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10.1 Projekteerimise lähteülesande koostamine ja projekteerimistingimuste taotlemine 

Sette eemaldamiseks ja veetaseme tõstmiseks ehitatavate rajatiste – settebasseinid, 

juurdepääsuteed, kaitsetammid, liigveelaskmed jms – ehitusprojektid tuleb koostada 

ehitusseaduses (Ehitusseadus, 2002) määratud korras. Limnoloogilistele eeluuringutele kulub 

aasta ning vähemalt niisama palju aega võtab ka ehitusprojekti koostamine koos uurimistööde 

tegemise ning kooskõlastuste ja keskkonnamõju hindamisega (KMH). Projekteerimise 

alustamiseks tuleb koostada limnoloogiliste eeluurimiste põhjal lähteülesanne, milles valitud 

tervendamisvõtetest olenevalt täpsustatakse geodeetilise mõõdistamise ulatus ja täpsus, 

hüdroloogiliste mõõtmiste ja arvutuste vajadus, sette mahu määramise metoodika, 

hüdrotehnilist uurimist vajavate vesirajatiste loetelu, samuti ka hüdrogeoloogiliste ja 

geoloogiliste uurimistööde eesmärk ja ulatus. 

Lähteülesandes pannakse kirja projekteeritavate rajatiste tüüp ja arvatavad mõõtmed ning 

võimaluse korral ka järves lubatavate veetasemete kõrgusarvud, eeldatav sette eemaldamise 

tehnoloogia ja settebasseinide ja ladestamise kohad, keskkonnakaitsepiirangud ning veekogu 

valgalal tehtavate tööde loetelu. Tuleb ette näha ka vajalikud kooskõlastused ja tööde 

soovitatav valmimise tähtaeg. Lähteülesanne peab sisaldama ka tellija nägemusi ja soove 

järve tervendamise kohta – see hõlbustab tellija, projekteerija ning kohaliku omavalitsuse 

(KOV) vahelist koostööd ning hoiab ära hilisemaid erimeelsusi. Tihti luuakse järve 

tervendamiseks mittetulundusühingud (MTÜ) ning selle ettevõtmisega tegelevad aktiivselt 

omavalitsused, kes enamasti kasutavad lähteülesande koostamisel mõne konsultatsioonifirma 

abi. 

Lähteülesande alusel taotleb tellija kohalikult omavalitsuselt projekteerimistingimused, mille 

väljastamise kord ja vormid on kehtestatud omavalituse ehitusmääruses. See peab omakorda 
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järgima ehitusseadust ja sellega seonduvaid õigusakte. Projekteerimistingimused väljastatakse 

30 päeva jooksul. Juhul kui tingimused on vaja kooskõlastada Tehnilise Järelevalve Ametiga, 

kulub aega rohkem ning KOV peab taotlejat sellest informeerima. 

Järve tervendamine sette eemaldamise või veetaseme tõstmise teel on kallis ettevõtmine, 

seetõttu on omavalitsused või selleks loodud MTÜd üldjuhul võimelised seda tellima vaid 

mingi toetuse abil. Veekogude tervendamiseks võib saada toetust SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ning väikesemahulistele ja vaid kohalikku elu 

puudutavatele projektidele Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA). Enne 

toetuse eraldamist tehakse kulutusi minimaalselt, sest toetuste saamine ei ole garanteeritud 

ning oleneb esitatud projektide hindamise põhimõtetest ja jagatava raha summast. Sellel etapil 

on võimalik kulutusi piirata sel moel, et tervendamisprojekt koos orienteeriva 

ehitusmaksumusega tellitakse eelprojekti staadiumis ning uurimistööd ja põhiprojekt alles 

pärast toetuse eraldamist. Koos eelprojektiga tuleb esitada toetuse andjale ka ekspertarvamus 

keskkonnamõju kohta. Põhiprojekti staadiumis on tulnud enamasti koostada keskkonnamõju- 

hinnang (KMH). 

Nii eel- kui ka põhiprojekti kohta kehtivad nõuded on sätestatud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 2010. a määruses „Nõuded ehitusprojektidele”. 

