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Järve ökosüsteemi kujunemine on pikaajaliste välismõjude ja sisemiste protsesside tagajärg. 

Toiteainete kestva sissekande tingimustes muutuvad järved rohke- ja seejärel juba 

liigtoitelisteks. Teatavasse hüppelise eutrofeerumise perioodi jõudnud järved ei tule enamasti 

toime kasvava reostuskoormusega ja seetõttu hakkavad järvedes toimuma protsessid, mis 

viivad järve ökosüsteemi vaesumisele ja lõpptulemusena seisundisse, mis pole inimesele 

vastuvõetav ega taga looduskaitseliselt väärtuslike elupaikade säilimist. Paljude järvede 

seisund on halvenenud inimtegevuse tulemusena (Simm, 1975; Kink, 1980; Mäemets, Ott & 

Mäemets, 1994; Ott, 1999; Sults, 2004; Eloranta, 2005; Saarijärvi & Sammalkorpi, 2005). 

Enamik Eesti hüpertroofsetest väikejärvedest on tekkinud punktreostusallikatest pärineva 

reostuse tulemusena (Ott, 1999), millega talviti kaasneb hapnikudefitsiidi tekkimine (Sassi & 

Keto, 2005). Järvede seisundi muutused on üldjuhul looduslikud protsessid, mida mõjutab 

oluliselt inimtekkeline haju- ja punktreostus. Paljudel juhtudel piisab järvede olukorra 

parendamiseks selle valgala korrastamisest ning järve kahjustava väliskoormuse piiramisest. 

Hüpertroofsele tasemele jõudnud järvede tervendamisel ei piisa üksnes väliskoormuse 

vähendamisest, vaid enamasti tuleb rakendada meetmeid ka sisekoormuse vähendamiseks 

(Saarijärvi & Sammalkorpi, 2005). Järvede korrastamise üheks eesmärgiks ongi vähendada 

sisekoormusega seonduvat mõju (Sassi & Keto, 2005) ning säilitada ja suurendada veekogu 

isepuhastusvõimet. 

 

Järvede tervendamiseks, nende eutrofeerumise ja kinnikasvamise peatamiseks on mitmeid 

võimalusi, kuid enamasti on sellega seotud tegevused töömahukad ja kallid ning peaaegu alati 

olulise keskkonnamõjuga. Tervendamisprojektide koostamisel ja sellega seonduva 

keskkonnamõju hindamisel peab arvestama tööde eesmärki ja tegevusega kaasnevaid 

mõjusid. 
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11.1 Keskkonnamõju hindamine 
 

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunavate demokraatlike 

otsustusprotsesside üks elementidest, mis loob eeldused otsustajale vajalike piirangute ja 

soovituste esitamiseks. KMH eesmärgiks on kirjeldada ja hinnata kavandatava tegevuse mõju 

keskkonnale, analüüsida mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanekuid 

sobivaimate lahenduste valikuks, tagamaks kavandatava tegevusega kaasneva minimaalse 

negatiivse keskkonnamõju. KMH hindamisel käsitletakse keskkonna all kogu ümbritsevat 

keskkonda, kus kavandatav tegevus võib toimuda ja kuhu võib ulatuda tegevuse otsene ja 

kaudne mõju. Seega hõlmab võimalik mõjutatav keskkond nii loodus- kui ka tehiskeskkonda, 

samuti kultuurilist ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda. KMH korralduse sätestab 

Keskkonnamõju hindamise ja Keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KMH ja KJS seadus), 

vastu võetud 22. veebruaril 2005. a, mis sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise 

õiguslikud alused ja korra, eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist. 

 

 

11.1.1 KMH algatamine 

 

Järvede tervendamiseks kavandatavad ja selle ökosüsteemi seisundit arvestavad tegevused on 

enamasti positiivse keskkonnamõjuga. Seadusandlusega ei saa hõlmata kõiki tegevusi ja 

juhtumeid, mille puhul on võimalik määratleda KMH vajalikkust. Sellisteks tegevusteks on 

mitmed väikesemahulised veekogude kaldakorrastustööd ja piiratud ulatuses 

litoraalikompleksi tervendamisega kaasnevad tegevused. Mitmete komplitseeritud tegevuste 

korral on vajalik teostada eelnevad uuringud ja anda sellekohane eksperthinnang (eelhinnang). 

 

KMH on vajalik, kui kavandatava tegevusega kaasneb oluline keskkonnamõju. KMH ja KJS 

seaduse järgi on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha 

keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese 

tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Ka veekogude süvendamise, sinna tahkete ainete 

uputamise ja rannajoone muutmise korral on juba suhteliselt väikeste töömahtude korral 

KMH enamasti vajalik: § 6 punkt 17 kohaselt: „… muu veekogu süvendamine alates pinnase 

mahust 500 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete 

mahust 500 kuupmeetrit”. 

Lisaks olulise keskkonnamõjuga tegevustele on otsustaja kohustatud analüüsima kindlate 

kriteeriumide alusel mitmeid valdkondi, millega võib kaasneda oluline keskkonnamõju. 

Sellisteks valdkondadeks järvede tervendamisega seonduvalt on KMH ja KJS seaduse § 6 

lõige (2) kohaselt: „põllu-, metsa- ja kalamajandus; infrastruktuuri ehitamine või kasutamine; 

jäätmemajandus või reovee käitlus; turismimajandus; vee erikasutus; puhke-, spordi- või 

virgestusalade rajamine; sette ladustamine; muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise 

keskkonnamõju”. 

Keskkonnamõju hindamiseks puudub reaalne vajadus väikesemahuliste kaldakorrastustööde 

ja setete eemaldamise korral, kui tegevus on lokaalne ja mõju ulatus väike. Ka puudub 

vajadus KMH algatamise järele järvede veetaseme tõstmiseks alla 30 cm madalpaisutuse 

rajamise korral, kui see kujundatakse kärestiku tüüpi ja kalade liikumist mittetakistava 

loodusliku ilmega põhjapaisutuse kaasabil ja kui järve veetaseme tõstmist ei piira 

kaldapiirkonna looduslikud tingimused ning sotsiaalmajanduslikud kaalutlused ja huvid. 

Paljudel juhtudel on tegemist järvede veetaseme ennistamisega ja sellistel juhtudel piisab 

asjakohasest eksperthinnangust. 
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Kui tegemist on suuremate ja kaitsekorralduslikult (looduskaitseliselt, kultuurilooliselt või 

sotsiaalmajanduslikult) oluliste järvedega, siis nende tervendamisel on seadusest tulenevalt 

KMH põhjendatud ja vajalik. Kui aga tervendamisel kasutatakse järve hoolduseks piiratud 

ulatuses tunnustatud ja veeökosüsteemile positiivse mõjuga meetodeid, mis ei kahjusta 

kaitsealuseid liike, looduskaitseliselt väärtuslikke elupaiku ega Natura 2000 alasid, siis pole 

KMH teostamine vajalik. Kui kavandatav tegevus toimub Natura 2000 võrgustiku alal ja võib 

eeldatavalt mõjutada kaitseala, hoiuala, püsielupaika, kaitstava liigi elupaika või kaitstavat 

looduse üksikobjekti, siis on KMH vajalik. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise 

korral kooskõlastab otsustaja kavandatava tegevuse otsuse eelnõu nimetatud kaitstava 

loodusobjekti valitsejaga. 

Tulenevalt tegevusega kaasneva keskkonnamõju olulisusest algatatakse keskkonnamõju 

hindamine või jäetakse see algatamata ning sellest informeeritakse arendajat. Piiriülese mõju 

korral otsustab KMH algatamise või algatamata jätmise Keskkonnaministeerium, teistel 

juhtudel Keskkonnaamet. Pärast keskkonnamõju algatamise otsust koostatakse KMH 

programm. 

 

 

11.1.2 KMH programm 

 

Pärast KMH algatamist koostab ekspert või ekspertrühm koos arendajaga keskkonnamõju 

hindamise programmi, mis peab sisaldama vajalikku eelinformatsiooni KMH teostamiseks. 

