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12.1 Veekogude tervendamine Eestis 
 

Igakülgselt ettevalmistatud ja läbiviidud järvede tervendamise näiteid pole Eestis enne 

2007. aastat palju ette näidata, kuigi katseid on tehtud mitmeid. Aktiivsemat järvede 

tervendamist alustati Eestis 1970-ndatel aastatel, kui uuriti ja katsetati eelkõige alandatud 

veetasemega järvede endise olukorra taastamise võimalusi. Enamasti oli sel ajal eesmärgiks 

järvede kalamajandusliku väärtuse tõstmine. Need järved olid Ermistu, Lahepera, Väimela 

Alajärv, Vasula, Maardu, Suure-Jaani, Harku (Ott et al., 2005). 

Kalamajanduslike ümberkorralduste kaudu on edukalt mõjutatud suurjärvede kalastiku 

koosseisu. Peipsi järves rehabiliteeriti teadlaste soovitusel luts, särg ja ahven, keda varem 

peeti kahjulikeks, ning seega hävitamisele kuuluvateks liikideks. Alates 1974. aastast hakati 

piirama vääriskalade varusid kahjustanud mutnikupüüki. Võrtsjärvel keelati 1970. aastate 

algul traalpüük, vähendati kalapüügi plaani ja kaotati piirangud latikapüügile – tulemuseks oli 

järve muutumine kiisajärvest väärtuslikuks latika-, koha- ja angerjajärveks. 

1990. aastatel pöörati veekogude tervendamisel tähelepanu pigem puhkemajanduslikele 

eesmärkidele (Verevi, Arbi järv). Lõplikku eesmärki nende järvede noorendamisel kahjuks ei 

saavutatud, kuigi enamikul juhtudel paranes järvede seisund mõningateks aastateks. 

Nõukogude ajal alustati Peipsi naabruses asuva u 100 ha suuruse Lahepera järve 

seisundi parandamisega muda ärastamise teel. Hoolimata põhjalikest keemilistest analüüsidest 

ja rajatud 36 ha setteväljakutest jäid tööd pooleli, kuna kadusid tööde rahastamise võimalused. 

Viimaste aastakümnetega on Lahepera järve seisund tunduvalt halvenenud: vee läbipaistvus 

on võrreldes 1951. aastaga vähenenud ligi 3 meetrit, talvel jääb järv sageli ummuksisse. 1970-

ndate aastate lõpul ebaõnnestus tehnilistel põhjustel muda pumpamine ka Väimela Alajärvest. 

Tugevalt olmeveest reostunud Neitsijärve tervendamiseks tehti väga põhjalikud 

eeluuringud 1999. ja 2000. aastal. Väljapakutud neljaetapiline meetmekava on 2010. aasta 

seisuga veel rahastamise ootel. 

Ermistu järves Tõstamaal püüti rakendada kompleksmeetodit – vahetada kohalik 

kalastik vääriskala vastu, alandada veetaset ning ärastada muda. Järvevee allalaskmine ei 

õnnestunud valearvestuste tõttu ning järves säilis kohalik kalastik. Praeguseks on Ermistu järv 

100% levikupindalaga makrofüüdijärv, milles kasvab valdavalt mändvetikas. 

Elva linnas Arbi ning Verevi järves oli eutrofeerumise põhjuseks peamiselt olmereostus. 

Seal juhiti puhastusseadmetest tulev vesi järvedest mööda, mis parandas vee kvaliteeti nendes 

järvedes. Kaiavere järves tõsteti kalamajandi rajamisel veetaset meetri võrra, Amme jõe 
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tervendamise käigus 2005. a rajati järve väljavoolule tehiskosk, mis hoiab järve veetaset ja 

võimaldab kaladel liikuda nii üles- kui ka allavoolu. 

Viimase kümnendi keskpaigas rakendati Ülemiste järves biomanipulatsiooni meetodit, 

eesmärgiga püüda välja planktontoiduline lepiskala vähendamaks vetikate kasvupuhanguid 

suvel. Ülemiste järv varustab joogiveega suuremat osa Tallinna linnast. Hoolimata 

reostuskoormuse vähenemisest on vee läbipaistvus Ülemiste järves suvel vaid 30–50 cm ning 

jätkuvad ka sinivetikatest põhjustatud õitsengud, mistõttu on veetöötlemise kulud suvel 

suuremad. Ülemiste järve veekvaliteedi parandamiseks kaaluti mitmeid meetmeid (näiteks 

aereerimine, fosfori sadestamine koagulandi lisamisega järve, muda eemaldamine jne), kuid 

biomanipulatsiooni kasuks otsustati selle meetme keskkonnasõbralikkuse tõttu; samuti ei sega 

see veepuhastusjaama igapäevast tööd. Tänaseks on püügid lõpetatud. 

1990. aastate algul tehti kahel aastal biomanipulatsiooni ka Harku järves; selle 

tulemusena järve seisund paranes, kuid vaid paariks aastaks. Tänu reoveepuhastite ja 

sadeveesüsteemide korrastamisele on siiski toiteainete juurdevool Harku järve vähenenud. 

Palju on arutletud (1970-ndate aastate algul, 2003) ja isegi konkreetseid plaane tehtud 

(nt Kaljumäe & Koskor, 1980) Võrtsjärve veetaseme reguleerimiseks, mis kriitilise veetaseme 

korral võimaldaks vältida järve ökoloogilise seisundi järsku halvenemist, päästaks kalasaagid, 

piiraks veesiseste taimede levikut ja hoiaks järve puhkemajanduslikku väärtust. Paraku jäi 

2004. aastal alustatud kahe-etapilisena planeeritud Võrtsjärve reguleerimise keskkonnamõju 

hindamise programmi täitmine esimese etapi järel pooleli, sest rahastaja ei pidanud projekti 

jätkamist vajalikuks. Nii kerkib Võrtsjärve veetaseme reguleerimise küsimus jätkuvalt üles 

iga kord, kui järve veepind sademevaestel aastatel langeb allapoole oma tavalist taset, jättes 

kuivale ulatuslikud alad järve põhja- ja idakaldal ning põhjustades kalade hukkumise ohtu 

talvise hapnikupuuduse tõttu. 

Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiivi vastuvõtmisega hoogustus järvede 

tervendamise alane tegevus nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Direktiivi alusel tuleb aastaks 

2015 saavutada kõikide vete hea seisund. Direktiivist tulenevalt loodi erinevaid võimalusi 

meetmete kaasrahastamiseks nii riiklikest kui EL ühisvahenditest. Eestis on alates 2006. 

aastast KIK veeprogrammi veekogude tervendamise alamprogrammi taotluste hulk iga 

aastaga märkimisväärselt suurenenud. 

Viimasel kümnendil on hakatud parandama ka vooluveekogude ökoloogilist seisundit, 

keskendudes jõgede kaotatud ökoloogiliste funktsioonide taasloomisele, aidates kaasa 

elupaikade ja liikide taastumisele, veekvaliteedi parandamisele, aga ka puhkevõimaluste 

suurendamisele. Eestile andsid vooluveekogude tervendamise alustamiseks julgust 

Põhjamaade edusammud selles vallas ja ka kontaktid Soome Keskkonnainstituudi (SYKE) 

spetsialistidega. 