 

10.2 Uurimistööd 

10.2.1 Topogeodeetiline mõõdistamine 

Topogeodeetiline mõõdistamine on kogum eeltöid, mille ulatus ja plaanimaterjali mõõtkavad 

pannakse kirja projekteerimise lähteülesandes. KOV võib projekteerimistingimustes seada 

täiendavaid nõudeid. 

Järve tervendamisel veetaseme tõstmise või sette eemaldamise teel tuleb teha kavandatavate 

rajatiste projekteerimiseks vajalikke geodeetilisi töid. Enamasti kavandatakse need (pais, 

liigveelase, kaitsetammid, setiti (settebassein), juurdepääsuteed, vee juurde- ja 

äravoolujuhtmed) hajaasustuspiirkonda, kus plaanile kantavate elementide tihedus ei ole suur 

ja geodeetilise alusplaani mõõtkava võib olla 1:1000. Tiheasustuspiirkonnas on tavaliselt vaja 

suuremat mõõtkava – 1:500. Tihti tuleb järve veetaseme tõstmiseks mõõdistada ka kaldaalad, 

et hinnata üleujutusohtu – seda on tehtud mõõtkavas 1:2000. 

Plaanid tuleb koostada koordinaadisüsteemis L-EST97 ja kõrgussüsteemis BK97, kusjuures 

mõõdistamiseks vajalikud andmed lähtepunktide ja katastripiiride kohta peavad pärinema 

vastavast kohalikust või riiklikust registrist. Plaaniline mõõdistamisvõrk peab tuginema 

vähemalt kahele lähtepunktile. Plaanilise ja kõrgusliku mõõdistamisvõrgu punktide 

maksimaalsed lubatavad vead lähtepunktide suhtes on kirjas majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 2007. a määruses „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise 

kord”. 

Geodeetiliste tööde tulemusena saadakse topograafiline plaan, millele on kantud maa-ala 

iseloomustav reljeef, tehnovõrgud, rajatised ja kõlvikute tüübid: põllud, heinamaad, metsad, 

aga ka looduskaitseliste piirangutega alad ning kinnistute piirid. Järve veetaseme tõstmise 

korral on oluline mõõdistada kuivenduskraavi- ja drenaažisuudmed ning -kaevud. 

Tehnovõrkude uurimisel määratakse kindlaks kaevude, torustike, kaablite, õhuliinide, mastide 

jms kõrgusmärgid, mõõtmed, materjal jm andmed. 
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10.2.2 Ehitusgeoloogilised uurimistööd 

Ehitusgeoloogiliste tööde eemärk on saada lähteandmed setitite (settebasseinide), 

juurdepääsuteede, paisude, tammide ja liigveelaskmete projekteerimiseks. Tööde maht oleneb 

maa-ala varasemast uuritusest, eeldatavatest ehitusgeoloogilistest tingimustest ja rajatiste 

tehnilistest andmetest, mis peavad kõik olema lähteülesandes kirjas. 

Ehitusgeoloogilistel uuringutel puuritakse geoloogilise lõike uurimiseks puurauke, et teada 

saada kihtide lasumisjärjestus, paksus, koostis, tihedus ja veesisaldus. Võetud proovide 

geotehnilised omadused määratakse laboris. Puuritakse mitut moodi: käsi-keerd-löök-, 

südamik-, tigu- ja vibropuurimisega. Järvede tervendamisrajatised paiknevad enamasti 

kohtades, kuhu on mehaanilise puurseadmega raske ligi pääseda ning siis tuleb leppida käsi-

keerd-löökpuurimisega. Pinnaseliigist olenevalt võetakse proove ja puuritakse kas lusik- või 

vintpuuriga, mudastes pinnastes ka klapp-puuriga (Kala, Koltsulim, 2010) setitite 

rajamiskohtades, millele on võimalik puurmasinatega juurde pääseda, saab kasutada 

vibropuurimist. Proovliga puur vibreeritakse pinnasesse, tõstetakse nõutava sügavuseni 

jõudmisel välja ning võetakse proovlist pinnaseproov. Puurimistööde tulemused kantakse 

päevikusse, kuhu pannakse kirja kõigi läbitud kihtide põhinäitajad ja lasumisügavus. Saadud 

andmete põhjal koostatakse ehitusgeoloogiline tulp. 