See on sisuliseks lähtedokumendiks KMH protsessis. Seetõttu peab programm sisaldama 

vajalikku informatsiooni tegevuse eesmärkide, asukoha ja mõjuala ning kavandatavate 

tegevuste kohta ja esitama lähtuvalt projektlahendustest reaalsed alternatiivsed võimalused. 

Programmiga määratletakse aruandes käsitlemist vajavad teemad mõjuallikate, 

mõjuvaldkondade ja keskkonnaparameetrite lõikes ning aruande koostamise, avalikustamise 

ja KMH ajakava. Programmis esitatakse ülevaade hindamisel kasutatavatest meetoditest ning 

andmed arendaja, järelevalve teostaja ja ekspertrühma kohta. 

 

Programmi koostamise järel läbib see avaliku arutelu tsükli (vastavalt KMH ja KJS seadusele) 

ning pärast avalikku arutelu ja vajalikke täpsustusi suunatakse programm heakskiitmiseks 

järelevalvet teostavale ametkonnale – Keskkonnaametile. Pärast heakskiitmist on KMH 

programm hindamisprotsessi üheks alusdokumendiks. 

 

Ekspert. Keskkonnamõju hindab või hindamist juhib füüsiline isik, kellel on keskkonnamõju 

hindamise litsents, või juriidiline isik asjakohase litsentsiga töötaja kaudu (edaspidi ekspert). 

Soovitatavalt peaks järvede tervendamisprojektide korral KMH juhtiv ekspert omama piisavat 

pädevust limnoloogiliste protsesside ja küsimuste lahendamisel. Kui eksperdi kvalifikatsioon 

ei ole keskkonnamõju hindamiseks piisav, siis peab ta keskkonnamõju hindamisse kaasama 

erialaspetsialiste. Eksperdil on õigus keskkonnamõju hindamiseks moodustada eksperdirühm, 

mille koosseisu võivad kuuluda litsentsita, kuid erialaliselt pädevad isikud. Ekspertide ja 

nende pädevuse kohta on toodud ülevaade KKM kodulehel. 

 

 

11.1.3 Alternatiivsete lahenduste ja KMH metoodika valimine 
 

Enamasti on projekti või eelprojektiga juba kavandatud tegevuse üks võimalikest 

põhisuundadest, kuid see ei pruugi olla keskkonnale kõige sobivam või minimaalse mõjuga 

Reaalselt võib tööde teostamiseks olla mitmeid alternatiivseid lahendusi, kuid sageli valitakse 
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võimalikest lahendustest odavaim ja kõige kergemini teostatavam. Selle tulemusena kannatab 

enamasti keskkond ja tihti ka eesmärkide täitumine. 

 

Alternatiivide valikul lähtutakse põhimõtetest ja tingimustest, mis tagavad kavandatud 

eesmärkide saavutamiseks parima tulemuse ja väikseima kahjuliku keskkonnamõju. 

Alternatiivide valikul jäetakse välja need lahendused, millega kaasnevad olulised negatiivsed 

keskkonnamõjud ja mis on vastuolus kehtiva seadusandlusega või töödega kaasnevad suured 

kahjud kinnistuomanikele ja nende varale või mis on lubamatud looduskaitselistest ning 

sotsiaalmajanduslikest kaalutlustest lähtuvalt. 

 

KMH läbiviimisel on alati üheks alternatiiviks 0-alternatiiv – see on võimalus, kui 

kavandatavat tegevust ei toimu ja jääb püsima endine olukord. Traditsiooniliselt ei hinnata 0-

alternatiivi juhul, kui tegevuse toimumise koht on stabiilne ja looduslikule seisundile ei 

kaasne olulisi keskkonnamuutusi. Seetõttu võetakse erinevate alternatiivide võrdlemisel 0-

alternatiiv lähteparameetrina võrdseks nulliga. Pidades silmas asjaolu, et veekogudele omased 

looduslikud protsessid jätkuvad inimese ja väliskeskkonna mõjutuste tulemusena, võib 

kavandatavate tegevuste ärajäämise korral veekogu seisund kas halveneda või paraneda. 

Seetõttu peetakse järvede ja mitmete teiste ökosüsteemide käsitlemisel vajalikuks hinnata ka 

olukorda, kui tegevust ei toimu. 

 

Paljudel juhtudel jäädakse järve tervendamise töödega hiljaks ja järve ökosüsteem muutub 

sedavõrd suurel määral, et tervendamine pole enam otstarbekas ja sageli ka võimalik. Kui 

järve ökosüsteem on läbi teinud suured muutused ning järve endine elustik ja taimestik on 

hääbunud või kujunenud teisetüübiliseks, siis ei saa enam rääkida järve tervendamises, vaid 

tuleb kavandada järve uuendamisega seonduvaid suuremahulisi tegevusi, mis eeldavad 

oluliselt põhjalikumat analüüsi ja täpsustavaid uuringuid. 

 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata neile järvedele ja ka teistele veekogudele, kus on tegemist 

inimese poolt tugevasti mõjustatud piirkonnaga. Kavandatud tegevuse ärajäämisega võivad 

kaasneda nii kahjulikud kui ka positiivseid muutused veeökosüsteemides, seetõttu tuleb 

hinnata ka 0-alternatiivi rakendamisega kaasnevaid negatiivseid ja positiivseid tagajärgi 

erinevatele keskkonna väärtustele. 

 

Iga järve tervendamise kohta koostatud projektlahendusel on oma kindel spetsiifika, mille 

teostamisega kaasnevad konkreetsed mõjud järve ökosüsteemile ja selle lähiala keskkonnale 

ning kaitstavatele väärtustele. Kõik projektid ei ole koostatud keskkonnahoiu nõudeid 

arvestavalt ja optimaalsetest lahendustest lähtuvalt. Sageli peetakse silmas arendaja huvi ja 

teadlikult või teadmatusest jäetakse arvestamata kahjulikud ja olulised keskkonnamõjud. 

Nende mõjude leevendamiseks ja sobivate lahenduste leidmiseks on vaja käsitleda mitut 

erinevat alternatiivset lahendust. Kui aga projekt on koostatud koostöös erialaspetsialistidega 

ja keskkonnamõjusid arvestavalt, siis on jäetud projekti koostamisel ära need alternatiivid, 

millega kaasneb oluline negatiivne keskkonnamõju. Sellisel juhul käsitletakse enamasti 0-

alternatiivile lisaks vaid projektikohast alternatiivi. Järvede tervendamisprojektide 

koostamisel on projekteerijal vaja teha koostööd järveteadlaste ja võimaluse korral ka 

keskkonnamõju hindamist teostava eksperdi või ekspertrühmaga. 

 

KMH metoodika valikul tuleb arvestada asjaoluga, et järvede tervendamine on enamasti 

komplitseeritud tegevus, mis sisaldab mitmeid erinevaid lahendusi. Seetõttu on erinevate 

alternatiivide mitmekülgne analüüs vajalik. 
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Kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju hinnatakse erinevate alternatiivide lõikes 

eraldi. Hindamisel tuleb arvestada kõiki olulisi mõjusid, mis võivad ilmneda kavandatava 

tegevuse käigus keskkonna erinevatele väärtustele. Selleks võivad olla veekogu seisundit 

määravad mitmed hüdroloogilised näitajad, geomorfoloogilised, edaafilised ja 

mikroklimaatilised olud, taime- ja loomakooslused, kaitstavad liigid ja nende elupaigad, 

kaldaala kasutuse sotsiaalmajanduslikud võimalused, inimese tervis jms. Mõju keskkonnale 

võib olla oluline või vähem oluline, samas võib olla see erineva suurusega ja toimelt kas 

positiivne või negatiivne. Mõju määratlemisel võib tuua välja selle ulatuse ja ajalise kestvuse 

ning mõnel juhul ka selle ilmnemise tõenäosuse. KMH metoodikaga tuleb määratleda 

tegevusega kaasnevate mõjude iseärasused ning lähtuvalt sellest valida sobiv hindamise 

metoodika. Järgnevalt on ära toodud veekogude puhul avalduvate mõjude hindamisel 

sagedamini kasutatavad väärtushinnangud. 

