 Välistatud on 

tulvaveeriskid  
ris 

Kallasrajal on võimalik 

liikuda jalgsi ja 

jalgrattaga 

puh 
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Paranenud elukeskkonna 

kvaliteet 
puh 

Paranenud 

puhkeotstarbeline 

kasutamine 

puh 

Tagatakse vaated järvele   mil 

H
aa

g
e 

p
ai

sj
är

v
e 

sa
n

ee
ri

m
is

e 
p

õ
h

ip
ro

je
k
t 

Paisjärve kogunenud 

setted 
MUDA Paisjärve korrastamine  KOR 

võsa ja metsa 

likvideerimine 
KO 

Ökoloogilised 

tingimused paranevad 
öko 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
1 2 

Kaldaservadesse 

taimestiku kasvamine 
TAIM 

Kaldapiirkonna 

korrastamine 
KOR 

sissevoolude suudmete 

korrastamine 
VV 

Suureneb veekogu 

isepuhastusvõime ja 

eesmärgipärane 

funktsionaalsus 

öko 
Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

3 4 

Vesikatku massiline 

esinemine veekogu 

põhjas 

TAIM 
Veekogu ökoloogiliste 

tingimuste parandamine 
ÖKO 

paisjärve puhastamine 

setetest 
SE 

Paraneb hüdroloogliline 

režiim 
vkv 

Elupaikade 

säilitamine 
3 3 

Paljutoitelised 

põhjasetted 
REOS 

Vee kvaliteedi 

paranemine 
VKV 

sette vedu ja 

ladestamine 
SE 

Muutunud kalade ja 

teiste veeloomade 

elutingimused  

elu Kliimaregulatsioon 2 2 

Reostuskoormus kaldal 

paiknevast 

elamurajoonist 

REOS Suurem isepuhastusvõime ÖKO 
settetiikide ja 

paiskärestike rajamine 
VV 

Suurenenud 

puhkeotstarbeline 

kasutamine 

puh 
Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused  
2 3 

Reostuskoormus 

põllumajandusest 
REOS 

Miljööväärtuse 

paranemine 
MIL 

regulaatori 

rekonstrueerimine 
VV 

Muutunud paikkonna 

miljööväärtuslik olukord 
mil 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

1 1 

Vähi- ja 

kalamajandusliku 

potentsiaali kasv 

KAL 

heakorrastus- ja 

viimistlustööd 
KO 

Muutunud paikkonna 

sotsiaalmajanduslik 

olukord 

puh 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

3 3 

Risustunud alade 

kujundamine kõrgema 

rekreatiivsusega 

piirkonnaks  

PUH 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
1 2 

Järvemuda 0 0 
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Väike sügavus MADA 

veejõu kasutamine elektri 

tootmiseks ja 

veskiseadmete 

käitamiseks 

RAJ 
väljakaevatav 

põhjasete (muda) 
SE 

Loodusliku vooluhulga 

pidev läbilaskmine  
vkv Pinnaveevaru  3 4 

Suur sette hulk (hõljumi 

settimine sissevoolavast 

veest, kunagised 

lammisetted) 

MUDA 

veski kui väärtuslik 

ehitismälestis, selle 

säilitamine ja sihipärane 

rakendamine 

RAJ 
väljakaevatav moreen 

ja liiv 
PE 

Paranenud kalade 

elutingimused   
elu 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
2 3 
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Veetaimestiku arengu 

kiirenemine 
TAIM 

asula visuaalse 

atraktiivsuse tõstmine 
MIL 

väljavõetava pinnase 

paigaldamine 

(täitematerjal 

kaldaaladele ja 

ladestamine järvest 

eemale) 