Üks esimesi sellelaadseid projekte oli Hiiumaa kalakoelmute taastamise kava (2001), 

mis hõlmas 13 jõe ja oja ning jäänukjärve korrastamist, ning Amme jõe tervendamise projekt. 

Järgnesid analoogsed tööd Leisi, Taebla, Paadremaa ja Ilmatsalu jõgedel. 

Saadud kogemuste põhjal asusid Keskkonnaministeerium ja KIK toetama sellelaadsete 

tööde rahastamist. Tänu aktiivsetele keskkonna- ja maaparandusspetsialistidele on koostatud 

vajalikud projektid ning enamasti on Põllumajandusameti maakonnakeskused teinud taotlusi 

toetuse saamiseks ning täitnud ka tellija rolli. Paljudes tervendamisprojektides on ühitatud 

maaparanduslike veejuhtmete korrastamise ja veekeskkonda parandavate meetmete 

rakendamine, tänu millele on vähenenud ehitustööde maksumus. 

Esimeste tööde juures pöörati kõige enam tähelepanu veejuhtmete hüdromorfoloogiliste 

näitajate parandamisele põhjapaisude ja kalda äärde rajatud voolutõketega ning veekogu 

põhja katmisega vee-elustikule soodsa substraadiga. Vee uhteainekoormuse vähendamiseks 

kavandati settebasseine ning sobivatesse kohtadesse projekteeriti haudmikke, et veejuhe 

kuival aastaajal kogu ulatuses kuivaks ei jääks. 
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Veekogu eesmärgipäraseks korrastamiseks on selgitatud kõigepealt selle ökoloogiline 

seisund ja seejärel kavandatakse vee-elustiku elupaiganõudeid arvestav projektlahendus. 

Veekogu tervendamise õnnestumiseks on vajalik tihe koostöö teadlaste, projekteerija ja 

projekti elluviija vahel. 

Tänapäeval on veekogude tervendamisel kujunemas suundumus eelistada vesirajatiste 

ehitamisel looduslikke materjale, anda voolusängile võimalikult looduslik ilme ja suurendada 

vooluveekogu isepuhastumisvõimet. 

Vooluveekogusid ja ka järvi ohustava mudastumise vähendamiseks on piiratud kobraste 

tegevust ja veekogude risustumisega kaasnevat kaldaerosiooni ning veetaimestikust pärit 

orgaanilise aine kogunemist voolusängi. Väikese ja keskmise suurusega vooluveekogude 

hüdromorfoloogiliste tingimuste kujundamisel võib koprapaisude mõju olla suur ning paiguti 

negatiivne. 

Settekoormuse vähendamiseks on voolusängi püütud kujundada selliselt, et seteterikas 

tulvavesi kanduks luhale, kuhu jääks ka suurem osa settest. Vooluveekogude tervendamisel 

on neil asuvatest paisjärvedest eemaldatud põhjamuda, remonditud liigveelaskmed ja rajatud 

kalapääsud. 

Vooluveekogude tervendamisprojektide koostamisel on olnud abiks Soome 

Keskkonnainstituudi (SYKE) uurimistööde tulemused: „Luonnonmukainen 

vesirakendaminen” (Jormalainen et al., 2003), „Tavoitetilan määrittäminen 

virtavesikunnostuksissa” (Jäevenpää, 2004), „Purovesistöjen merkitys kaupunkiluonnon 

monimuotoisuudelle” (Niemelä et al., 2004) ja vooluveekogude korrastamise juhend „Purot – 

elävää maaseutua” (Aulaskari et al., 2008). Koit Alekandi koostatud „Juhend 

maaparandussüsteemide keskkonnarajatiste kavandamiseks” (Alekand, 2007) käsitleb 

tervendamisprojektides rajatise projekteerimist. 

Aastatel 2007–2010 eraldas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 

veemajanduse programmist 14 järve, 23 paisjärve ja 30 veejuhtme tervendamise toetuseks 

142,7 miljonit krooni. 

Stabiilne rahastamine on julgustanud ettevõtjaid investeerima kaasaegsetesse 

masinatesse, mis on loodud veekogude tervendamiseks: amfiibniiduk Truxor DM 4700 on 

efektiivne veetaimestiku niitmisel ja niidetud massi eemaldamisel järvest; mitmeotstarbeline 

pinnasepump Watermaster sobib veekogudest põhjamuda eemaldamiseks ja ka muda 

pumpamiseks geokottidesse; amfiibekskavaatoril Big Float saab kasutada erinevaid koppasid, 

mis süvendustöödel segavad vähem põhjamuda ning seetõttu pääseb järvevette vähem setteid. 

Veekogude tervendamisprojekte on enam koostanud projekteerimisfirmad PB Maa ja 

Vesi AS, IB Urmas Nugin OÜ, Piiberprojekt OÜ, Kobras AS ja Maves AS. Ehitusfirmadest 

omavad tervendamistööde kogemusi OÜ Siimel, OÜ Vändra MP, OÜ Kagumerk, AS Valmap 

Grupp, OÜ Saaretu, AS Lihula Maaparandus, OÜ Maaekspert jt. 

Veekogude tervendamisalaste kogemuste tutvustamiseks on korraldatud mitmeid 

rahvusvahelisi seminare: 2002. a Kuremaal teemal „Vooremaa järvede noorendamine või 

hääbumine”, 2005. a Jõgeval „Pinnaveekogude ökoloogiline korrastamine” ja 2006. a 

Mustvees „Veekogude ökoloogiline tervendamine”. 2009. a Kuremaal toimunud seminaril 

käsitleti kalapääsude rajamise küsimusi. 

Lisateavet saadi Interreg IIIC projekti „Lakepromo – veekogude majandamine ja 

taastamisprotsesside vahendid” (2004–2007) raames toimunud seminaridel ja kohtumistel. 

Veekogude tervendamisest huvitatud veemajandusspetsialistid asutasid 10. märtsil 

2009. a Jõgeval Eesti Jõgede Taastamise Ühingu, mille eesmärk on jagada erialast teavet ning 

osaleda Euroopa Jõgede Taastamise Keskuse (European Center for River Restoration – 

ECRR) tegevuses. 

Viimase kümnendi jooksul on väiksemaid ja suuremaid veekogude tervendamisalaseid 

töid teostatud peaaegu kõikides maakondades (joonis 1). 
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Joonis 1. Punasega on märgitud aastatel 2000–2010 toimunud veekogude 

tervendamisprojektide asukohad ja ulatus 

 

 

Alljärgnevalt lühiülevaade Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud töödest 

maakondade kaupa. 

 

Harjumaal on viimase kümne aasta jooksul tegeletud tehniliste tööde puhul kolme 

veekoguga. Jägala jõel taastati 2003. a koelmuid, Kahala järves tõsteti 2005. a veetaset ning 

kindlustati kaitsetammi. Pääsküla jõel Laagri asula vahelisel lõigul korrastati kaldaid ja jõge 

2008. ja 2011. a. Veel tegeleti 2003.–2006. a Ülemiste järvel biomanipulatsiooni projektiga. 