 

Mõju olulisus – väärtushinnang, mis tuleneb tegevusega püstitatud eesmärkidest ja kaasneva 

mõju tähtsusest mõjutatava keskkonna mingile parameetrile või süsteemile tervikuna. Näiteks 

ei mõju järve veetaseme muutmine kuigi oluliselt geomorfoloogilistele tingimustele, kuid on 

erakordselt oluline järve seisundi ja selle ökosüsteemi mitmete parameetrite seisukohast. 

Olulisust hinnatakse enamasti viiepallisel skaalal – mida olulisem on mõju, seda kõrgem on 

hinne (tabel 1). 

 

Mõju suurus – tegevusega otseselt või kaudselt avalduv mõju suurus erinevatele 

keskkonnaparameetritele. Mõju keskkonnale võib olla negatiivne või positiivne. Hinnangu 

andmisel kasutatakse enamasti viiepallist skaalat (tabel 2). 

 

Mõju kaal – tegevusega kaasnevale mõjule antav kaalutletud hinnang. Selle väärtus on mõju 

olulisuse ja selle suuruse korrutis. Seega iseloomustab mõju kaal hinnangulist mõju suurust ja 

olulisust. 

 

Järvede tervendamise projektide korral on soovitatav hinnata kõiki olulisi keskkonnaseisundi 

näitajaid eraldi või sarnaste mõjuvaldkondade komplekside kaupa. Hinnangu ulatus tuleks 

valida mõju suuruse hindamisel pluss- ja miinusskaalal viiepallises süsteemis, kusjuures mõju 

0-väärtuseks on olukord, kui mõju puudub või tegevusega kaasnev väheoluline mõju 

tasakaalustub vahetult sellele järgneval perioodil. Mõju hindamisel tuleb arvestada ka mõju 

kaitstavatele väärtustele ning kaitsekorraldusega seatud prioriteetidele. Hindamise tulemusena 

moodustub hinnangute koondhinne, mille tulemusena osutub parimaks ja eelistatuimaks 

alternatiiviks kõrgeima positiivse koondhinde saanud lahendus. 
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Tabel 1. Tegevusega kaasneva mõju olulisus keskkonnaseisundi näitajatele 

 

     5  väga tähtis 

 

     4  tähtis 

 

     3  keskmiselt tähtis 

 

     2  mõõdukalt tähtis 

 

     1  vähetähtis 

 

 

 

Tabel 2. Tegevusega kaasneva mõju suurus keskkonnaseisundi näitajatele 

 

positiivne mõju puudub  0    0 negatiivne mõju puudub 

 

positiivne mõju väike   1  –1 negatiivne mõju väike 

 

positiivne mõju mõõdukas  2  –2 negatiivne mõju mõõdukas 

 

positiivne mõju keskmine  3  –3 negatiivne mõju keskmine 

 

positiivne mõju suur   4  –4 negatiivne mõju suur 

 

positiivne mõju väga suur  5  –5 negatiivne mõju väga suur 

 

Võib kasutada ka teisi KMH hindamise metoodilisi lähenemisi, kuid eespool esitatud 

hindamise skeem annab lihtsa ja selge ülevaate tegevusega kaasnevatest mõjudest ja nende 

kaalutletud tulemustest. 

 

 

11.1.4 KMH aruanne 
 

Keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel tuleb lähtuda järve või selle valgala 

tervendamiseks koostatud projektlahendusest, heakskiidetud KMH programmist ja seadusega 

kehtestatud nõuetest. Järvede tervendamise korral on tegemist ühe olulise loodusliku 

kompleksi mõjutamisega, seetõttu tuleb aruandes käsitleda vajaliku põhjalikkusega selle 

looduskompleksi ökosüsteemi iseloomulikke parameetreid ja kaitsekorralduslikke väärtusi. 

 

Järvede tervendamise keskkonnamõjude hindamise aruanne peab koondama olemasoleva 

informatsiooni ja käsitlema teemasid, mis annavad ülevaate järve ja tegevusega haaratud 

mõjuala seisundist enne tervendamist ja kavandatava tegevuse mõjust keskkonna erinevatele 

näitajatele. Erinevate alternatiivide korral on tööde mahud ja avalduv mõju erineva suurusega, 

seetõttu tuleb aruandes hinnata ja kaaluda erinevate lahenduste otstarbekust ning tuua esile 

optimaalseim võimalus. 

 

Aruande ülesandeks on ka soovituste esitamine võimalike negatiivsete keskkonnamõjude 

leevendamiseks ja ärahoidmiseks ning seiremeetodite rakendamiseks tegevuse tulemuslikkuse 
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hindamisel. Tulenevalt eespool öeldust peaks aruanne sisaldama kõiki olulisi järve ja selle 

valgala iseloomustavaid materjale ning järgima keskkonnamõju analüüsi ja hindamise 

tulemusi. 

 

KMH aruanne võiks käsitleda mõjuvaldkondi järgneva kava kohaselt. 

 

I Üldosa (mõjuala seisundi kirjeldus) 

1. Järve ja valgala üldine kirjeldus. 

– Veekogu paiknemine. 

– Järve ja valgala geomorfoloogilised tingimused (järve suurus, süvis, põhjaprofiil, 

setted, valgala iseloomulikud parameetrid jm). 

– Järve hüdroloogilised tingimused (sisenevad vooluhulgad, veevahetus, biogeenide 

sise- ja väliskoormus jm). 

2. Järve ökoloogiline seisund – selles osas esitatakse ja analüüsitakse andmeid, mis 

iseloomustavad järve  seisundit hüdrokeemiliste ja -bioloogiliste parameetrite põhjal. 

– Vee kvaliteet ja setted (biogeensed ained, gaasirežiim, pH, setete koostis). 

– Vee-elustik (plankton, taimestik, põhjaloomastik, kalastik, amfiibid, linnustik, veega 

seotud imetajad jm). 

3. Järve ja valgala sotsiaalmajanduslik iseloomustus ja arendustegevus (üld- ja 

detailplaneeringud, arengukavad, koostatud projektid, teostatud korrastustööd, ranna- ja 

veealade omandiõigus ning teised küsimused, maakasutus, inimasustus, punktreostusallikad ja 

võimalikud saastajad). 

4. Kaitsekorralduslik seisund – looduskaitselised ja teised piirangud (kaitstavad 

loodusobjektid ja püsielupaigad, seos Natura võrgustikuga). 

 

II Kavandatav tegevus ja sellega kaasnev keskkonnamõju 

 

Aruande selles osas käsitletakse kavandatavaid tegevusi võimalike alternatiivide korral, 

keskkonnamõju hindamise metoodikat ja antakse hinnang tegevustega kaasneva mõju 

erinevatele keskkonnaväärtustele ja -parameetritele. Siin esitatakse sisuline ülevaade KMH 

olulisematest tulemustest, mis on järgmised: 

 

1. kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus; 

2. kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete võimaluste kirjeldus; 

3. kavandatava tegevuse ja sellega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju prognoosimeetodi 

kirjeldus; 

4. määratletakse kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete võimalustega eeldatavalt 

kaasnev keskkonnamõju, sealhulgas kaudne mõju ning teiste tegevustega kaasnev koosmõju 

keskkonnaseisundile (näiteks inimese tervisele, heaolule ja varale, taimedele, loomadele, 

pinnasele, maastikule, vee või õhu kvaliteedile, kliimale, kaitstavatele loodusobjektidele või 

kultuuripärandile); 

5. hinnatakse keskkonnamõju eeldatavat toimet, kirjeldatakse kaasneva negatiivse 

keskkonnamõju vältimise ja vähendamise meetmeid ning nende võimalikku tulemuslikkust; 

6. hinnatakse loodusvara kasutamise otstarbekust ning kavandatava tegevuse ja selle 

alternatiivsete võimaluste vastavust säästva arengu põhimõtetele; 

7. võrreldakse kavandatavat tegevust erinevate alternatiivsete võimalustega ning antakse 

nende paremusjärjestus, lähtudes kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete võimaluste 

keskkonnamõjust ja eelistest; 

8. esitatakse ülevaade keskkonnamõju hindamise, avalikkuse kaasamise ning piiriülese 

keskkonnamõju hindamise korral ka materjalid konsultatsioonide tulemuste kohta; 
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9. vajaduse korral käsitletakse raskusi, mis ilmnesid keskkonnamõju hindamisel ja aruande 

koostamisel; 

10. koostatakse aruande sisu lühikokkuvõte ja esitatakse teave keskkonnamõju hindamisel 

kasutatud allikate kohta. 