PE 
Suureneb pindala, maht, 

keskmine sügavus   
sur 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

3 3 

Madalaveeliste 

kaldaalade 

kinnikasvamine 

TAIM supluskoha korrastamine PUH 

paisjärvest 

eraldipaikneva 

kunagise kalatiigi 

puhastamine 

settebassein-

puhastusloduks 

VV 

Veetaimestiku 

intensiivne areng ja levik 

paisjärve on takistatud 

tai 
Elupaikade 

säilitamine 
3 4 

Paisjärve põhjaosas 

paiknev ebakindla aluse 

ja nõlvadega saar 

MUDA 

muud 

puhkemajanduslikud ja 

turismiga seonduvad 

eesmärgid 

PUH 

tulevikus rajatavate 

ujumiskohtade jaokse 

veekogu põhja 

korrastamine 

UH 

Paraneb 

puhkemajanduslik 

kasutamine 

puh Kliimaregulatsioon 2 2 

maastiku kujundamine MIL 

kallaste ja kallasraja 

korrastamine 
KO 

Paraneb visuaalne 

atraktiivsus 
mil 

Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused 
2 4 

puitpurrete ehitamine UH 

Paraneb 

kultuurmaastikku 

mitmekesistav roll 

mil 
Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

2 3 

suubuvate ojakeste 

suudmelõikude 

puhastamine 

VV 
Ökoloogilise seisundi 

mõningane paranemine  
öko 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

3 3 

saare likvideerimine PE 
Kalda nõlvad omandavad 

kindlama, püsivama kuju  
mil 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks 
3 4 

sissevoolus 

settesüvendi rajamine 
VV 

Rekonstrueeritakse 

akademik Middendorffi 

rajatud tiik tema endises 

asukohas settebassein-

puhastusloduks  

mil Hüdrotermaalenergia 0 4 

settesüvendit 

ümbritseva ala 

korrastamine 

KO 

Tagatud on paisjärve 

ümbritseval kallasrajal 

liikumisvõimalus 

puh Järvemuda 0 0 
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Lokaalse ilmega reostus 

sissekantava vee kaudu 
REOS Korrastada järv 

KOR 

Lüüsregulaatori 

remont 
VV 

Säilinud on paisjärve 

elustiku väärtuslikud 

komponendid, eelkõige 

kalastiku ja karpide 

fauna 

elu 

Pinnaveevaru 

1 3 

Madal vesi MADA 
Kinnikasvamise protsessi 

pidurdamine 

KKP Võsa ja peenmetsa 

raiumine ja põletamine 
KO 

Tõuseb järve rekreatiivne 

väärtus 
puh 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
1 1 
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Kiire taimestikuga 

täiskasvamine 
TAIM 

Liigveelasu avariiohu 

ennetamine 

RAJ 
Pinnase laadimine ja 

vedu 
PE 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

1 3 

Sette eemaldamine SE 
Elupaikade 

säilitamine  
3 3 

Heakorrastustööd KO 

Kliimaregulatsioon 2 2 

Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused  
3 4 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

3 3 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

4 4 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
3 3 

Looduslikud 

sümbolid 
4 4 

Järvemuda 0 0 
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Looduslikult väike 

sügavus 
MADA 

Elupaigatüübi seisundi 

parandamine 
ELU 

Põhjasetete 

eemaldamine 
SE 

Järve veetase taastatud 

endisel kõrgusel 
vta Pinnaveevaru  2 4 

Nõukogudeaegne 

põllumajandusreostus 
REOS 

Luuakse juurde 

elupaigatüüpi 
ELU 

Veetaimestiku korduv 

niitmine mitme aasta 

jooksul 

PT 
Suureneb järve maht, 

avavee pindala  
sur 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
1 3 

Väljavoolu 

reguleerimisvõimaluse 

puudumine 

EHIT 

Järve kinnikasvamise, 

maastumise, kadumise 

vältimine 

KKP 
Taimetoitainete järve 

jõudmise piiramine 
RE 

Luuakse juurde 

elupaigatüüpi 
elu 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest 

1 4 

hanekasvatus järve kaldal REOS 
Puhkemajanduslik 

kasutamine 
PUH Kallaste korrastustööd KO 

Paraneb järvelähedaste 

talude kaevuvesi 
puh 

Elupaikade 

säilitamine  
4 2 

loomade karjatamine 

järve kaldal, 

jootmiskohtade 

puudumine, veiste vaba 

pääs järve 

REOS 
Tuletõrje veevõtukoha 

rajamine 
TUL 

Tuletõrje veevõtukoha 

rajamine 
TV 

Järve kasutusvõimaluste 

laienemine (kastmisvee 

võtmine, supluskoht, 

loodusvaatlused, 

paadisõit, kalapüük, 

uisurada, hokiväljak, 

karusell) 

puh Kliimaregulatsioon 1 2 

Põhjasetete rohkus MUDA 
suureneb järve maht ja 

avavee pindala 
KKP 

Rekreatsioonirajatiste 

rajamine 

(ujumiskohad, 

linnuvaatlusplatvorm, 

juurdepääs) 

UH 

Suureneb huvi järvega 

piirnevate maade 

kasutamises 

puh 
Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused 
0 4 
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Kinnikasvamine TAIM 