Kalavarusid taastati ja rikastati järgmistes veekogudes: Loobu jõgi, Pirita jõgi, Vääna jõgi, 

Jägala jõgi, Valgejõgi, Pudisoo jõgi, Paunküla veehoidla ning Harku järv. 

 

Hiiumaa viimaste aastate tegevused veekogude tervendamise osas on olnud väga 

mitmekülgsed. Juba viimased kümmekond aastat on regulaatorite abil hoitud Käina lahe 

veetaset, tulemuseks veevahetuse mõjutamine ja lahe ärakuivamise ohjamine põuastel 

suvekuudel. 2003. a tegeleti Armioja seisundi parandamisega – selleks rajati Laasimetsa 

peakraavile settebasseinid. 2005. a puhastati Käina lahe kanaleid, millega tagati stabiilne 

veevahetus; puhastati Suuremõisa jõe alamjooksu; avati Poama oja suue ning rajati sinna 

tehiskärestik. 2006. a rajati Poama ojale veel ka kolm kudepadjandit meriforellide tarbeks, 

avati Allika lahe ja Mailahe suudmed Sigala lahte ning lahtede veetaseme säilitamiseks rajati 

kolm tõkendkärestikku. 

 

Ida-Virumaa. 2007.–2009. a on korrastatud Sõtke jõge Sillamäe linna piires, Voka ja 

Vasavere peakraave ning Alajõge. 2010. a rahastas KIK Iisaku vallas Vaikla külas mäenurga 

ja Retšnoje kinnistutel pinnaveekogude korrastamist. 
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Jõgevamaal on viimastel aastatel tegeletud mitme paisjärve saneerimisega. Näiteks 

alustati 2005. a tegevusi Ehavere paisjärvel (veetaseme tõstmine), Pedja jõel paikneval 

Painküla paisjärvel (setete eemaldamine) ja Kamari paisjärvedel (setete eemaldamine, 

kaldajoone muutmine ja veekogude kujundamine puhkealadena). Viimased tegevused lõpetati 

nendel veekogudel alles 2007. aastal. 2006. a eemaldati Palamuse paisjärvest veetaimestik 

peaaegu terve järve ulatuses. Kalavarude rikastamist teostati Onga (2000) ja Kullavere jõel 

(2006), kuhu asustati vastavalt 7000 samasuvist ja 260 üheaastast jõeforelli. Amme jõge 

rikastati 2004. aastal 3000 samasuvise jõevähiga. Veejuhtmete tervendamisega alustati Eestis 

Jõgevamaal kohaliku maaparandusbüroo ettevõtmisel (tabel 1), tööde käigus on puhastatud 

paisjärved, rekonstrueeritud liigveelaskmed, rajatud kalapääsud, eemaldatud koprapaisud ja 

veejuhtmesse langenud puud ning tehtud raietöid jõgede kallastel; settekoormuse 

vähendamiseks on ehitatud settebasseine. Tervendamistöid on tehtud pikkadel jõelõikudel, 

mis on võimaldanud kavandada ratsionaalsemaid lahendusi. 

 

Tabel 1. Jõgevamaal parandatud jõelõigud 2007–2010 

 

Jõe nimi Tervendatud 

jõelõigu pikkus 

(km) 

Tööde tegemise aeg Tööde maksumus 

(mln krooni) 

Amme jõgi 18,52 06.–09.2005 0,93 

Kullavere jõgi 15,09 05.–11.2007 3,23 

Laeva jõgi 24,65 07.2008–10.2009 4,78 

Umbusi jõgi 22,85 03.2010–12.2010 4,30 

 

2010. aastaks said rahastuse projektid „Kaiavere ja Elistvere järvede kalade 

liikumisteede puhastamine” ning „Puurmani paisjärve tervisliku seisundi parandamine”. 2011. 

a on alustatud Onga jõe tervendamistöödega 15,5 km lõigul. 

 

Järvamaal on tegeletud veekogude peamiselt kalastiku taastamise probleemidega. 

2004. a taastas SA Eesti Forell Prandi jõel jõeforelli koelmuid ning 2005. a kujundati ümber 

ning rajati 100 meetri ulatuses koelmuid Vodja jõele. Kalavarude osas täiendati Norra oja ja 

Oostriku jõge (2001–2002) 40 000 jõeforelliga, Võllinge jõge (2002) ja Esna jõge (2002) aga 

vastavalt 15 000 ja 30 000 noorkalaga. 2003. ja 2004. a katsetati angerja asustamisega 

Eistvere järve. Viimasel viiel (2007–2011) aastal on tehtud tervendamis- ja saneerimistöid 

Eistvere, Väätsa ja Käravete paisjärvedel ning Roosna-Alliku Vanaveski järvel. 

 

Läänemaal tehti Lääne Maaparandusbüroo eestvõtmisel (2003–2004) töid Taebla jõe 

seisundi parandamiseks, kus püüti parandada vee gaasirežiimi enne Haapsalu lahte suubumist, 

suurendada jõe voolusängi eriilmelisust ning vähendada setete ja biogeenide mõju. Samuti oli 

suur projekt Väikese viigi saneerimine, mille käigus eemaldati sete ja tehti süvendustöid, 

rekonstrueeriti truupregulaatorid ja rajati pumpla viigis veevahetuse tagamiseks. Kullamaa 

vallas korrastati Kullamaa tehisjärve (2005–2008), tehti süvendustöid ja reguleeriti veetaset. 

Erinevad taastamis- ning tervendamistööd on toimunud või toimumas veel Prestviigi järvel 

(Vormsil), Koluvere paisjärvel ning Kasari ja Rõude jõgedel. 2010. a leidis rahastamist 

projekt „Vööla mere tervendamine ja ökoloogilise potentsiaali parandamine”. 

 

Lääne-Virumaal on juba väga pikaajaliselt (1995–2007) tegeletud Porkuni järve 

kasutuse laiendamisega puhkemajanduslikuks otstarbeks. Välja on kaevatud mitmeid ujuvaid 

saari ja ehitatud ujumiskohti. 2002.–2006. a on niidetud eutrofeerumise tõkestamiseks Haljala 

aleviku tiike ning korrastatud tiikide kaldaid. 2000. a puhastati setetest Kiltsi allikaid. 2001.–
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2002. a piirati Päide ja Arna maanteesildade vahelistel lõikudel Selja jõe suurtaimestikuga 

kinnikasvamist. 2002. a puhastati Reola aleviku (Vinni vald) paisjärve ning kindlustati järve 

paemüürid. 2004.–2007. a on puhastatud mitmeid tiike nii sette kui taimestiku eemaldamise 

abil (Rakvere linna tiigid, Jäneda allikajärved ja Mõdriku küla tiigid). 2007. a taastati 

Venevere paistiigid. 2007. a leidis rahastamist Rakvere linna Soolikaoja tiikide puhastamise 

projekt ning 2010. a Jõepere järve saneerimise projekt. 

Põlvamaal on 2004. a tervendatud Põlva paisjärve suurtaimede niitmisega ning Räpina 

paisjärvel rekonstrueeriti tühjenduslasu hüdrosõlm. 2006. a rajati veehoidlad ja uuendati 

voolusäng Valgjärve vallas Idaojal. 2010. a lõpetati Räpina paisjärve tervendamine, mille 

käigus eemaldati 235 000 m
3
 setteid, rekonstrueeriti paisu liigveelase ning rajati 

kaldakindlustus. Tööde maksumus oli 26,6 mln krooni. 