 

Aruande koostamisel tuleb lähtuda eespool toodud soovitustest, kuid arvestada ka KMH 

programmi ning KMH ja KJS seaduse § 20 määratletud nõudeid. 

 

III Soovitused tööde teostamiseks, kahjuliku keskkonnamõju leevendamiseks ja seireks 

 

Järvede tervendamisega kaasnevad mõjud on komplitseeritud ja olenevad kasutatavatest 

tehnoloogiatest ning ilmnevad enamasti juba vahetult tegevuse käigus, kuid osa mõjudest on 

pikaajalised ning võivad esile tulla alles aastate möödudes, seetõttu on KMH oluliseks 

väljundiks soovituste esitamine negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks. 

 

Keskkonnamõju hindamise üheks ülesandeks on analüüsida erinevate alternatiivide ja 

kasutatavate tehnoloogiatega kaasnevaid mõjusid järve ökosüsteemile ja keskkonnariskide 

analüüsi tulemusi arvestades teha ettepanekuid tööde teostamise ajaliste, tehnoloogiliste, 

territoriaalsete ja mahuliste piirangute osas ning anda soovitusi sobivaimate tehnoloogiate 

rakendamiseks. 

 

Soovitused tööde teostamiseks 
Järve ökosüsteemi normaalset funktsioneerimist võivad kahjustada tööde teostamisel ja sellele 

järgneval perioodil mitmed otsesed ja kaudsed mõjud ning muutunud keskkonnatingimused. 

Limiteerivateks tingimusteks võivad osutuda hapnikudefitsiidi tekkimine, biogeensete ja 

reoainete koormuse suurenemine, setete edasikandumine järve teistesse piirkondadesse, muda 

ja nõrguvate vete tagasi valgumine järve ja vooluveekogudesse, võimalik mõju pinna- ja 

põhjaveele. Selle tulemusena muutuvad ja võivad saada kahjustada kalastiku ja teised vee-

elustiku elutingimused ning liigiline koosseis. 

 

Esitatakse kaalutletud soovitused järve ökosüsteemile avalduva kahjuliku mõju vältimiseks 

või leevendamiseks kaasaegsemate tehnoloogiate rakendamiseks ja sobivaimate metoodikate 

kasutamiseks. 

 

Soovitused kahjuliku keskkonnamõju leevendamiseks 

Kalda- ja veetaimestiku vohamisega kaasneb järve progresseeruv kinnikasvamine ja selle 

majandusliku, miljööväärtusliku ja sageli ka looduskaitselise potentsiaali langus. Seetõttu on 

järvede tervendamise üheks ülesandeks taimestiku piiramine ja kaldaalade korrastamine, 

arvestades seejuures vajadust säästa kaitsealuseid taimeliike ja nende elupaika. Samas on 

oluline arvestada kalda- ja veetaimestiku setteid kinnistavat rolli ja olulist tähtsust vee 

isepuhastusvõime tagamisel. Seega on soovituste esitamisel vaja arvestada ka võimalike 

mõjudega nende tööde teostamisel ning anda põhjendatud hinnangud tegevuse piiritlemiseks. 

Paljudel juhtudel ei ole kaldavöötme korrastamisel, selle taimestiku piiramisel ja setete 

eemaldamisel otstarbekas tervendamisele allutada rohkem kui 30% kalda- ja veetaimestiku 

alast. Sellisel juhul säilib järvele iseloomulik taimestik ja vee-elustik ning väheneb 

sisekoormus. Heaks näiteks on tervendamisprotsessi läbinud Arbi järv, mille seisund ei 

halvenenud märgatavalt tööde perioodil ega sellele järgnevalt. Ulatuslikud tervendamistööd, 

mille käigus eemaldatakse enamik kalda- ja veetaimestikust, võivad mitme aasta vältel 

põhjustada negatiivseid ilminguid vette leostunud taimetoiteainete sisalduse suurenemise ja 

sellega kaasneva vetikate vohamise (vee õitsemise) tõttu. Taoline olukord ilmnes Põrmi järves 
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(Navi külas Võrumaal), kus korrastati suurem osa kaldapiirkonnast, eemaldati enamik 

veetaimestikust ja pumbati välja kogu järve põhja ulatuses hõljuvad setted. Ujulehtedega 

taimestiku eemaldamine mõjutas oluliselt Põrmi järves toimuvaid protsesse – paranesid 

valgustustingimused vetikatele, mille arengut mõjutasid ka järve valgala halb ökoloogiline 

seisund ning allikate kaudu sisenev suur reostuskoormus. 

 

Järve tervendamiseks kavandatud tegevused võivad olla suunatud järve kui looduskaitseliselt 

olulise elupaigatüübi säilimisele ja soodsa seisundi tagamisele. Seega võib kavandatud 

tegevus olla suunatud järve vee-elustiku, amfiibide, linnustiku ja imetajatefauna 

tasakaalustatud arengu tagamisele, aga ka puhke- ja sotsiaalmajandusliku potentsiaali 

säilitamisele ja suurendamisele. Tulenevalt püstitatud eesmärkidest ja tegevusega kaasneva 

negatiivse mõju iseärasustest esitatakse soovitused eespool nimetatud kaitsekorralduslike 

väärtuste ja teiste keskkonnaväärtuste säilimiseks ja kaitse tagamiseks. 

 

 

Soovitused seire teostamiseks 

 

KMH aruandes esitatakse ka soovitused ja metoodilised põhimõtted seiretööde teostamiseks, 

et anda adekvaatseid hinnanguid tervendamistööde perioodil ja sellele järgneval ajal 

toimuvate muutuste ja ilmnevate keskkonnamõjude kohta. Suure keskkonnamõjuga tegevuste 

korral on vaja kavandatud tööde tulemuslikkuse hindamiseks teha seiret. Seiremeetodite 

rakendamine oleneb sellest, millised on kavandatava tegevuse võimalikud mõjud järve 

ökosüsteemile, selle jälgitavatele parameetritele. Paremate tulemuste saamiseks on 

otstarbekas hinnata keskkonnaparameetrite väärtusi enne tööde teostamist ning vajaliku 

intervalliga sellele järgneval perioodil. Pikaajalise mõjuga tegevuste hindamisel tuleb 

planeerida seiretööd mitmele aastale. 

 

Seireparameetrite valikul järve seisundi hindamiseks ja selle muutuste jälgimiseks tuleb 

eelistada neid parameetreid, mis iseloomustavad kõige paremini olemasolevat seisundit ja 

muutuvat olukorda. Füüsikalis-keemilise meetodi parameetritest on olulisemad vee peamiste 

biogeensete ühendite (taimetoiteainete) kvantitatiivsed näitajad vees, aga ka orgaanilise aine, 

O2 sisalduse, veetemperatuuri ning pH väärtused ja ajalised muutused. 

 

Bioloogilise seire meetodite rakendamine põhineb organismide tundlikkusel reageerida 

keskkonnatingimuste muutustele. Selle meetodi kasutamine eeldab bioloogiliste objektide 

head tundmist ja teadmisi nende reageerimisvõimest keskkonnatingimuste erinevate näitajate 

suhtes. Sobivaks võib osutuda planktonorganismide kvalitatiivse ja kvantitatiivse koosseisu 

muutuste jälgimine, kuid see on suhteliselt töömahukas, eeldab kõrget kvalifikatsiooni ja 

erispetsialistide olemasolu, seetõttu on selle meetodi laialdase rakendamise võimalused 

piiratud. Samas on see meetod vajalik nende järvede puhul, kus on tegemist haruldase 

planktonikooslusega või tervendustööde tulemusena muutub suures ulatuses järve 

ökosüsteem. 