Väljavoolule pais-

regulaatori ehitamine 
VV 

Pärandkultuuriväärtuse 

säilimine 
mil 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

0 0 

Vee kõrge orgaanilise 

aine sisaldus 
REOS 

Maastikupildi 

mitmekesistumine 
mil 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

3 4 

Järv jääb talvel 

ummuksile 
MOJU 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks 
1 3 

Tänapäeval täiendav 

reostus setetes 

akumuleerunud 

biogeenide näol, kui 

tekivad anaeroobsed 

tingimused 

REOS Järvemuda  0 0 
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Palju madalaveelisi 

piirkondi 
MADA Jõe lammi korrastamine KOR 

Võsa ja peenmetsa raie 

(15,62 ha) 
KO 

Paisjärve üldine maht 

suureneb 
sur 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
1 3 

Suurtaimestiku rohkus TAIM 
Piirkonna atraktiivsemaks 

muutmine  
MIL 

Huumuspinnase kihi 

koorimine kallastel 

(24950 m3) 

PE 
Väheneb veevahetuse 

kiirus 
sur 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

1 3 

Kuivanud võsa, mis 

risustab järve 
TAIM 

Vee-elustiku 

parandamine 

(rikastamine) 

ELU 

Järve pinnase 

kaevetööd (6800 

m3+74840 m3) 

PE 
Suureneb vabavee 

pindala 
sur 

Elupaikade 

säilitamine  
3 2 

Vetikate ja taimestiku 

vohamine suvel 
TAIM 

Puhkemajanduse 

arendamiseks vajalike 

rajatiste ehitusvõimaluste 

tagamine 

PUH 

Pinnase laotamine-

silumine (97840 m3) 

ja huumuspinnase 

(24950 m3) tagasi 

laotamine, lõplik 

silumine (11,1 ha) 

PE 
Tagatud on kalade 

läbipääs paisust 
elu Kliimaregulatsioon 1 2 

Pais tõkestab kalade 

liikumist 
EHIT 

Tagada veetaseme 

püsimine planeeritud 

tasemel 

VKV 
Heinaseemne külv 

(11,1 ha) 
KO 

Paranenud 

miljööväärtuslik 

potentsiaal 

mil 
Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused 
2 4 

Kalade 

liikumisvõimaluste 

loomine paisust alla- ja 

ülesvoolu 

ELU 

Puhkemaastiku tarvis 

sobivate pinnavormide 

kujundamine 

UH 

Paranenud 

puhkevõimalused 
puh 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

3 3 

Vähendada järves 

makrofüütide ja vetikate 

vohamise ja 

lagunemisega kaasnevat 

taimetoiteainete 

lisandumist vette 

REO 

Paisu 

rekonstrueerimine ja 

kujundamine 

loodusliku ilmega 

astanguliseks 

ülevooluks 

VV 
Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
1 3 
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Kallasraja rajamine UH 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

1 1 

Järvemuda 0 0 
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Järve ladestunud 

toitaineterikkad setted 
MUDA 

Veekogu kvaliteediklassi 

parandamine 
VKV Sette eemaldamine SE 

Suureneb pindala, 

aktiivmaht/üldmaht, 

keskmine sügavus 

(KMH) 