 

Pärnumaal on tervendamistööd toimunud peamiselt jõgedel. 2000.–2001. a laiendati 

kalade kudealasid Paadrema jõel ja Tõhela järvel. 2001.–2002. a ehitati Ura jõele kalatrepp. 

2003. ja 2005. a korrastati Pärnu jõel Sindi paisu juures asuvat kalade kudeala. Veel 

rekonstrueeriti 2003. a Audru jõel Ridalepa pais ja projekteeriti sinna kalatee. Ura jõel on 

taastatud (2004–2005) Rae paisjärv, puhastatud jõesängi ning eemaldatud kopratamme ja 

mahalangenud puid; samalaadseid tervendamistöid tehti ka Männiku ojal. Viimasel kolmel 

aastal (2008–2010) on Saarde vallas korrastatud Saarde Kirikujärve, Kilingi-Nõmmes Lavi 

paisjärve, käsil on Kaalu ja Veelikse paisjärvede korrastamine, liigveelaskmete 

rekonstrueerimine ning Rannametsa jõel Kaalu paisule kalapääsu rajamine. 

 

Raplamaal on viimastel aastatel asustatud kalu ning taastatud koelmuid. Näiteks on 

jõeforelli asustatud Ahtama ojja 1998.–2003. a ja Velise jõkke 2002.–2005. a. Need 

asustamised on olnud tulemuslikud. 2002. a asustati koha Järlepa järve, kuid kuidas need 

kohad seal ka täna hakkama saavad, pole kahjuks uuritud. Ahtama ojal on taastatud forelli 

kude- ja elupaiku (2005 ja 2006). 2010. a korrastati Lümandu maastikukaitsealal asuvat 

paisjärve setetest ning puhastati kaldaid. 2007.–2011. on korrastatud Vigala jõge Rapla linna 

ja Kohila alevi piires. 

 

Saaremaal on pööratud tähelepanu mitme jõe seisundi parandamisele. Näiteks on 2004. 

aastal remonditud Leisi jõe hüdrotehnilisi rajatisi, eemaldatud setteid ning rajatud 

kivipuistekärestikke ning varjepaiku kalade ja jõevähkide tarbeks. Põduste jõe alamjooksul 

korrastati Kuressaare linna piiridesse jäävat puhkeala, eemaldati liigset taimestikku ning 

setteid. Põduste jõele rajati ka 4 kunstkärestikku eesmärgiga suunata rohkem vett Tori 

harusse. 2010. a sai KIK poolt rahastuse Põduste jõe alamjooksu tervendamise projekt. 2005. 

aastal eemaldati setteid Sopi ojast ning rajati oja ja kraavide ristumiskohale settekogumistiik, 

et vähendada setete jõudmist merre. Järveküla järvedele paigaldati 2001.–2003. a regulaatorid 

ning jäänukjärved ühendati kanalitega.  

 

Tartumaal on tegeletud peamiselt järvede seisundi parendamisega. Setteid on 

eemaldatud ning kaldaid ja ujumiskohti korrastatud järgmistel veekogudel: Lalli veskipaisjärv 

(2001), Emajõgi Tartu linnas (2003 – jõesadama kai süvendamine; 2005 – Atlantise ees jõe 

süvendamine), Haage paisjärv (ka Loku järv, 2006), Koosa paisjärv (2006), Arbi järv (1999–

2000), Ilmatsalu paisjärv (1999–2000; 2005), Luke pargi tiigid (2000; 2006), Rahinge 

paisjärv (2003–2004), Liivaku paisjärv ja Utukolga paisjärv (2004–2005). Amme jõe 

looduslikku ilmet taastati ning settetiike rajati jõkke suubuvatele kraavidele 2005.–2006. a. 

Jõevähiasurkonda on taastatud 2001–2002 Kuningvere järves. 2008.–2011. a on 

tervendamistöid tehtud Arbi järvel (eemaldati 14 900 m
3
 põhjamuda ja järveõõtsikut, 

maksumus koos väljavoolu kindlustamisega 4,36 mln kooni), Kambja järvel, Ilmatsalu jõel, 
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Ropka paisjärvel, Koopsi ja Alatskivi paisjärvedel ja Naelavere peakraavil. Rekonstrueeritud 

on Roiu paisregulaator. 2008. a alustati Kentsi paisjärve saneerimistöödega, kahjuks on aga 

veel 2011. a tööd lõpetamata ja järve veetase taastamata. 

 

Valgamaal on aastail 2002–2005 saanud korda Pedeli jõe Valga linna vaheline osa, 

kuhu rajati neli paisjärve. 2004–2006 korrastati Jõku jõel Kalme küla veskijärve pais ja 

taastati järve endine ilme. Nõuni järve jõevähivarusid on taastatud 2003.–2006. aastal 6000 

suguküpse noorvähiga. 2007. a leidis rahastust Taagepera paisjärve puhastamine, 2008. a 

rahastati Päidla järvestikku kuuluvate Väikejärve, Mõisajärve, Kalmejärve, Uibojärve, 

Kõverjärve ning Mõrtsukjärve vaheliste ühenduskraavide puhastamist ning Valga Linnapargi 

ja Sangaste mõisakompleksi tiikide saneerimistöid. 

 

Viljandimaal on 2001. a korrastatud Kildu paisjärve (setete ja risu eemaldamine). 

2003. a taastati Tarvastu jõel Pikru paisjärv. Valuoja ojal asetsevat Paala väikest paisjärve 

tervendati 2004. a (eemaldati setted). Setteid on eemaldatud ka Viiratsi asula kahest tiigist 

(2004–2005), Lemmjõel asuvast Suure-Jaani paisjärvest (2005–2006), Valuoja ojalt (orust, 

2006. a) ning 2006. a Uuesveski paisjärvelt. 2005. a lõpetati Loodi paisjärve rajamistööd 

Sinialliku ojale. Jõevähivarusid on püütud taastada Navesti jõel, kuhu 2003. ja 2004. a on 

asustatud suguküpseid noorvähke. 2007. a puhastati Viljandi linnas Uue-Veski paisjärv ning 

saneeriti Suure-Jaani vallas Lahmuse paisjärve. 2008. a tehti tervendamistööd Kösti paisjärvel 

ning alustati Abja-Paluojas Abja paisjärve saneerimistöödega. 2010. a finantseeris KIK Õhne 

jõe ja selle kallasraja puhastamist Suislepas. 