 

Järve üldist seisundit iseloomustab ka suurtaimestik ja selle liigiline koosseis. Viimane on 

tihedas seoses järve kaldavöötme pinnase tingimustega ja setete toiteainetesisaldusega. 

 

Põhjaloomastiku koosseis iseloomustab suhteliselt hästi järve toitelisust ja hapnikurežiimi 

kriitilisi perioode ja on mõjutatud hüdroloogilistest tingimustest, põhjasubstraadi koostisest 

ning paljudest teistest teguritest. 
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Jõevähi ja teiste koorikloomade, putukavastsete, limuste ja kalastiku esinemine on veekogu 

üldise seisundi ja toimuvate muutuste hindamisel olulisteks indikaatoriteks. 

 

Bioloogiline seire annab võimaluse hinnata järve kui tervikliku elusorganismi olukorda ja on 

hea alus nii parimate tervendamismeetodite valikuks kui ka tervendamise edukuse 

hindamiseks. Paraku piirab põhjaliku seire teostamist tervendamise projektide korral 

esmajoones erialaspetsialistide vähesus ja vahendite nappus. 

 

 

IV Kokkuvõte 

 

KMH aruande kokkuvõttes esitatakse ülevaade käsitlemist leidnud põhilistest tulemustest ja 

seisukohtadest. Kirjeldatakse lühidalt KMH osapoolte kavandatavat tegevust, piirkonna 

eripära, põhilisi keskkonnamõjusid, esitatakse ülevaade hindamise tulemustest ja tuuakse esile 

sobivaima alternatiivi eelised ning teiste alternatiividega kaasnevad riskid. Aruande sisu 

kirjeldav lühiülevaade on seadusest tulenevalt kohustuslik ja see on soovitatav paigutada 

sissejuhatava teksti järele, et aruandega tutvuja saaks vajaliku ülevaate töö sisust ja põhilistest 

tulemustest. 

 

KMH aruandes esitatakse ülevaade ka kasutatud kirjandusest ja teistest materjalidest. 

KMH aruanne kajastab ka avalikustamisega seotud materjale ja esitab lisades asjasse 

puutuvad koopiad. 

 

 

11.2 Järvede hooldus 
 

Järve ökoloogiline seisund muutub ajas, sellea kujunemisel etendavad lisaks järve 

geomorfoloogilistele ja limnoloogilistele iseärasustele olulist rolli ka selle valgala seisund ja 

seal toimuvad muutused. Järvede hea seisundi tagamiseks eesmärkide püstitamisel ja 

korrastusmeetodite valikul ei saa piirduda üksnes järve ja selle vahetu kaldapiirkonnaga 

seonduvate küsimustega, vaid on vaja tunda ka valgala seisundit ja selle mõju järvele. 

Soovimatuid ilminguid saab ära hoida või leevendada, rakendades mitmeid tegevusi järvede 

ökosüsteemi kaitseks ja seisundi parendamiseks. 

Järvede hooldus on tegevus, mille käigus teostatakse töid järve valgala, kaldaala ja 

litoraalipiirkonnas järve ökosüsteemi stabiilsuse tagamiseks ja millega ei kaasne olulist 

negatiivset keskkonnamõju. 

 

Valgala hooldus hõlmab endas piiratud ulatuses kaldapuistute ja kaldataimestiku piiramist, 

järvele pääsu ja vaadete avamist, ujumis- ja paadisildumiskohtade puhastamist jms. Seejuures 

on oluline teada, et kaldapuistud on kaitsvaks tsooniks (veekaitseribaks) kallastelt nõrguva, 

mõnikord põldudelt pärineva väetiserikka vee eest. Seetõttu võib liiga hoogne vaadete 

avamine järvele kahjulikult mõjuda. Mõnikord on järve reostuskoormuse vähendamiseks isegi 

soovitatud rajada kaldapuistuid. Järve ökosüsteemi kaitse ja väliskoormuse vähendamise 

eesmärgil kuulub järvede hoolduse valdkonda ka selle valgala ja kaldapiirkonna 

reostuskoormuse vähendamine. Nimetatud tegevus on küll veekaitse nõuete järgi kohustuslik, 

kuid paraku ei vaadelda seda alati lähtuvalt järvede kaitse ja ohustatuse seisukohast, vaid 

konkreetse paikkonna, sealse kraavi või jõe seisukohast lähtuvalt. Lõpptulemusena võib 

valgalal toimuv olla peamiseks põhjuseks järve ökoloogilise seisundi halvenemisele. Seega 

tuleb vaadelda järvede hooldust oluliselt laiema tegevusalana kui seda on järve otsene 

territoriaalne üksus. 
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Järvede hoolduseks on mitmeid meetodeid ja tegevusi, mis ennetavad järvede kahjustumist 

looduslike protsesside ja inimtegevuse tulemusena ning aitavad pidurdada järves soovimatute 

ja enamasti kahjulike protsesside süvenemist. 

 

Järve reostuskoormuse ja setete sissekande piiramine 

 

Valgalalt tuleva koormuse mõju on suurim läbivooluga järvedel ja esmajoones väikejärvedel, 

mille veevahetus on väike ning sisekoormus jõudnud aegade jooksul juba kriitilisse faasi, 

mistõttu on täiendavate toiteainete ja setete lisandumine järve seisundile halb. Olulisemaks 

järvede seisundit kahjustavaks mõjuks on setete sissekandumine, mis samal ajal suurendab ka 

toiteainete, esmajoones lämmastiku- ja fosforiühendite mõju vee ökosüsteemile. Selle 

protsessi tulemusena väheneb järve süvis sissevoolu piirkonnas ja toiteaineterikastest setetest 

tingituna hakkab järves vohama suurtaimestik, mis kiirendab järve (esmalt sissevoolu 

piirkonna) kinnikasvamist ning taimestiku lagunemise tulemusena ka järve sisekoormuse 

kasvu. Järvedesse sissekantud setted ja ka vees lahustunud toiteained loovad soodsad 

tingimused planktonorganismide arenguks, mis omakorda põhjustab orgaaniliste setete 

kogunemist ja lõpptulemusena järve vananemist. 

 

Nende protsesside pidurdamiseks on vajalik korrastada järve valgala ja teostada valikuliselt 

kaldavööndi hooldust. Kaugelearenenud protsesside leevendamiseks tuleb vajaduse korral 

planeerida juba ka suuremamahulisi tervendamistöid. Siinkohal peatutakse enamlevinud 

hooldusvõtetel ja nende rakendamise vajadusel. 

 

Järve valgala hooldus on pikaajaline ja järjepidev protsess, mille käigus pööratakse erilist 

tähelepanu veekaitsenõuete järgimisele ja mitmete looduslike protsesside suunamisele valgala 

kasutusrežiimi muutmise ja järve suubuvate vooluveekogude korrastamise vahendusel. 

 

Hapnikurežiimi parandamine järves 

 

Madalaveeliste ja taimestikurikaste järvede ökosüsteemi vee-elustiku kujunemist mõjutab 

suurel määral järvedes talviti tekkiv hapnikudefitsiit (Sassi & Keto, 2005). Kriitilised 

olukorrad tekivad külmadel talvedel, kui vaba vee hulk ja selles lahustunud hapniku kogus 

väheneb sedavõrd, et see pole elustiku ellujäämiseks piisav. Esmalt surevad hapnikudefitsiidi 

suhtes tundlikumad liigid ja ekstreemsematel juhtudel enamik vee-elustikust. Selle 

ärahoidmiseks on kasutatud leevendava meetmena järve veetaseme paisutust. Selleks on 

soovitatav järve väljavoolule rajada looduslähedastest materjalidest sobiv paisutus (Jormola, 