Kui sette eemaldamise ajaks alandatakse veetaset ning on vaja hinnata ärapumbatava vee 

mahtu, teostatakse ka hüdrogeoloogilised uuringud. Selline vajadus tekkis nt Haapsalus 

Väikese viigi süvendamise ajal, kus rähkse pinnase kobestamine ja väljakaevamine avas 

põhjavee intensiivse juurdevoolu ning ehitajal tuli vee ärapumpamiseks teha suuri kulutusi. 

Kui sete eemaldatakse pinnasepumpadega, võib olla vajalik välja selgitada, kas põhjavee 

juurdevoolust piisab, et moodustuks pumpamiseks sobiva konsistentsiga sette- või mudapulp. 

Ehitusgeoloogilisi uurimistöid peab tegema Eesti Standardi EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 

kohaselt ning nende kohta tuleb koostada ja esitada tellijale ning kohalikule omavalitsusele 

aruanne. 

 

10.2.3 Kultuurtehnilised uurimistööd 

Kultuurtehnilisi uurimistöid tuleb teha maa-aladel, mis jäävad rajatavate setitite, 

kaitsetammide, paisude ja nendega seotud rajatiste alla. Tehakse kindlaks, kui palju on vaja 

püsiva üleujutuse alla jäävalt maalt raiuda eri tihedusega võsa ja metsa, juurida kände ning 

koristada kive. Uurimistöödel on soovitatav juhinduda maaparanduslike uurimistööde kohta 

kehtivatest nõuetest (Maaparanduse …, 2004). Saadud andmeid kasutatakse ehituse 

orienteeriva maksumuse kalkuleerimisel, hinnapakkumise korraldamisel ja raielubade 

taotlemisel. 

 

10.2.4 Hüdrotehnilised uurimistööd 

Järve veetaseme tõstmisel tuleb sageli kasutada olemasolevaid vesirajatisi või kavandada 

nende rekonstrueerimist. Uurimistöödel hinnatakse olemasoleva paisu, liigveelaskme, 

kaitsetammi või tee tehnilist seisukorda, rajatised mõõdistatakse ning määratakse olulised 

kõrgusarvud. Liigveelaskmete projekteerimiseks tuleb hinnata eesvoolude seisukorda. 

Eesvoolu uurimisel koostatakse veejuhtme piki- ja ristprofiilid ja mõõdetakse truupide pikkus, 
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läbimõõt ning tehakse kindlaks nende materjal, selgitatakse koprapaisude asukohad ja nende 

taha kogunenud sette maht. Tihti tuleb koprad eesvoolust välja püüda. Kaitsealustel 

veejuhtmetel peab enne koprapaisu likvideerimist sette välja pumpama, et see ei kanduks 

kalade, vähkide ja jõekarpide allavoolu paiknevatesse elupaikadesse. 

Vesirajatise mõõtmisandmete alusel koostatakse selle plaan ja pikilõige, vajaduse korral ka 

täpsustavad ristlõiked ning vaated mõõtkavas 1:50 või 1:100. 

Oluline on teha kõik loodimistööd kõrgussüsteemis BK-97, et neid oleks võimalik siduda 

varemtehtud uurimistööde ja ehitusprojektidega. Vesirajatise uurimistööde maht määratakse 

projekteerimise lähteülesandes. 

 

10.2.5 Sette mahu mõõtmine 

Limnoloogiliste eeluuringute põhjal antakse soovitused järvest sette eemaldamise piirkondade 

ja eemaldatava settekihi soovitatava paksuse kohta. Eemaldustöödel on tekkinud vaidlusi 

settekihi paksuse, eriti heljuvas olekus oleva mudakihi pealispinna määramise täpsuse ning 

vahel ka sette mõõdistamise üldise metoodika üle. Ühtset korda sette mõõdistamise kohta veel 

ei ole. 