 

Võrumaal on 2001. a puhastatud Kubija paisjärve ja tiiki – mõlema põhjad puhastati 

mudast, eemaldati veetaimestik ja korrastati kaldaid. 2004. a puhastati nii Toku paisjärve kui 

Tabina järve väljavoolu põhja setetest. Tabina järvel korrastati ka regulaatorit. 2005–2006 

eemaldati Puiga järve setteid. 2006. a korrastati Koreli oja Võru linna piires. 2006. aastal 

alustati Tamula järve kaldaalade roostikust ja setetest puhastamisega ning 2008. aastal leidis 

rahastamist juba Tamula järve veekeskkonna parandamise I etapp. 2008.–2009. a on 

korrastatud Mõniste järv ja Sänna Alaveski paisjärv ning rajatud sinna kalapääs, saneeritud on 

Põrmujärv Võru vallas (järvest eemaldati 75 800 m
3 

põhjamuda ja järveõõtsikut, 

tervendamistööde maksumus 5,7 mln krooni). 2009. a rahastati Vana-Võhandu kagulõigu 

puhastusprojekti. 2010. a lõpetati tervendamistööd Varstu järve ja Roobioru lumbil (eemaldati 

37 700 m
3
 setteid ja järveõõtsikut, tööde maksumus oli 2,18 mln krooni). 

 

Riiklikult on leidnud rahastamist Euroopa Liidu struktuuritoetuste Ühtekuuluvusfondi 

kaudu projekt "Vooluveekogude seisundi parandamine". Vooluveekogude projekti üldiseks 

eesmärgiks on EL seadusandluse elluviimine veemajandussektoris, täpsemalt EL Veepoliitika 

raamdirektiivi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ 23. oktoober 2000, 

millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) rakendamine eesmärgiga 

aidata kaasa veekogude hea seisundi saavutamisele aastaks 2015. Projekti kitsamaks 

eesmärgiks on parandada Eesti vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning vältida nende 

seisundi edasist halvenemist. Projekt aitab kaasa kalapopulatsioonide, sealhulgas 

rannikumeres elunevate siirdekalade kaitsele, andes sellega tulevikus otsest majanduslikku 

kasu. 

Vooluveekogude projekt haarab meetmeid, mis aitavad kaladele läbipääsu avada või 

seda parandada kalapääsude ehitamise, paisude likvideerimise, vanajõesuudmete avamise, 

koprapaisude likvideerimise ja jõesängi puhastamise kaudu varisenud puudest koos neid 

tegevusi toetavate ökotehnoloogiliste meetmete rakendamisega nagu kalade koelmualade 
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rajamine, sette eemaldamine jõesängist, kaldapuistu harvendamine jne. Projekti haaratud 

objektid asuvad 10 maakonna 23 omavalitsuse territooriumil. 

Projekti on haaratud 10 jõge: 

 Kasari jõgi (Lääne-Eesti vesikond, Matsalu alamvesikond) 

 Loobu jõgi (Ida-Eesti vesikond, Viru alamvesikond) 

 Pirita jõgi (Lääne-Eesti vesikond, Harju alamvesikond) 

 Pärnu jõgi (Lääne-Eesti vesikond, Pärnu alamvesikond) 

 Esna jõgi (Lääne-Eesti vesikond, Pärnu alamvesikond) 

 Mustoja jõgi (Ida-Eesti vesikond, Viru alamvesikond) 

 Kunda jõgi (Ida-Eesti vesikond, Viru alamvesikond) 

 Õhne jõgi (Ida-Eesti vesikond, Võrtsjärve alamvesikond) 

 Emajõgi (Ida-Eesti vesikond, Peipsi alamvesikond) 

 Piusa jõgi (Ida-Eesti vesikond, Peipsi alamvesikond) 

 

Projekti kaasatud objektid asuvad eelpoolmainitud jõgedel, millest vaid Kasari ja 

Emajõgi ei ole Keskkonnaministri määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 

kudemis- ja elupaikade nimistu” veekogude loetelu hulgas. Seevastu on aga Kasari ja 

Emajõgi karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimistus (Keskkonnaministri 9. 

oktoobri 2002. a määrus nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude 

nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste 

riikliku keskkonnaseire jaamad”). Vooluveekogude projekti hõlmatud objektidest ei asu 

Natura 2000 alal vaid Korela, Tsüdsinä, Tillo ja Saarõ paisud Piusa jõel, Laastre pais Kasari 

jõel ning Loo ja Paritõkke paisud Pirita jõel. 

Projektil on oluline mõju nii kutselisele kalapüügile kui ka harrastuskalastajatele, keda 

on Eestis u 40 000. Projektiga kaasnevad järgmised positiivsed keskkonnamõjud: mõju 

veekogu seisundile, mitmekesine ja hästifunktsioneeriv ökosüsteem ning kaitstavad 

loomaliigid. Projekti tulemil on positiivne mõju inimese tervisele ja suurenevad kvaliteetse 

vaba aja veetmise võimalused. 

Projekti eelarve on ligi 5 mln eurot, projekti lõpptähtaeg on 31. detsembril 2013. 

 

 

12.1.1 Arbi järve tervendamine – näide õnnestunud tervendustööst 
 

Arbi järv asub Tartumaal Elva südalinnas. Järv on u 6 ha suurune, looduslik, 

hüpertroofne veekogu. Elva linna pinnavormide mitmekülgsus on tingitud kahe ürgoru (Elva 

ja Soova) lõikumisest antud territooriumil. Lõikumiskohale on tekkinud ebamäärase kujuga 

lohk, kus paiknevad Verevi ja Arbi järv. Verevi ja Arbi järve veepindade vahe on u 7,2 m, 

mis põhjustab Arbi järve allikalist toitumist (infiltratsioon Verevi järvest). 

Tegevuse eesmärgiks oli Arbi järve ökoloogilise ja miljööväärtusliku potentsiaali 

parandamine. Kavandatud tegevuseks oli Arbi järve kaldapiirkonna põhja puhastamine ning 

kaldalähedastes piirkondades allikaliste ja mudastunud kohtade ning vanade tiikide 
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puhastamine. Keskkonnamõju hindamine (KMH) algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise 

ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17. Arendajaks oli Elva Linnavalitsus. 

KMH projekt valmis 2007. a (Alekand, 2007). Peale projekti valmimist taotleti 

tervendamiseks vahendeid KIK keskkonnaprogrammist. Toetus õnnestus saada 2008 a. Järvel 

ja tema lähiümbruses toimusid 2009. a järgmised tegevused: 

 Arbi järve väljavoolu korrastamine, kollektori lahtikaevamine, ojasängi kaevamine ja 

nõlvade kindlustamine. 

 Rajati sette- ja lodutiigid. Tiigile paigaldati „põrke-aeratsioonisein”. 

 Korrastati Moonuse oja kuni settetiigini. 

 Teostati kaevetöid, mille tulemusel eraldati järvest muda, samal ajal pumbati vesi välja 

settetiikidesse. Pumbatava vee juga suunati vastu põrkeseina. Kaevetööde aegne 

pumpamine oli vajalik selleks, et tagada seinaga piiratud sektsiooni puhta vee tulek 

järvest, aga mitte vastupidi. 

 Setted laoti transpordivahendile ning veeti sette ladestusplatsile. 

 Kaevamistööde lõppedes pumbati settetiikidest liigne vesi välja ning kaevati tiigid 

tühjaks. Saadud pinnas veeti setteplatsile ja setteplats planeeriti tasaseks. 

 Käärdi oja kaevati uude sängi, et selle vesi läbiks settetiiki, oja vana säng suleti. 

 Teostati heakorratööd (koristati ehituspraht, taastati käigurajad, rehitseti veest välja ja 

veeti ära lahtised taimed ja nende juurestik). 