sur Pinnaveevaru 3 4 

Madalaveelisel alal 

veetaimestiku areng 
TAIM 

Veekogu ökoseisundi 

parandamine 
ÖKO 

Turbase õõtsikuala 

väljakaevamine 
PT 

Veekogu hea seisundi 

saavutamine 
vkv 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
1 4 

Kaldaalade 

kinnikasvamine 
TAIM 

Puhkevõimaluste 

parandamine 
PUH 

Liivakattega 

suplusalade rajamine 
UH 

Puhkemajanduse 

võimaluste paranemine 
puh 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

1 3 

Õõtsikkallaste tekkimine TAIM 
Kruusakattega 

kõnniteede rajamine 
UH 

Miljööväärtuse tagamine mil 

Elupaikade 

säilitamine  
2 2 

Ajalooline hajureostus 

põllumajandusest ja 

puudulikult puhastatud 

heitvee juhtimine järve 

REOS Sette ladestamine SE Kliimaregulatsioon 1 3 

Settes akumuleerunud 

biogeenid võivad osutuda 

täiendavaks 

reostusallikaks, kui 

paisjärves kujunevad 

anaeroobsed tingimused 

REOS 

Tuletõrje veevõtukoha 

rekonstrueerimine 
TV 

Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused 
2 3 

Ülevool veetaseme 

tagamiseks veevaesel 

ajal 

VV 
Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

1 2 

Heakorra- ja 

haljastustööd, sh 

soojatorustiku 

korrastamine 

KO 
Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

3 4 

Äravoolu 

rekonstrueerimine 
VV 

Looduslikud 

sümbolid  
4 4 

Järve põhja 

puhastamine 

veetaimestikust 

PT 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
3 4 

Järvemuda 0 0 

K
o

n
g
u

ta
 v

al
la

s 

as
u

v
a 

K
en

ts
i 

p
ai

sj
är

v
e 

te
rv

en
d

am
is

e 
I 

et
ap

i 
tö

ö
d

e 

eh
it

u
sp

ro
je

k
t 

Ehitatud vihmutusvee 

tarbeks, nõuetele 

mittevastavalt käiku 

lastud 

EHIT 

Paisjärve vee ja 

öksosüsteemi hea seisund 

tulevikus 

ÖKO 
Paisjärve veest 

tühjendamine (I etapp) 
AJ 

Paisjärve sisereostuse 

vähenemine  
öko Pinnaveevaru  3 0 

Reostuskoormus linna 

puhastusseadmetest 

tulevast veest ja setetest 

REOS 
Korrastada veehoidla 

kaldapiirkond 
KOR 

Eelkuivenduse 

rajamine (I etapp) 
AJ 

Isepuhastusvõime 

tagamine vajalikul 

tasemel  

öko 
Vee looduslikkuse 

tagatus  
1 2 
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Järve põhja jäetud turba 

kiht 
TAIM 

Luua soodsamad 

võimlaused 

sotsiaalmajanduslikuks 

arenguks 

MIL 
Setete eemaldamine (II 

etapp) 
SE 

Paisjärveelupaikade hea 

seisund  
elu 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

1 3 

Oru põhjas kasvav võsa 

ja puud 
TAIM 

Parandada Kavilda jõe 

vee kvaliteeti  
VKV 

Setete ladustamine (II 

etapp) 
SE 

Paisjärve veestiku hea 

seisund 
vkv 

Elupaikade 

säilitamine  
3 2 

Vee- ja kaldataimestiku 

vohamine 
TAIM 

Kalatee rajamine (II 

etapp) 
VV 

paremad 

liikumisvõimalused 

kaladele 

elu Kliimaregulatsioon 1 1 

Suure saaste koormuse 

tõttu pole kalastik 

söögiks kasutamiseks 

soovitav 

MOJU 

Kallaste korrastamine 

(II etapp) 
KO 

paranenud ökoloogiline 

seisund 
öko 

Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused  
0 0 

Autoeutrofikatsiooni 

kasv 
MOJU 

paranenud veekogu 

kvaliteediklass 
vkv 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

1 1 

Veekogu seisundi järsk 

halvenemine 
MOJU 

paranenud rekreatiivsed 

omadused 
puh 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

2 2 

Järv muutunud haisvaks 

biotiigiks 
MOJU 

Looduslikud 

sümbolid  
1 2 

Ei ole vastuvõetav 

elanikkonnale, ohustab 

tervist 

MOJU 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
3 0 Ei võimalda täita 

veepoliitika 

raamdirektiiviga 

püstitatud eesmärke 

MOJU 
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Täitunud mudaste 

setetega 
MUDA 

Vee kvaliteedi 

paranemine 
VKV 

Valgala korrastamine 

(lauda puhastustiikide 

korrastamine) 

RE 
Tagatud järve soodne 

seisund 
öko Pinnaveevaru  1 3 

Kasvab servadest kinni;  

moodustunud õõtsikutega 

sooalad 

TAIM 

Kaitstava loodusliku 

rohketoitelise 

elupaigatüübi säilimine 

ELU 

Osaline muda 

eemaldamine järve 

põhjast (pumpamine) 

SE 

Tagatud rohketoitelise 

elupaigatüübi (3150) 

kaitse 

elu 

Vee looduslikkuse 

tagatus  
2 3 

Makrofüütide laialdane 

levik 
TAIM 

Vee-elustiku liigilise 

mitmekesisuse säilimine 
ELU Muda ladestamine SE 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