Projekteerimisbüroos Maa ja Vesi AS on sette mõõdistamisel jälgitud nõukogude ajal RPUI 

„Eesti Maaparandusprojektis” kehtinud nõudeid: 

  järve (veepeegli) kuju arvestades valitakse selle iseloomulikesse kohtadesse 

võimalikult risti kallastega 50–100 m vahekaugusega ristprofiilide asukohad; 

 mööda neid ristprofiilile mõõdetakse 20–50 m vahedega (olenevalt aastaajast kas jäält 

või veepinnalt) vee sügavus, settekihi (või erineva tihedusega settekihtide) paksus ning 

järve mineraalse aluspõhja sügavus mõõdistamise lähtepinnast. Määratakse ka 

aluspõhja pinnase liik ja selle kaevamise raskuskategooria; 

 mõõdistamisprofiilide ja -punktide asukohad järvel määratakse põhiliselt GPS-seadme 

või elektrontahhümeetriga. Kui on looduses selgelteristatavaid ja olemasolevale 

kaardile kantud kaldaorientiire, on jääga kaetud järvel võimalik sette mõõdistamis-

punktide asukohti profiilil määrata ka lindiga mõõtes. Sette mõõdistamispunktide 

asukohad ja kõrgusmärgid peab siduma riikliku geodeetilise võrguga; 

 sette konsistents võib olla mitmesugune – heljuv, vedel, pehme, tihe. Heljuvat ja väga 

vedelat settemuda on kaevemehhanismidega peaaegu võimatu eemaldada, seetõttu 

tuleb selle kihi paksus eemaldatava kihi paksusest maha arvata. Seda saab teha, kui 

settekihi paksust määrata erilise mõõtvarda – kolme meetri pikkuse (võib ka pikem 

olla) detsimeeterjaotustega alumiiniumtoru – abil. Varda alumisse otsa kinnitatakse 10 

cm läbimõõduga ketas, mis ei lase teatud tihedusastmega settesse vajuda. Mõõtvarda 

kaal peaks olema u 1,2 kg ning varda kaal tuleb kirjutada mõõtmise aruandesse. 

Settekiht jaguneb sellise mõõtvardaga mõõtmisel kaheks – ülespoole jääb heljuv sete, 

mida kaevata ei saa, ning allapoole tihedam, mehhanismidega kaevatav sete. Alumise 

settekihi paksus ja koostis ning mineraalse aluspõhja sügavus ja liik määratakse 

sondiga või lusikpuuriga (nt turbapuuriga); 

 kuna sette-uurimistööde maht on olnud suhteliselt väike, ei ole seni kasutatud 

kajaloode ega muid elektromagnetilisi aparaate. Madalatel sagedustel (100–2000 Hz) 

töötava kajaloodiga saab hästi määrata muda ja selle all oleva savi piiri (Kala, 
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Koltsium, 2010). Kui kasutatakse sellist kaudse mõõtmise meetodit, on tulemuste 

tõlgendamiseks vaja puurandmeid. 

Sette mahu arvutamist võib korraldada 3D-mudeli põhiselt, mis võimaldab seda 

ehitamise ajal kiiresti teha ning hõlbustab omanikujärelevalvet. 

 

 

10.3 Järve veetaseme tõstmise ja sette-eemaldusprojektide koostamine 

Järve tervendamisel tehakse enamasti nii järve kaldaalal kui ka valgalal veekaitsetöid – 

rajatakse puhastuslodusid ja settebasseine, et vähendada järve välisreostuskoormust. Selleks 

tuleb koostada ehitusprojekt, s.o rajatise ehitamiseks ja kasutamiseks vajalik dokumentide 

kogum, mis koosneb ehitamise eesmärki avavast seletuskirjast, tehnilistest joonistest, 

töömahu- ja tehnilistest arvutustest ning vajaduse korral ehituskulude arvestusest ja rajatise 

hooldusjuhendist. 

Ehitusprojekt peab vastama lähteülesandele ja projekteerimistingimustele. Tehniliste 

lahenduste koostamisel lähtutakse uurimistööde tulemustest ja kehtivatest ehitusnormidest. 

Ehitusprojekt peab võimaldama ehitada nõuetekohase rajatise, kontrollida tööde vastavust 

ehitusprojektile ning kasutada ja hooldada rajatist. Ehitusprojekti võib koostada 

majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kellel on pädev ja vastavat õigust omav 

vastutav spetsialist. 