 

 
Arbi järve süvendamine 

 

Tööd teostas OÜ Maaekspert. Teostatud tööde maksumuseks kujunes ligikaudu 289 000 

eurot. Elva Linnavalitsuse andmetel olid tööd edukad ja saavutati soovitud tulemused.  

Eestis on Arbi järve tervendusprojekt kasutatud ehitustehnoloogia poolest seni esimene 

omalaadne. Järve tervendamise 100% edukuses saab veenduda alles aastate möödudes, kui on 

näha, et saavutatud seisundit on suudetud ka hoida, viimaseks on aga suured eeldused, sest 

Arbi järve saneerimisel lähtuti järvest ja selle ümbrusest kui terviklikust ökosüsteemist, 

mistõttu ei piirdutud ainult järvest setete eemaldamisega, vaid korrastati suuremas osas kogu 

järve valgala. 
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Korrastatud Arbi järve sissevool 

 

Projekti tarbeks koostatud KMH nägi ette ka hilisemat seiret järve ümbruses paiknevate 

käpaliste elukohtade osas. 2009. ja 2010. a teostati vastav seire Loodushoiu Ühing LUTRA 

poolt. Seire (Loodushoiu Ühing LUTRA, 2010) näitas, et: 

1. Järve kaldapiirkonna korrastustööde käigus ei ole mõjutatud otseselt käpaliste 

kasvukohti, mistõttu on projekti nõuetekohase täitmise tulemusena säilinud käpaliste 

kasvukohtades endine niiskusrežiim ja liikide peamine kasvuala. 

2. Valitsevaks käpaliste liigiks on töödega mõjustatud piirkonnas soo-neiuvaip. See liik 

esineb siin paiguti väga suure asustustihedusega ja viljub. Liigi seisund on hea ja selle 

kaitseks on vajalik vältida liigi kasvukohtade massilist tallamist. 

3. Teiste käpaliste liikide arvukus on madalam, kuid nende esinemine ei ole ohustatud ja 

kõik kolm liiki levivad neile iseloomulikes kasvukohtades; kasvutingimustest olenevalt 

on nende liikide esinemine piiratud esmajoones tiheda rohustu ja võsaga piirkonnas. Ka 

nende liikide suhtes ei ilmne eelnenud tegevuse kahjulikku mõju. Positiivselt on 

mõjumas regulaarne niitmine. 

4. Käpaliste kaitse seisukohast peetakse oluliseks järve kaldapiirkonna kasutuse 

korraldamist, juurdepääsuradade ehitamist ning suunavate ja hoiatavate infotahvlite 

paigaldamist. 

 

Kindlasti peaks järgnema tervendusprotsessile ka järve enda hilisem ökoloogiline seire, 

mis kinnitaks järve tervendamise tõhusust. 

 

 

12.1.2 Näiteid lühiajaliselt edukatest või ebaõnnestunud tervendustöödest 
 

Lühiajaliselt edukaks veekogude tervendustööks või pikemas perspektiivis edutuks 

tervendustööks tuleks lugeda tegevusi, mille tulemus säilib vaid lühiajaliselt. Need on tööd, 

mida on teostatud pikemalt ette planeerimata ja jättes arvestamata oluliste faktoritega. 

Lühiajaliselt edukaks tervendustööks võiks lugeda näiteks Tartumaal Ilmatsalu jõel paikneva 

Ilmatsalu paisjärvel viimasel aastakümnendil teostatud tervendustöid. Seal teostati 

tervendustöid aastatel 1999–2000 ja 2005. Tööde sisuks oli põhjasetete eemaldamine 
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paisjärvest. Mõlemal korral paigaldati eemaldatud setted järve lähiümbrusesse või järve 

keskel asuvale saarele. Tulemuseks oli see, et setetesse akumuleerunud toiteained pääsesid 

kiiresti tagasi veekokku, kuna need pesti vihmaveega uuesti setetest välja. Täna on järve 

erinevad osad uuesti kinni kasvamas, sest vettelahustunud toiteained on suurtaimedele heaks 

kasvulavaks. Ilmatsalu järve tervendamist loeb autor ebaõnnestunuks ka veel asjaolul, et sama 

jõe ülemjooksul, kuid teistes omavalitsustes paiknevaid paisjärvi tervendati hiljem kui 

alamjooksul tervendatud veekogu. Tulemuseks toiteainete- ja hõljumirikka vee voolamine 

alamjooksul paiknevatesse järvedesse, sh Ilmatsalu paisjärve. 

Sarnaseid tervendustöid on läbi viidud ka mitmetes teistes maakondades, kus peamiselt 

eraomandis asuvaid väikeseid paisjärvi on setetest puhastatud eelpool kirjeldatud meetodil. 

Veekogude ebaõnnestunud taastamiseks saab nimetada ka tegevusi, mis lõpetatakse 

enne oodatud tulemuste saavutamist. Sellisteks võivad olla näiteks veekogudel teostatavad 

biomanipulatsiooni projektid. Viimaseid tuleb soovitud eesmärgi saavutamiseks jätkata 

mitmete aastate jooksul. 

Sarnaste juhtumite arv hakkab loodetavasti kahanema, kuna kõikide riiklikku 

kaasrahastust leidvate suuremate projektide tarbeks tuleb koostada planeeritavate tegevuste 

KMH ning väiksemate tarbeks spetsialisti kirjalik arvamus. KMH raames tuleb korraldada ka 

vastavad keskkonnauuringud ning planeerida (või nõuda) töödele järgnevaid uuringuid. 

 

 

 

12.2 Veekogude tervendamine väljaspool Eestit 
 

Viimastel kümnenditel on nii mitmed Lääne-Euroopa kui ka Põhja-Ameerika riigid 

teinud suuri kulutusi, vähendamaks inimese poolt tekitatud reostust (nii haju- kui 

punktreostusallikatest). Reostuskoormuse suurenemise tulemusena on paljud veekogud 

tugevalt eutrofeerunud. Alates 1970. a on reostuskoormus veekogudele pidevalt vähenenud. 

Paljud järved on kiirele muutusele reageerinud positiivselt: vähenenud on vetikate 

õitsengud; tasakaalustunud on kalade populatsioonid veekogudes; samal ajal on suurenenud 

röövkalade arvukus; paranenud vee läbipaistvus ning suurenenud ka suurtaimede rohkus 

järvedes. Taanis tervendatud 14 järve uuring (Jeppesen et al., 2002) näitas, et nende järvede 

fütoplanktoni ja kalastiku biomass on peale reostuse vähendamist järves üldjoontes 

vähenenud ning suurenenud on röövkalade osakaal. Samaaegselt on suurenenud ka suuremate 

zooplanktoni liikide arv, nende keha suurus ja mass. Viimane viitab sellele, et zooplankton on 

pääsenud lepiskalade surve alt ja suudab nüüd paremini fütoplanktoni biomassi ohjata. 

Sarnaseid tulemusi on andnud paljude teiste järvede tervendamine maailmas (Edmondson & 

Lehman, 1981; Bernhardt et al., 1985; Bäuerle & Gaedke, 1998). 