Harjula & Sarvilinna, 2003). See võib olla kujundatud kivikärestikuks. Sageli paisutavad vett 

ka koprad, mõnikord tõstavad nad järve veetaset sedavõrd palju, et kaldail kasvavad puistud 

hukkuvad ja vee alla jäänud taimestik hakkab lagunema. Veetaseme soovimatu tõus, mille 

tulemusena kahjustub kaldataimestik ja lagunev orgaaniline aine seob hapniku, võib osutuda 

kriitiliseks eelkõige talveperioodil, kui tekib jääkate. Seetõttu on kobraste tekitatud paisutused 

sageli ka negatiivse mõjuga. Planeeritud ja kaldakooslusi arvestav paisutus ei põhjusta 

negatiivseid tagajärgi. Veetaseme suurenemine hoiab ära või leevendab ummuksisse jäämise 

ohtu. Ühe hooldusvõttena on vee õhustamiseks soovitatav rajada sissevooludele 

kivikärestikke ja madalaid paisutusi (fotod 1-3). 
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Foto 1. Kaiavere järve veetaseme reguleerimiseks rajatud põhjapais-kärestik 
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Fotod 2-3. Järve sissevoolule on soovitatav vee paremaks õhustamiseks rajada madalaid 

paisutusi ja hajusaid kivikärestikke. 
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Maakasutuse loodushoidlik korraldamine 
 

Selliste järvede valgalad, kus on valitsevaks looduslikud kooslused, on suhteliselt hästi 

kaitstud, kuna seal on inimmõju väike. Paljude järvede valgalad on intensiivse 

põllumajandusliku kasutuse või muu inimtegevuse mõju all. Olulisemateks järvi mõjutavateks 

piirkondadeks on intensiivse kasutusega põllumaad ja loomakasvatuse piirkonnad, aga ka 

tiheasustuse alad. Nendes piirkondades on otstarbekas planeerida maaviljelustööd selliselt, et 

ei toimuks järve ega ka sinna sisse voolavate veekogude väetistega reostumist ega setete 

sissekannet. Tuule- ja vee-erosiooni tõkestamiseks tuleks säilitada kraavide kallastel sobivad 

kaldapuistud ja rohukamar. 

 

Eriti suurt mõju avaldavad vee-elustikule ja kokkuvõttes kogu järve ökosüsteemile 

punktreostuse allikad: asulad, karjalaudad, sõnniku ladustamise piirkonnad, kui seal ei 

järgita veekaitse nõudeid. Alati tuleb järgida nõuet, et sõnniku ja teiste väetisainete 

ladustamiseks ja nende laotamiseks ei valitaks kohti, kus võib toimuda nende valgumine 

põhjavette või pinnaveekogudesse, sh kraavidesse (foto 4). Külmunud maa ja sadude 

perioodil tuleb vältida väetiste, sõnniku ja läga laotamist veekogude kallaste piirkonnas. 

 

 
Foto 4. Sõnniku ladustamine laiale pinnale ja kraavide lähedale põhjustab nii pinna- kui ka 

põhjavee reostust ja lõpptulemusena ka järvede kahjustamist toiteaineterikka veega. 

 

 

Vee ja järvede kaitse seisukohast on oluline valgala piirkonnas punktreostusallikate kohta 

arvestuse pidamine ja nende seisundi kontroll ning veekaitsemeetmete tõhustamine. Nõuetele 

mittevastavad punktreostusallikad tuleb korrastada selliselt, et mõju pinna- ja põhjaveele 

kaob. Olulise kahjuliku mõjuga reostusallikad tuleb likvideerida või varustada sobivate 

puhastusseadmetega. Vajaduse korral tuleb rajada kahjuliku mõju leevendamiseks 

veekaitsevööndid, puhastuslodud, settetiigid, imbväljakud vms. 
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Lisaks punktreostusele on suurima mõjuga hajureostus, kus põllu- ja metsamajandusliku 

tegevuse ning pinnases toimuvate protsesside ja klimaatiliste tegurite koosmõjul kujuneb 

järve väliskoormus (Väisänen & Lakso, 2005). 

 

Hajureostuse mõju vähendamiseks tuleb piirata või täpselt doseerida väetiste kasutamist 

nendes kohtades, kus on tegemist suure filtratsiooniga aladega (õhukese huumuskihiga 

liivased, kruusased, paepealsed alad) ning kus pinnase kalded võimaldavad sadude perioodil 

väetiste ja pinnase uhtumist veekogudesse. 

 

Põlluharimine ja maaparanduslikud tööd vähendavad pinnase võimet siduda väetisaineid ja 

keskkonnale toksilisi ühendeid, seetõttu suureneb nende põhjavette leostumise osa. 

Põlluharimise soodustamiseks on maaparanduslike töödega rajatud ulatuslik 

kuivendussüsteemide võrk. See loob tingimused pinnase ja voolusängi erosiooniks, mis 

ilmneb eelkõige nende rajamise ja regulaarse korrastamise perioodidel. Siis võib kanduda 

järvedesse suurtes kogustes setteid ja väetisaineid. 

Setete järvedesse sissekandumise piiramiseks on soovitatav järve suubuvate 

vooluveekogude kujundamine setete allakande pidurdamiseks lammitüüpi voolusängide, 

kaldakindlustuste ning settetiikide ja lodude rajamise kaasabil. Pikemaajalist efekti annab 

voolusängi kujundamine selliselt, et oleks tagatud tulvavete juhtimine lammi- ja luhaaladele. 

 

Üheks oluliseks orgaaniliste setete koormuse suurendajaks on vooluveekogude kaldapuistud 

ning vee- ja kaldataimestik, aga ka kobraste otsene elutegevus. Puistute toodetud vare (lehed 

ja oksad ning vette varisenud puud) võivad ajapikku suurendada vees puidu ja orgaaniliste 

setete kuhjumist ning selle lagunemisel taimetoiteainete ja ligniini ning selle laguproduktide 

sisalduse suurenemist vees ja kandumist ka järvedesse. Orgaanilise ainese lisandumine on 

arvestatavalt suur ka tiheda kaldataimestikuga piirkondades. Teatud juhtudel on orgaaniliste 

setete mõju vähendamiseks vaja piirata kaldapuistuid ja niita kalda- ja veetaimestikku. 

 

Kaldapuistute ja vare osakaalu vähendamine sissekantavas vees 

 

Orgaaniliste setete mõju vähendamiseks on otstarbekas kaldapuistute kujundamine ja 

perioodiline raie, et vähendada vare osa suurenemist vees ja sellega ka voolusängi risustumist. 

Kaldapuistute kujundamisel on perspektiivne silmas pidada sekundaarsete koosluste osakaalu 

vähendamist ja kliimakskooslusele omase kaldapuistu kujundamist. See eeldab pikemaealiste 

ja veekogude kallastele iseloomulike liikide (must lepp, saar, vaher, pärn, kask ja okaspuude 

liigid) säilitamist. Väljakujunenud vanemad puistud on piisavalt sobivad valguse ja varju 

tingimuste loojad ja nende puude juurestik kinnistab kaldaid ja loob soodsaid varjetingimusi 

vee-elustikule (foto 5). Kaldapuistutel on ka oluline roll veekogude kaitsjana reostuse eest. 
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Foto 5. Vanemates kaldakooslustes on puistutel oluline osa valguse ja varju tingimuste 

loomisel ja kalda püsistruktuuride kujunemisel. 

 

 

Kaldataimestiku niitmine ja koristamine 

Kaldataimestiku vohamine on esmaseks probleemiks maaparanduse eesvooludel, kus 

akumuleeruvad toiteaineterikkad setted, ja see omakorda soodustab taimestiku arengut. Suure 

produktsiooniga pilliroo- ja järvkaisla- aga ka tarnatihnikud toodavad suures koguses taimset 

massi, mis laguneb ja aastatega suurendab voolusängides orgaaniliste setete koormust. 

Pikema perioodi vältel kuhjuvad kaldaservadele ja voolusängi põhja orgaanilised setted, mis 

kantakse suurvee perioodil järvedesse. Selle mõju vähendamiseks on otstarbekas niita 

kaldataimestik ja vee mõjupiirkonnast eemaldada. Kraavikallaste ja ka looduslike veekogude 

luhaalade regulaarne niitmine ja heina koristamine võimaldab vältida taimejäänuste 

allauhtumist, vähendab orgaaniliste setete kuhjumist ja piirab järvedesse suubuva vee 

kvaliteedi halvenemist. 