Järve veetaseme tõstmiseks tuleb koostada ehitusprojekt, mis võib sisaldada mitmesuguste 

rajatavate püsiehitiste (paisude, väljavooluregulaatorite, kaitsetammide ja tihti ka 

juurdepääsuteede) tehnilisi lahendusi. Kui veetaset soovitakse tõsta rohkem kui 30 cm, peab 

koostama keskkonnamõju hinnangu ja taotlema vee erikasutusluba. Ehitusprojekti 

koostamisele eelneva topogeodeetilise mõõdistamise põhjal saab kindlaks teha järve kõrgeima 

lubatava veetaseme, mis võib kesta vaid lühikest aega ning ei kahjusta järve äärde jäävate 

kinnistuomanike huve ega mõjuta kaldaäärseid elupaiku. Uurimistööde põhjal määratakse ka 

järve uus normaalveetase, mis võimaldab järve ökoloogilist seisundit parandada. Teavet 

järvede kohta võib leida keskkonnaregistritest. 

Kavandatavate vesirajatiste mõõtmestamiseks tehakse insener-hüdroloogilised arvutused 

tippvooluhulkade ja neile vastavate veetasemete määramiseks. Veelaskme arvutusvooluhulga 

ületustõenäosuse valimisel tuleb arvestada vesirajatiste purunemisohtu. Kui järve veetaset 

tõstetakse kuni 2 meetrit, jäävad vesirajatised enamasti senikasutatava nõukogudeaegse 

projekteerimisnormi SNiP 2.01.14-83 järgi vesiehitiste IV klassi ning nende avariiga kaasnev 

kahju on suhteliselt väike. Veelase peab 5% ületustõenäosusega tippvooluhulga läbi laskma 

häireteta ning 1% ületustõenäosusega, s.o üks kord saja aasta jooksul esineda võiva 

vooluhulga, nõnda, et rajatis ei saa olulist viga [13]. Enamasti on järvedest väljavoolavate 

veejuhtmete vaatlusread lühikesed (alla 30–40 aasta) ja andmetest ei piisa empiirilise 

ületustõenäosuskõvera koostamiseks. Üks võimalus on määrata arvutusvooluhulk pika 

andmereaga analoogjõe toel, kasutades selleks arvutusmetoodikat, mis on leitav õpikust 

„Hüdroloogia ja hüdromeetria”, 2008. 

Järve veetaseme tõstmisel tekkiv lisamaht on üldiselt väike ja seda ei ole mõtet arvestada 

vesirajatiste projekteerimisel, seega lähtutakse tippvooluhulkadest. 
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Läbivoolujärvedel veetaseme tõstmisel võib olla vajadus juhtida liigset tulvavett paisust 

mööda või üle, s.o ehitada liigveelase. Väikese valgalaga järvele sobib truupveelase või 

põhjapais, mõlemat kirjeldatakse ning nende mõõtmestamist käsitletakse vooluveekogude 

paisutamiseks nõutava vee erikasutusloa koostamise juhendis (Vooluveekogude ..., 2008). 

Truupveelaskmed sobivad suhteliselt väikese valgalaga järvede veetaseme reguleerimiseks, 

näiteks on võimalik kuni 20 km
2
 suuruselt valgalalt kogunevat suurvett läbi lasta 2 × 1,5 m 

läbimõõduga truubist. 

Liigveelaskme tehniline lahendus peaks võimaldama tippvooluhulka läbi lasta nii, et vesi ei 

tõuseks järves üle kõrgema lubatud taseme ning normaalpaisutustase oleks suhteliselt püsiv. 

Lahenduse valimisel tuleb arvestada ehitusmaksumust ja käituskulusid. 

Nüüdisaegsed seadmed võimaldavad hoida veetaseme kõikumist väiksena ka siis, kui 

vooluhulk suuresti kõigub. Eeskujuks võib pidada Jägala paisu, mille lailäviülevoolule 

paigaldatud automaatselt juhitavate hüdrauliliste tõsteseadmetega metallvarjad võimaldavad 

hoida veetaset täpsusega 5 cm erinevate vooluhulkade puhul. 