Euroopas on täna raske nimetada riiki, kus ei ole veekogude tervendamiseks midagi ette 

võetud. Rohkem on seda tehtud Põhja-Euroopa riikides nagu Soome, Taani ja Rootsi aga ka 

Kesk- ja Lõuna-Euroopas, sh Saksamaal, Hollandis ja Prantsusmaal. Inglismaal ja Hispaanias 

on tegeletud peamiselt märgalade taastamise ning rannikualade ja rannajärvede 

korrastamisega. 

Meie põhjanaaber Soome on aastatel 1970–2010 teostanud rohkem kui 1000 erinevat 

järvede tervendamise projekti. Igaaastaselt registreeritakse seal u 45 uut projekti, mille alusel 

alustatakse veekogude tervendamistöid. Vastavalt 1999. a teostatud uuringule vajab Soomes 

tervendamist u 1500 järve. Viimasel kümnendil on Soomes kasutatud veekogude 

tervendamisel peamiselt kolme meetodit: suurtaimede eemaldamine, süvendamine – setete 

eemaldamine ja biomanipulatsioon. Soome on teinud mitmeid ekspertiise veekogude 

aereerimise ja biomanipulatsiooni kohta. Esimesed aereerimisprojektid tehti 1970. algul; 

1980-ndatel aastatel kasutati veekogude aereerimise meetodit Soomes juba väga laialdaselt. 
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Meetodit on kasutatud nii veekogusisese reostuse vähendamiseks kui ka hapnikutingimuste 

parandamiseks nii suvisel kui talvisel (jääalusel) perioodil, et vähendada kalade suremust 

(Ruokojärvi, 2006). Soome Keskkonnainstituut (SYKE) on 2010. a andud välja ka veekogude 

tervendamise kohta raamatu „Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito.” (Eutrofeerunud järve 

parandamine ja hooldus) (Sarvilinna & Sammalkorpi, 2010). 

Taanlased on oma veekogudel rakendanud peamiselt biomanipulatsiooni erinevaid 

variatsioone. Oluliselt vähem on seal kasutatud setete eemaldamist, aereerimist ja raua- või 

alumiiniumisoolade lisamist vette. Esimene suurem järve tervendamise projekt oli aastatel 

1986–1988 Kesk-Jüütimaal paiknevas Vængi järves, järgnevatel aastatel on rakendatud 

erinevaid meetodeid veel rohkem kui 50 järve tervendamisel (Ruokojärvi, 2006). 

Saksamaal alustati veekogude aereerimisega 1960. aastatel. Esimesteks suuremateks 

projektideks võib lugeda Tegeli ja Schlachtensee (Schauser and Chorus, 2007) järvede 

tervendamistöid 1970-ndatel aastatel. Mõlemad järved on laialdases kasutuses nii 

puhkemajanduse kui kalanduse valdkondades. Samuti kasutatakse neid ka heitveesuublatena 

ja joogiveereservuaaridena. 1970-ndatel aastatel loodud tervendamisplaani alusel keskenduti 

järvedes fosforiühendite ärastamisele suurtaimede kaudu, tehti ka aereerimist (Tegeli järves) 

ja vee põhjakihtide eemaldamist (Schlachtensees). Viimasel 20 aastal on Saksamaal läbi 

viidud veidi enam kui 30 suuremat veekogude tervendamise projekti. 

Väga palju erinevaid veekogude tervendamise projekte on läbi viidud ka Ameerika 

Ühendriikides. Alljärgnevalt mõned suuremad projektid 1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel: 

 Lafayette’i reservuaar, California osariik (Lorenzen et al. in Corvallis Env. Res. Lab., 

1979) – teostati järve põhjakihtide aereerimist ja alumiiniumfosfaadi lisamist. 

 Stone Lake, Michigani osariik (Theis & DePinto, 1976) – järve setted kaeti 2–5 cm 

paksuselt savi ja tuhaga, vältimaks fosforiühendite vabanemist setetest vette. 

 Wisconsini osariigi järved (Big Eau Pleine, Sinissippi, Fox, Thunder, Buckskin, Otter, 

Horsehead, Emily, Largon, Mayflower, Goose, Silver, Williams, Coon, Patrick, 

Fenners, Long, Jacqueline, Virginia, Joyce, White, Red Cedar, Hope, Black Otter, 

Kinney, Beechwood, Rib, Kettle Moraine, Little Elkhart, North Spirit) (Wirth, 1988) – 

mitmetes järvedest kasutati veekihi aereerimist vältimaks talvist kalade suremist. Ühes 

järves parandati veekvaliteeti aastaringse aereerimise abil. 

 Lake Eola, Orlando, Florida osariik (Wanielista et al., 1982) – põhjasetted kaeti tuhaga 

ja tormi- ning vihmavett filtreeriti enne veekokku jõudmist. 

 Mirror and Shadow Lakes, Waupaca, Wisconsini osariik (Garrison & Knauer 1981) – 

lisati alumiiniumsulfaati, vältimaks fosforiühendite edasist settest vabanemist. Lisaks 

segati järve vett, et ei tekiks kihistumist. 

 

Viimasel kahel kümnendil on veekogude tervendamiseks kokku kutsutud mitmeid 

organisatsioone ning moodustatud hulgaliselt erinevaid veekogude tervendamisega tegelevaid 

uurimisrühmi. Näiteks Iowa osariigis on koostatud vastav „Järvede taastamise programm” 

(Leopold, 2009), mille alusel on 2002.–2010. a teostatud u 25 järve tervendamist erinevates 

osariigi maakondades. Programmi alusel tuleb tervendada esimeses järgus Iowa osariigi 35 

tähtsamat järve (joonis 2). Tänane Iowa osariigi „Järvede taastamise programm” on loodud 

1970-ndatel aastatel koostatud „Federal Clean Lakes Programm” alusel. 2008. aastal toetas 

Ühendriikide Keskkonnagentuur programmi rahastamist 197 mln dollariga, millest 75 mln 

pidi minema valgalade taastamiseks ja 190 mln dollarit järvede tervendamiseks. Viimasel 

neljal aastal on programmi rahastus olnud keskmiselt 8,6 mln dollarit aastas. Programmi 

põhilisteks eesmärkideks on seatud: 

 tagada „isetasuv” investeering Iowa osariigi elanikele; 

 tagada kohaliku elanikkonna pühendumus järvede ja nende valgalade kaitsele; 
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 tagada Iowa järvedes märkimisväärne vee läbipaistvuse, kvaliteedi ja kvantiteedi 

paranemine; 

 taastada järvede kui ökosüsteemide jätkusuutlik seisund ja funktsionaalsus; 

 eemaldada tervendatud järv tervendamist vajavate vete nimekirjast. 

 

 
Joonis 2. Iowa osariigi järvede tervendamise programmi seis 2009. aastal (Leopold, 2009) 

 

Programmi raames tervendatud järvedel on tehtud järgmisi töid: valgala korrastamine, 

järvemuda ja põhjasetete eemaldamine, kaldaalade korrastamine, kalastiku koosseisu 

rikastamine, alumiiniumisoolade lisamine, tammide taastamine, suurtaimede eemaldamine jt. 