 

Voolusängi erosioonitundlikkuse vähendamine 
 

Voolusängi erosioon ja setete liikumine on iseloomulik kõikidele vooluveekogudele ja 

lainetuse mõjul ka järvekallastele. Voolusängi erosioonikindlust suurendavad kõik veekogus 

olevad püsistruktuurid, eriti vee- ja kaldataimestik ning nende juurestik. Selle eemaldamine 

avab pinnase vee uuristavale toimele ja suurendab setete liikumist veekogudes. 

 

Voolusängi erosioon oleneb voolukiirusest, pinnase omadustest ja geomorfoloogilisest 

eripärast. Looduslikud ja stabiilses seisundis vooluveekogud ei kujuta suurt ohtu järvedele, 

kuid inimese poolt rajatud maaparanduslike kraavide ja eesvoolude võrk võib olla tundlik 

pinnase erosioonile ja suurendada setete sissekannet järvedesse. Inimese poolt oluliselt 

muudetud vooluveekogud on enamasti kanaliseeritud ja tõstetud kaldavallid ei võimalda 

tulvaveel valguda luhaaladele, seetõttu leiab aset vee kiire äravool ning setete allakanne. 

Setted akumuleeruvad osaliselt küll kaldataimestiku piirkonnas, kuid suur osa kantakse 

järvedesse. 
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Selliste ilmingute vältimiseks tuleks voolusäng kujundada nii, et kallaste ja põhja 

erosioonitundlikkus oleks väike. Voolusängi stabiilsuse tagamiseks tuleb säilitada või luua 

täiendavaid püsistruktuure kivide ja kruusa lisamise teel või kaldapuistu, selle juurestiku ja 

veetaimestiku säilitamise teel (foto). Setete koormuse vähendamiseks on vajalik luua 

võimalused suurvee perioodil sette kandumiseks voolusängist luha- või lammialale, samuti 

tuleks rajada eesvooludele selleks sobivatesse kohtadesse optimaalse suurusega settetiigid 

(fotod 6-9). Tiikide funktsionaalsuse tagamiseks tuleb kavandada nende regulaarse 

tühjendamise ja hoolduse kord. 

 

Settetiigi rajamisel kraavile või mis tahes vooluveele tuleb arvestada selle valgala suurust ja 

pinnase omadusi ning planeerida vastavalt settetiigi suurus ja selle puhastamise ajakava. Liiga 

väikesed settetiigid kanduvad kiiresti setteid täis ja ei toimi enam setete allakandumist 

tõkestava rajatisena. 

 

 
Foto 6. Kaldaservade varisemise vältimiseks, setete koormuse vähendamiseks ja elupaigalise 

mitmekesisuse suurendamiseks on rajatud kividest kaldakindlustus. 
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Foto 7. Metsakuivenduskraavile rajatud settetiik enne jõkke suubumist. 

 

 

 
Foto 8. Metsakuivenduskraavile rajatud settetiik on kandunud setteid täis juba esimese 

suurveega. 
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Foto 9. Settetiigid tuleb rajada suuremad, sel juhul ei vaja need iga-aastast hooldust ja on 

sobivateks elupaikadeks vee-elustikule ning toimivad korrastatud seisundis vee kvaliteedi 

parandajana. 

 

Kobraste mõju reguleerimine 
 

Kobraste arvukuse kasvu ja levikuala laienemisega on suurenenud ka nende mõju 

veekogudele ja nende kaldaaladele. Kaldapuistute piiramine on mõningatel juhtudel isegi 

soodne veekogu valgustustingimuste paranemisele, kuid suur osa langetatud puudest ja 

toiduks kasutatud materjalist jääb vette vedelema ja põhjustab vooluveekogudel ummistusi ja 

puiduga risustumist. Paisutuste piirkonnas kujunevad madalaveelised kopratiigid, mis on küll 

esmalt teatava positiivse mõjuga setete allakande pidurdamise seisukohast, kuid mõnel juhul 

tekivad siia liigtoitelised ja laguneva orgaanikaga alad. Talveperioodil neeldub hapnik ja 

tekivad roiskumisele omase halva veekvaliteediga piirkonnad. Kohtades, kus koprapaisutused 

jäävad voolusängi piiridesse, ei ole need olulise negatiivse mõjuga. Pigem on sellised 

paisutuste kaskaadid vee-elustikku ja hüdrokeemilisi tingimusi parandavad (fotod 10-12). 

 

Kui koprad kaevavad urge ja kanaleid, muudavad nad oluliselt kallaste terviklikkust ja 

suurendavad setete koormust vees. Igal aastal uuendavad koprad sissevajunud urge ning seda 

esmajoones liivaste, turbaste ja mudaste kallastega veekogudel. Kobras uuendab ja laiendab 

urgude süsteemi igal aastal keskmiselt 30–35 m võrra. Meetripikkusest urust, olenevalt kalda 

pinnasest ja selle kujust, kraabitakse vette 0,15–0,25 m³, paiguti 0,5–0,7 m³ pinnast, 

keskmiselt 0,2 m³. Seega satub ühe pesakonna territooriumilt igal aastal voolusängi või 

veekogu litoraalipiirkonda täiendavalt 6–7 m³, turbaste kallastega piirkonnas 10–15 m³ 

pinnast. See suurendab oluliselt setete koormust veekogus. Mineraalsed setted peatuvad jõe 

põhjas, kuid suur osa peenemaid ja enamik orgaanilisi setteid kantakse veega ka järvedesse. 

Kobraste laialdase tegevuse tulemusena on suurenenud ka setete koormus jõgedes ning 

sissekanne järvedesse. Selle mõju vähendamiseks on vajalik piirata kobraste arvukust 

esmajoones aladel, kus nad ujutavad üle ulatuslikke metsaalasid. Kobraste tegevus järvedes ei 
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ole enamasti olulise mõjuga, juhul kui nad ei paisuta ülemäära kõrgeks järve veetaset, mille 

tulemusena hukkuvad järve kaldapuistud. 

 

 
Foto 10. Urgude kaevamisega suurendavad koprad oluliselt setete koormust veekogudes. 

Liivased setted küll peatuvad veekogu põhjas, kuid peenemad setted koos orgaanilise 

ainesega kanduvad lõpuks järvedesse või peatuvad selleks rajatud settetiikides. 

 

 
Foto 11. Koprapaisud maaparanduskraavidel toimivad teataval määral setete 

akumulatsioonialadena ja vee isepuhastusvõime suurendajana, kuid paisude likvideerimise 

ajal kantakse korraga allavoolu suures koguses setteid, mis võivad järve jõudes põhjustada 

soovimatuid tagajärgi. 
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Foto 12. Koprapais Mädajõel Järvepää järve väljavoolul. Juba väike paisutus võib järve 

väljavoolul põhjustada selle kaldaalade ulatusliku üleujutuse ja siinsetes kooslustes suuri 

muutusi. 

 

 

Järve madalaveelise kaldaala hooldus 

 

Järvede madalaveelistele, taimestikuga kaldaaladele (litoraalialadele) koguneb aegade jooksul 

toiteaineterikkaid setteid, mis on soodsad roostike arenguks. Sageli on pilliroo, hundinuia ja 

järvkaisla kasvualad sedavõrd ulatuslikud ja tihedad, et piiravad järvele pääsu ja vaateid ning 

kaldalähedases vees jätkub muda ja kõduneva taimestiku kuhjumine. See suurendab järve 

sisekoormust ning ei meeldi järvega piirnevate kinnistute omanikele ega ka laiemale 

huvigrupile puhke- ja kalamajandusliku kasutuse seisukohast. Seetõttu on järveäärsete 

kinnistute omanikud paiguti oma jõududega niitnud järve servad roostikest lahti. Roostikesse 

vahekoridoride ja sektorite niitmine suurendab roostikuala mosaiiksust ja parandab selle 

väärtust kalastikule ja veelinnustikule. Suuremate roostike piirkonnas pole taimestiku 

piiramine käsitsi jõukohane, seetõttu on kasutusele võetud mitmeid spetsiaalselt kohandatud 

niidukid (foto). Järvede tervendamiseks tehtavad taimestiku piiramise tööd ei tohiks piirduda 

üksnes taimestiku niitmisega, vaid niidetud materjal tuleb ka ära koristada, sest taimede 

kõdunedes neeldub hapnik ja vesi rikastub täiendavalt toiteainetega ja kahjulike ühenditega. 