Kaitsetammid ja pinnaspaisud ehitatakse peamiselt liivsavi- ja savikast pinnasest. Kui pais 

rajatakse saviliivast, on vaja filtratsioonitõket – ekraani, tuuma või diafragmat, vt 

(Vooluveekogude …, 2008). Kaitsetamme tuleb tihti rajada turbapinnastele, mis võivad aja 

jooksul vajuda. Selle tulemusel tammi kõrgus väheneb ning vesi võib suurvee ajal hakata üle 

tammi voolama, millega kaasnevad purustused ning üleujutused. Sellistes oludes tuleb 

tammid rajada kõrgemad, et vajalik tammiharja kõrgus oleks tagatud ka pärast vajumist. Paisu 

või tammi kõrgus olgu vähemalt 0,5 meetrit üle kõrgema lubatud veetaseme, vajaduse korral 

lisatakse kõrgusele ka laine ülesjooksukõrgus. Kaitsetammidest on vesi üle voolanud nt 

Kahala järve ääres, kus kaitsetamme tuli kõrgemaks ehitada. 

Paisude ehitamisel tuleb täita projektikohaseid nõudeid paisu alla jääva maa-ala 

ettevalmistamise, pinnaspaisu tihendamise ja võimaliku filtratsiooni tõkestamise kohta. 

Järve veetaseme tõstmiseks ehitatud rajatised ei tohi takistada kalade rännet. Tuleb silmas 

pidada, et lõhelasejõgede ja NATURA veekogude veetaseme muutmine sel moel, et jõe ja 

kaitsealuse elustiku seisund halveneb, on keelatud. Rändevõimalused on olulised ka püsivalt 

siseveekogudes elavatele kaladele, kelle sigimis-, talvitus- ja turgutusränded ulatuvad 

vähemalt paarikümne kilomeetrini ja vahel ka kaugemale (Vooluveekogude ..., 2008). 

Kalapääsude liigitust ja nende tehnilisi lahendusi käsitletakse brošüüris „Kalapääsud” (Napp, 

Maastik, 2006), mille 6. peatükis kirjeldatakse looduslähedasi kalapääse, mis peaksid sobima 

reguleeritud veetasemega järvedele. 
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Foto 1. Kalapääs Kadrina paisjärve väljavoolul    Foto: Kalev Raadla 

 

Sette eemaldamist käsitleva ehitusprojekti põhiplaanil tuleb näidata piirkonnad, kust sete 

kavatsetakse eemaldada, ning sette mõõdistamisprofiilidele märkida põhja süvendusjärgsed 

kõrgused. Põhiplaanile kantakse setteladestuskohad ja sette tahenemisel eralduva 

taimetoitaineterikka vee ärajuhtimisrajatised. Viimastel aastatel on setet kasutatud põhiliselt 

järveäärse maapinna tõstmiseks. Ladestusaladele rajatavate ajutiste kaitsetammide tehnilised 

lahendused valib ehitaja vastavalt sette eemaldamise tehnoloogiale ja tööde ajagraafikule. 

Sete eemaldatakse ekskavaatorite või pinnasepumpade abil. Ekskavaatoritega süvendatakse 

madalaveelisi kaldaalasid, kus pinnasepumpa ei ole võimalik kasutada. Külmal talvel saab 

süvendustöid teha jää pealt. Töö eel ja väljaveoteel saab vajaliku paksusega jääd tekitada, 

tihendades jääpealset lund kerge traktoriga. Mõnikord on ekskavaatoriga süvendamiseks 

püütud järve veetaset alandada. Arbi, Varstu ja Põrmujärvel alandati veetaset 0,5–2,5 m võrra, 

süvendades väljavoolulävendeid. Haapsalus pumbati süvendatavast Väikesest viigist vesi 

välja. 
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Foto 2. Alandatud veetasemega Varstu järve süvendamine 2010. a talvel 

Foto: Tiina Randjärv 

 

 

Foto 3. Varstu järv pärast tervendamist    Foto: Tiina Randjärv 
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Viimasel kümnendil on sette eemaldamiseks võetud kasutusele uusi mehhanisme ja 

tehnoloogiaid. Mitut veekogu on süvendatud amfiibekskavaatoriga BigFloat 16.36, millel on 

peale tavalise kopa ka imurkopp. Selle kopa freesid hakivad veetaimed peeneks ning kopaga 

ühendatud pump pumpab nii sette kui ka taimemassi torustikku pidi ladestusalale. Imurkopp 

segab setet vähem kui tavakopp ning seetõttu pääseb järvevette vähem settes talletunud 

taimetoitaineid. BigFloat-iga saab järveõõtsikut eemaldada ilma järve ümbrust kahjustamata, 

ammutades seda järvepoolsest küljest. 