2 3 

Vetikate vohamine TAIM 
Järve ökoloogilise 

seisundi parandamine 
ÖKO 

Veetaimestiku 

eemaldamine 
PT 

Elupaikade 

säilitamine  
3 3 
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Regulaarne hapniku 

defitsiidi tekkimine 
UMMU 

Likvideerida jääkreostuse 

mõju järve valgalalt 
REO 

Veepinna tõstmine 

looduslähedase paisu 

rajamisega 

VP Kliimaregulatsioon 2 3 

Veevaestel aastatel 

ummuksilejäämise oht 
UMMU Korrastada Mäha järv KOR 

Kaldapealse puistu 

hooldusraie; 

kaldapuistute 

kujundamine 

KO 
Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused  
3 3 

Suhteliselt madal järv MADA 
Kaldapiirkonna 

korrastamine 
KOR Vaadete avamine KO 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

3 3 

Reostuskoormus valgalalt 

ja kopra paisutusvetest 
REOS 

Miljööväärtusliku 

potentsiaali paranemine 
MIL 

Valikuline järve 

kaldaalade mahuline 

puhastamine 

PE 
Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused  

4 4 

Avaliku supluskoha 

rajamine 
UH 

Looduslikud 

sümbolid  
2 3 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
3 4 
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Kinnikasvamine TAIM 

Järvede kinnikasvamise 

peatamine 
KKP 

Võsa ja puittaimestiku 

likvideerimine 
KO Paraneb veekogu seisund öko Pinnaveevaru  2 3 

Piirkonna atraktiivsemaks 

muutmine 
MIL 

Raudsepa oja setetest 

puhastamine allpool 

pinnaspaisu 

SE 
Peatub järvede 

kinniksavamine 
tai 

Vee looduslikkuse 

tagatus 
1 3 

Ujumis-puhkekoha 

rajamine  
PUH 

Roobioru lumbi 

süvendamine 
SE 

Terveneb veekogu 

siserežiim 
öko 

Hüdrodünaamika 

säilitamine ja kaitse 

üleujutuste eest  

1 3 

Varstu järve idakalda 

süvendamine 
SE 

Kujunevad esteetiliselt 

kaunid veekogud 
mil 

Elupaikade 

säilitamine 
3 3 

Liivkatte rajamine 

geotekstiilist alusele 
UH 

Oru piirkonna maalilise 

ja heakorrastatud vaate 

kujunemine 

mil Kliimaregulatsioon 1 3 

Selitusväljaku 

rajamine 
SE 

Atraktiivsem 

külastajatele ja 

kohalikele elanikele 

puh 
Puhkamiseks sobivad 

keskkonnatingimused  
2 4 

Varstu järvest muda 

pumpamine 
SE 

Ujumiskoha 

väljaehitamine annab 

võimaluse puhkekoha 

laiendamiseks naabruses 

asuval looduslikul 

künkal 

puh 

Harrastuskalastuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

2 2 

Õppetegevuseks 

sobivad 

keskkonnatingimused 

2 3 

Inspiratsiooniallikas 

loometegevuseks  
2 4 
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Lisa 4. Järvede tervendusprojektide tulemuslikkuse arvutamine 

 

 

Järve nimetus Alatskivi paisjärv Arbi järv Haage paisjärv Hellenurme paisjärv 

Ökosüsteemiteenuse väärtus 
ÖST 

väärtus 
enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST väärtus 
pärast 

Varustusteenus Pinnaveevaru 0 4 0 0 0 0 3 4 

Reguleerivad 
teenused 

Vee looduslikkuse tagatus  2 1 2 3 1 2 2 3 
Hüdrodünaamika säilitamine ja kaitse 
üleujutuste eest 

2 0 1 4 3 4 3 3 

Elupaikade säilitamine  2 1 3 3 3 3 3 4 
Kliimaregulatsioon  2 1 1 2 2 2 2 2 

Kultuurilised 
teenused 

Puhkamiseks sobivad 
keskkonnatingimused 

4 2 3 4 2 3 2 4 

Harrastuskalastuseks sobivad 
keskkonnatingimused 

2 1 2 2 3 3 2 3 

Inspiratsiooniallikas loometegevuseks  4 2 3 3 1 2 3 3 

Looduslikud sümbolid 4 4 1 3 0 0 3 4 
Õppetegevuseks sobivad 
keskkonnatingimused 

4 4 3 4 1 1 0 4 

Abiootilised 
teenused 

Hüdrotermaalenergia  4 4 0 0 0 0 0 4 
Järvemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ÖST väärtuse kogu kaalutud hinne 30 24 19 28 16 20 23 38 