Samu põhimõtteid tuleb rakendada ka ujulehtedega veetaimestiku piiramisel. 

 

Mõnevõrra keerukam on veesisese taimestiku piiramine. Eutrofeerunud veekogude põhjas 

kasvavad enamasti mändvetikad, ränikardhein, vesikatk ja mitmed penikeelte liigid. Enamasti 

on need liigid põhjamudal kergelt kinnitunud ja seetõttu saab kasutada nende eemaldamiseks 

veekogust alumiste raskustega (ka ketiga) varustatud hõredast võrgust tiib-traali. Kuna 

veetaimestik on koos mudaga piisavalt mahukas, siis selliseid töid on raske käsitsi teostada. 

Sagedamini kasutatakse selleks sobiva vintsiga varustatud masinaid, mille abil veetakse 

võrguga sellesse kogunenud taimestik kaldale. 
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Ka selle materjali eemaldamine veekogust ja vahetult kaldaalalt on vajalik, sest 

põhjataimestik sisaldab lisaks taimsele materjalile ka hulgaliselt toiteaineterikast muda ning 

selle veepiirile jätmine soodustab toiteainete tagasikannet järve. See on soovitatav ladustada 

komposteerimiseks sobivatesse kohtadesse veekogust eemal. Traaliga väljaveetava 

taimestikuga avatakse mudane järvepõhi ja läbi võrgu satub vette ka rohkesti hõljuvainet, 

seetõttu pole taolisi töid soovitatav teostada suurtel pindadel, vaid kalapüügi ja rekreatiivse 

väärtusega kohtades. Taimestiku eemaldamine järvest peab olema hästi läbi mõeldud ja selle 

teostamine piiratud ulatuses on kasulik rikkaliku kalda- ja veetaimestikuga järvedel. 

 

 
Foto 13. Kaldaroostike niitmiseks ja niidetud taimestiku kokkukogumiseks on võimalik 

kasutada selleks spetsiaalselt ehitatud mehhanisme. 

 

 

Varem oli järvedes levinud noodaga kalapüük. Selleks hoiti nooda väljaveokohad roostikest 

puhtad. Noodapüügil tõmmati koos kaladega järvest välja ka sinna jää ja tuultega kandunud 

taimestik ja muu risu. See hoidis nendes kohtades järvepõhja taimestikuvaba või vähese 

taimestikuga, mis oli soodne põhjast toituvatele kalaliikidele ja põhjaloomastikule, eelkõige 

karpidele. Roostikevahelised varjulised sopid on vee-elustiku poolest rikkad ja siia koondub 

ka kalastik. 

 

Taimestikurikastel järvedel on soovitatav kitsaste 10-meetriste, halvematel juhtudel kuni 30-

meetriste sektorite niitmine kalda litoraalipiirkonna roostikesse ja nendes piirkondades ka 

veesisese taimestiku osaline piiramine. Kui järves on juba piisavalt suurtaimestikuvabu või 

vähese taimestikuga alasid, siis teostatakse roostike ja taimestikuga piirkondade kujundamist 

ja selle mõju piiramist lähtuvalt otsesest vajadusest järvele pääsu või supluskoha tarvis. 

 

Suuremahuliste tööde korral on vajalik eelnevate uuringute tegemine ja järvest üle 500 m³ 

setete eemaldamisel ka keskkonnamõjude hindamine. Suuremahuline taimestiku eemaldamine 
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järvede litoraalialalt väljub juba hoolduse piiridest ja siis tuleks seda käsitleda pigem 

tervendamisena. Makrofüüdijärvede tervendamisest vt pt 2.3.7 ja pt 7. 

 

 

Kaldapuistute kujundamine (järvele vaadete avamine, kaldaala kasutuse ja 

liikumisvõimaluste loomine) 

 

Veekogude kaldapuistud pole küll otseselt järve osa, kuid need etendavad järve ökoloogilise 

seisundi kujunemisel märkimisväärset rolli. Kõrgemate ja enamasti mineraalsete kaldaalade 

puistud mõjutavad veealal valguse ja varju tingimusi ning seeläbi ka selle taimestiku arengut. 

Vahetus kaldaservas kasvava puistu juurestik kinnistab kaldaid ja kaitseb nende ärauhtumist 

vee ja lainetuse poolt. Puude juurestik kasutab ka kaldaserva pinnasesse kuhjunud toiteaineid 

ja vähendab seega järve sisekoormust. Sama ülesannet täidab ka muu kalda- ja 

litoraalitaimestik. Paljude järvede kaldad on puistute arenguks soodsad, seetõttu leidub järvi, 

mille kaldad on valdavalt metsastunud ja järv pole eemalt vaadeldav. Looduslikult liigestunud 

maastikes on järvedel oluline roll maastiku kujunduselemendina ja selle piirkonna 

puhkemajandusliku väärtuse kujundajana. Seetõttu on oluline, et järv oleks vaadeldav kui 

maastikuelement. Samas on järve kallaste avatus tuultele oluline järves vee tsirkulatsiooni 

tagamisel ning järvede kihistumise vältimisel. 

 

Järve kaldapuistute kujundamises pole sugugi ühtset seisukohta. On loomulik, et metsajärvede 

kallastel ei teostata lageraiet ega piirata põhjendamatult väljakujunenud puistuid. 

Kaldapuistute piiramine ja nende koosluste kujundamine tuleb eelkõige kõne alla varem 

avatud maastike keskel asuvate ja praeguseks võsastunud järvede kaldaalade piirkonnas. 

 

Järvekallaste rajatised ja liikumisteed 
 

Looduslike kooslustena on järved olulised eelkõige kui veelised elupaigad ja liigilise rikkuse 

tagatis. Samas ei ole võimalik üle hinnata järvede tähtsust inimese elupaiga väärtustamisel ja 

puhkemajanduslikust seisukohast lähtuvalt. Juurdepääs järvedele ja kallasraja kasutuse 

võimalused peaksid olema tagatud kõigil avalikuks kasutuseks määratud veekogudel. Järved 

etendavad olulist rolli ka supluskohtadena ning kalastus- ja puhkekohtadena. Ülemäärase 

tallamise, olmeprügi ja muu saaste mõju piiramiseks on otstarbekas suurema külastatavusega 

veekogude sobivad piirkonnad kujundada puhkekohtadeks juba selleks ettevalmistatud 

rajatistega (lõkkeasemed, telkimiskohad, käimla jms). 

 

Ettevalmistatud puhkekohad küll leevendavad osaliselt mõju kallastele, kuid suurendavad 

oluliselt ka külastatavust ja puhkemajanduslikku koormust järvele. Looduskaitseliselt 

väärtuslikele veekogudele pole suur külastuskoormus soovitatav, seetõttu tuleb kavandada ka 

meetmed selle piiramiseks. 

 

Suuremate sisejärvede kaldapiirkonda on kinnistuomanikel soov rajada paadisadamaid ja 

purdeid. Tihedalt asustatud järvekallaste piirkonnas võivad kujuneda sellistest 

sadamakohtadest järve risustavad rajatised. Paatide sildumise ja kaldaletoomise kohad on 

vajalikud, kuid nende ehitamisel tuleb järgida veekogu kaldaala terviklikkuse säilitamise 

nõuet. Eriti kahjulikult mõjuvad järve madalaveelisse kaldapiirkonda rajatud kanalid, mille 

kallastele tõstetud pinnas moodustab nn pinnasemuulid, mis on paatidele teatavaks kaitseks 

tuulte ja lainetuse eest ning võimaldavad maabuda. Järve kaldaga risti paiknevad 

pinnasemuulid takistavad vee normaalset tsirkulatsiooni järve kalda lähialal ja põhjustavad 
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setete kuhjumist muuli vallide taha ning soodustavad järvedes nende kaldapiirkondade 

roostumist. 

 

Järve vahetul kaldaalal tehtavate hooldus- ja korrastustööde eesmärk on muuta järv inimesele 

atraktiivsemaks, seejuures halvendamata järve ökosüsteemi seisundit. 
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