 

 

Foto 4. Amfiibekskavaator Põrmujärve süvendamas   Foto: Tõnu Torim 

 

Sette eemaldamise tehnoloogia valib ehitaja vastavalt töökogemustele ja kasutatavatele 

masinatele. Suure kaeveraadiusega (kuni 20 m) ekskavaatorite ja talviste tööde oskusliku 

korraldamisega on võimalik vähendada kulutusi ja kontrollida paremini süvendustööd. 

Arbi järve tervendamisel tõstis suure kaeveraadiusega ekskavaator õõtsikut ja setet kaldale, 

kust teine ekskavaator laadis need geotekstiilile rajatud ajutist teed mööda liikuvale kallurile, 

mis neid ladestamisalale vedas. Linnaelanikel oli suur huvi kasutada setet haljastuses ja 

aianduses orgaanilise väetisena. 

Arbi järves piirati süvenduspiirkond pontoonidele kinnitatud ja järve põhjani ulatuva kilega, 

et tõkestada taimetoitaineterikka vee ja kaevamisel üleskeerutatava heljumi kandumist järve 

teistesse piirkondadesse. 
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Foto 5. Süvendustööd Arbi järvel, tööpiirkond on piiratud pontoonidele kinnitatud kilega 

Foto: Priit Alekand 

 

Lahepera järve 1984. aastal koostatud sapropeeli tootmise projektis oli kavas eemaldada 96 ha 

suuruselt veealalt kokku 3,5 miljonit m
3 

põhjamuda. Aastas pidi välja pumbatama 200 000 m
3
 

muda ning selle tahendamiseks rajati 35 ha suurusele alale 16 setitit. Setitimahuks arvestati 2–

2,5 m
3
 mudakuupmeetri kohta. Tahendatud setet kavatseti järgmisel kevadel kasutada 

Alatskivi ümbruse kehva viljakusega põldude väetamiseks. Hangiti pinnasepump ja rajati 

setitid ja torustikud, ent 1980ndate lõpus tekkisid raskused tööde rahastamisel ja sette 

eemaldamiseni ei jõutudki. 

Kui settekogused on suured, tuleb rajada setitid, millele kulub palju maad. Soome spetsialistid 

[19] soovitavad arvestada vähemalt 3 m
3
 settebasseinimahtu mudakuupmeetri kohta. Setiteid 

ümbritsevad tammid tuleb rajada pinnaspaisude ehitamisel kehtivate projekteerimis- ja 

ehitusnormide kohaselt ning selitatud vee ärajuhtimiseks saab kasutada truupveelaskmeid ja 

põhjapaisuga analoogilisi ülevoole. Sette tahenemise kiirendamiseks varustatakse setitid 

drenaažiga. Viimasel ajal on dreenideks kasutatud 65 mm läbimõõduga kookoskiuga mähitud 

torusid ning dreenikaevik on täidetud liivaga, et vesi kiiremini drenaaži pääseks. Dreenide 

vahekaugus on 8–10 meetrit, rajamissügavus 0,5–0,7 meetrit. 
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Setete tahendamisest geokottides. USAs võeti 1990ndate lõpus vedeljäätmete tahendamiseks 

kasutusele Geo Tube-tehnoloogia, Soomes on seda rakendatud juba seitse aastat. 

Vedeljäätmed või veekogude põhjamuda pumbatakse tahendamiseks suurtesse vett läbi 

laskvast sünteeskangast geokottidesse. Soomes kasutati Gällstreki järve sette tahendamiseks 

kuut 9 meetri laiust ja 25 m pikkust kotti, millest igasse mahtus 300 m
3 

setet. 