ÖST väärtuse kaalutud keskmine 0,00 2,40 2,11 3,11 2,00 2,50 2,56 3,45 

Kogumaksumus ja vahemaksumus 39 819,51 33 182,93 178 
755,64 

263 429,36 90 059,82 112 574,78 198 
126,11 

267 005,89 

Projektiga kaasnenud kasu/kahju   6 636,59   -84 673,72   -22 514,96   -68 879,78 

*(-1)   -6 636,59   84 673,72   22 514,96   68 879,78 

% kogumaksumusest   16,67   47,37   25,00   34,77 
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 Järve nimetus Ilmatsalu paisjärv Kaarmise paisjärv Kadrina paisjärv Kambja järv 

Ökosüsteemiteenuse väärtus ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

Varustusteenus Pinnaveevaru  1 3 2 4 0 0 3 4 

Reguleerivad 
teenused 

Vee looduslikkuse tagatus  1 1 1 3 1 3 1 4 
Hüdrodünaamika säilitamine ja 
kaitse üleujutuste eest 

1 3 1 4 1 3 1 3 

Elupaikade säilitamine  3 3 4 2 3 2 2 2 
Kliimaregulatsioon  2 2 1 2 1 3 1 3 

Kultuurilised 
teenused 

Puhkamiseks sobivad 
keskkonnatingimused 

3 4 0 4 2 4 2 3 

Harrastuskalastuseks sobivad 
keskkonnatingimused 

3 3 0 0 3 3 1 2 

Inspiratsiooniallikas 
loometegevuseks  

3 3 1 3 1 3 3 4 

Looduslikud sümbolid 4 4 0 0 0 0 4 4 
Õppetegevuseks sobivad 
keskkonnatingimused 

4 4 3 4 1 1 3 4 

Abiootilised 
teenused 

Hüdrotermaalenergia  0 0 0 0 0 0 0 0 

Järvemuda 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ÖST väärtuse kogu kaalutud 
hinne 

25 30 13 26 13 22 21 33 

ÖST väärtuse kaalutud keskmine 2,50 3,00 1,86 3,25 1,86 3,14 2,10 3,30 

Kogumaksumus ja 
vahemaksumus 

317 
455,55 

380 
946,66 

760 
902,04 

1 331 578,57 612 
409,00 

1 036 
384,46 

146 
996,79 

230 994,96 

Projektiga kaasnenud kasu/kahju   -63 
491,11 

  -570 676,53   -423 975,46   -83 998,17 

*(-1)   63 491,11   570 676,53   423 975,46   83 998,17 

% kogumaksumusest   20,00   75,00   69,23   57,14 
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 Järve nimetus Kentsi paisjärv  Mäha järv Varstu järv ja Roobioru 
lump 

Ökosüsteemiteenuse väärtus ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST väärtus 
pärast 

ÖST 
väärtus 

enne 

ÖST 
väärtus 
pärast 

Varustusteenus Pinnaveevaru  3 0 1 3 2 3 

Reguleerivad 
teenused 

Vee looduslikkuse tagatus  1 2 2 3 1 3 

Hüdrodünaamika säilitamine ja 
kaitse üleujutuste eest 

1 3 2 3 1 3 

Elupaikade säilitamine  3 2 3 3 3 3 

Kliimaregulatsioon  1 1 2 3 1 3 

Kultuurilised 
teenused 

Puhkamiseks sobivad 
keskkonnatingimused 

0 0 3 3 2 4 

Harrastuskalastuseks sobivad 
keskkonnatingimused 

1 1 3 3 2 2 

Inspiratsiooniallikas 
loometegevuseks  

3 0 3 4 2 4 

Looduslikud sümbolid 1 2 2 3 0 0 

Õppetegevuseks sobivad 
keskkonnatingimused 

2 2 4 4 2 3 

Abiootilised 
teenused 

Hüdrotermaalenergia  0 0 4 4 0 0 

Järvemuda 0 0 0 0 0 0 

  ÖST väärtuse kogu kaalutud 
hinne 

16 13 29 36 16 28 

ÖST väärtuse kaalutud keskmine 1,78 1,86 2,64 3,27 1,78 3,11 

Kogumaksumus ja 
vahemaksumus 

111 
585,01 

116 
566,48 

429 
013,00 

532 567,86 60 741,25 106 297,19 

Projektiga kaasnenud kasu/kahju   -4 981,47   -103 554,86   -45 555,94 

*(-1)   4 981,47   103 554,86   45 555,94 

% kogumaksumusest   4,46   24,14   75,00 
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