 

Foto 6. Geokotid Gallträki järve kaldal    Foto: Mati Tõnismäe 

 

Vesi nõrgub geokotist välja ning selle sisse jäävad tahked osised ja sellega seotud 

taimetoitained ning osaliselt raskmetalle ja naftasaadusi. Sette tahenemise kiirendamiseks 

lisatakse pinnasepumbast tulevale settepulbile enne geokotti jõudmist polüakrüüli (looduslik 

polümeer), mis soodustab vee eraldumist. Tahenemine on geokotis oluliselt kiirem kui setitis, 

sest sellele aitavad kaasa sette oma raskus ja lisatud polümeer. Sette algmaht väheneb 

geokotis 2–4 korda. Geokottide mõõtmestamiseks ja lisatava polümeeri sobivuse hindamiseks 

tehakse katse, kus 30 liitrile settele lisatakse polümeer ja saadud massi tahenemist mõõdetakse 

katsekotis. Järvemuda käitlemine Geo Tube-tehnoloogiat rakendades maksab 20–40 €/m
3
. 

Tervendamistööde eeldatav maksumus arvutatakse ehitusprojektikohaste töömahtude ja 

ehitusturul kujunenud hindade alusel. Abimaterjalina saab kasutada väljaannet 

(Maaparandussüsteemide …, 2005), millest võib leida enamiku tervendamistööde 

ühikmaksumusi, mida korrigeeritakse vastavalt hinnamuutusele ehitusturul. Hinnatõus oli 

kiire aastail 2005–2008, kui hind tõusis 1,5–kordseks, ent langes 2010. aastaks sama kiiresti. 

Toetuse taotlemisel erinevatest fondidest peab eeldatav ehitusmaksumus olema suurem või 
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vähemalt võrdne hiljem ehitushankes pakutud maksumusega. Kui ehitusturg stabiliseerub, 

võivad hinnad taas tõusta, et ettevõtted suudaksid end jätkusuutlikult majandada. 

Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada projekteerimistingimustes nimetatud asutuste, 

organisatsioonide ja maaomanikega, kelle huve tervendamistööd võivad puudutada. Enamasti 

on need Põllumajandusameti maakonnakeskused, tööpiirkonda jäävate kommunikatsioonide 

valdajad ja Keskkonnaamet. Kui on vaja hinnata kavandatava rajatise keskkonnamõju, siis 

võtab Keskkonnaamet hinnangut ehitusprojekti kooskõlastamisel arvesse. 

Ehitusprojektile tehakse ekspertiis siis, kui toetuse määraja seda nõuab. Ekspertiisi käigus 

kontrollitakse ehitusprojekti vastavust projekteerimistingimustele ja -normidele ning 

uurimistööde tulemustele. Ekspertiisi tegemise kord on kehtestatud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrusega (Ehitusprojekti …, 2002). Ehitushanke korraldamiseks 

ja ehitustööde alustamiseks tuleb järve tervendamistööde korraldajal taotleda kohalikult 

omavalitsuselt ehitusluba, s.o omavalitsuse nõusolek rajatise ja selle teenindamiseks vajaliku 

taristu ehitamiseks loale märgitud maaüksusele või veekogusse. Ehitusloa väljaandmine on 

sätestatud ehitusseadusega. 

 

10.4 Omanikujärelevalve korraldamisest vesirajatiste ehitamisel 

Omanikujärelevalve korraldamine on omaniku (tellija) kohustus ning seda võivad teha pädev 

ja selleks õigust omav isik, kes ei tohi olla ehitise projekteerija ega ehitaja. 

Omanikujärelevalve tegija on kohustatud kontrollima ehitusprojekti vastavust nõuetele, 

projektikohaste ehitusmaterjalide kasutamist, tööpiirkonna korrashoidu ja tööde 

keskkonnaohutust, ehitustööde kvaliteeti ning kinnipidamist lepingulistest tähtaegadest. 

Oluline on ehitusdokumentide nõuetekohase täitmise kontrollimine ja majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määruses (Ehituse ..., 2002) toodud omanikujärelevalve õiguste 

kasutamine ettekirjutuste tegemisel. 

Teostusjooniste ja korrektselt täidetud ehituspäeviku andmete põhjal on hiljem võimalik 

analüüsida järvetervenduse tulemusi. Senised kogemused näitavad, et tihti on 

omanikujärelevalvet tehtud pealiskaudselt ja vähese nõudlikkusega, mis ei võimalda 

analüüsida, kui head on olnud kasutatud tehnoloogiad ja tehnilised lahendused. 

Järvede tervendamisvõtteid saab täiendada õigesti ja vajalikus mahus tehtud keskkonnaseire 

andmete ja teostusdokumentatsioonist saadud andmete analüüsi alusel. 
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