Sarnaseid programme on koostatud ka paljudes teistes USA osariikides. Ameerikas ja 

mujal maailmas teostatud suurematest töödest ja projektidest leiab ülevaate GLOBAL 

RESTORATION NETWORKi kodulehelt 

http://www.globalrestorationnetwork.org/ecosystems/freshwater/lakesponds/case-studies/ 

 

 

 

12.2.1 Näiteid järvede õnnestunud tervendustöödest maailmas 

 

12.2.1.1 Vesijärvi tervendamine 

 

Lahtis paikneva Vesijärvi projekt on üks esimesi, suuremaid ja õnnestunumaid 

biomanipulatsiooni projekte, mis on Soome Vabariigis seni läbi viidud. Projekti alustati juba 

1987. a. Esimene etapp kestis 1994. aastani, hiljem on toimunud veel mitmeid jätkuetappe: 

 Life projekt „Vesijärvi” (1995–1998); 

 Suurjärvede projekt „Järvede jätkusuutlik kasutamine puhkemajanduses” (1999–2001); 

 Vesijärvi II projekt (2002–2006); 

http://www.globalrestorationnetwork.org/ecosystems/freshwater/lakesponds/case-studies/
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Kõikide Vesijärvil teostatud projektide kogumaksumuseks on hinnanguliselt 5 mln 

eurot, millest 3,4 mln eurot on tulnud toetusena projektidest ja ülejäänud (1,6 mln eurot) on 

olnud teostajate omafinantseering ning vabatahtlike osalus tegevustes. Vabatahtlikku tööd 

järve seisundi parandamiseks on tehtud üle 2000 töötunni. Vabatahtliku töö kulusid on kaetud 

aastas vaid u 11 000 euro eest (Keto, 2005). Tööde ajaline jaotus ja tulemused on esitatud 

joonisel 3 peatüki lõpus. 

 

Järve seisund enne tervendamistöid. 

 

Vesijärvi on looduslikult eutroofne, Soome keskosas (Lahtis) asuv 109 km
2
 suurune 

madal veekogu. Vesijärvi mõnes osas on toimunud sinivetikate õitsengud juba 1920-ndatel 

aastatel. 

 

 
Vesijärvi valgala (Keto 2005) 

 

Suvised sinivetikate massilised õitsengud said aga suureks probleemiks 1960-ndatel 

aastatel, hiljem esines õitsenguid isegi talvel (Keto 2005). Järve eutrofeerumine oli 

põhjustatud peamiselt nii inimtekkelise kui ka tööstusliku reovee juhtimisest veekokku. 

Suurimad kogused reovett juhiti järve 1970-ndatel aastatel, kui see ületas vähemalt 7 korda 

Vollenweider'i (1976) poolt määratud kriitilist piiri. Reovee juhtimine järve lõpetati 1976. a, 

kuid selle tulemusena ei vähenenud sinivetikate õitsengud järves. Järve Enonselkä piirkonna 

(Enonselän syvänne) hüpolimnionit rikastati 1979.–1984. a hapnikuga, et vähendada järve 

sisekoormust, kuid mingit mõju vetikaõitsengutele ei täheldatud. Põhjakihi hapnikuga 

rikastamine lõpetati 1984. a. Lahti linna poolt tellitud järve pidevuuringud näitasid, et 

fosforiühendite kontsentratsioon suurenes endiselt suve jooksul keskmiselt kaks korda. 

Kalaseire näitas, et järves on erakordselt suur särjepopulatsioon, lisaks täheldati 
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kajaloodiuuringute abil, et järve Enoselkä piirkonnas elutseb ka väga suur tindipopulatsioon 

(Sammalkorpi et al., 1995; Sammalkorpi & Horppila, 2005.) 

 

 

Projekti rakendamine 

 

Vesijärvi esimene projekt sai alguse 1987. a. Projekti eemärgiks oli parandada järve 

seisundit puhkemajanduslikul eesmärgil ning tagada järve hea kalastikuline tasakaal 

biomanipulatsiooni teel. Esmalt taastati koha asurkond järves, kuna kohapopulatsioon oli 

järves võrreldes varasemaga oluliselt vähenenud. Lisaks alustati suurtes kogustes lepiskala 

väljapüügiga järvest. Parima püügimeetodi väljatöötamiseks kulus 2 aastat. Alates 1989. 

aastast kuni 1993. aastani püüti Enoselkä 2600 ha järvealalt traalpüügiga keskmiselt 1100 

tonni lepiskala. Peamisteks püügiliikideks olid särg ja tint. Kogusaak oli 423 kg kala ha kohta, 

keskmine aastane saak oli 84 kg/ha ja suurim aastane saak oli 102 kg/ha kohta. Samal ajal 

tarbisid veelinnud toiduks hinnanguliselt 90 kg/ha aastas. Traalpüügi ja lindude toitumise 

tulemusena hinnati aastast kalasaaki 100 kg/ha kohta (Sammalkorpi et al., 1995; 

Sammalkorpi & Horppila, 2005). 

Lisaks katsetati lepiskalade eemaldamiseks järvest veel seinnooda- ja mõrrapüüki. 

Meetod andis häid tulemusi, nagu oli teada ka kogemustest teistel järvedel. 1993. a alustasid 

vabatahtlikud kalamehed järvel lepiskalapüüki, kasutades püügiks suuri, üle 1,5 m kõrguseid 

mõrdasid. Vabatahtlike abi järve seisundi parandamiseks kasutatakse tänaseni, sellesse on läbi 

aegade olnud kaasatud 40–60 vabatahklikku (Sammalkorpi et al., 1995; Keto, 2005). 

Lisaks massilisele lepiskalade väljapüügile Enonselkä piirkonnas jätkati seal ka 

tavakalapüügiga. Hinnanguliselt on Enonselkä piirkonna edasine püügikoormus ulatunud 30 

kg/ha kohta aastas, ning see on parandanud oluliselt järve vee kvaliteeti. 1990-ndatest 

aastatest kuni 2002. aastani ei olnud järves enam sinivetikate õitsenguid. Viimaste aastate 

õitsengud on põhjustatud väga soojadest suveperioodidest. Vee läbipaistvus on tänaseks 

oluliselt paranenud (tabel 2), kuid samas on suurenenud ka veetaimede hulk (Sammalkorpi et 

al., 1995; Sammalkorpi & Horppila, 2005). 

 

Tabel 2. Vesijärvi seisundi paranemist tõendavad näitajad 

 

Piirkond 1990. aastate alguses 1995 

 Fosfaadid 

(μg/l) 

Klorofüll 

a 

(μg/l) 

Läbipaistvus 

(m) 

Fosfaadid 

(μg/l) 

Klorofüll 

a 

(μg/l) 

Läbipaistvus 

(m) 

Paimelanlahti 50 24 1 31 11 2 

Enonselkä 48 > 20 1,5 < 30 < 10 2,5 

 

 

 

Vesijärvi seisundi teemat on jooksvalt käsitletud kohalikus meedias. Järvel teostatud 

uurimustööde tulemused on alates 1980. aastast kõikidele huvilistele kättesaadavad, mistõttu 

omab nii kohalik võim kui rahvas toimuvast head ülevaadet. 
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Vesijärvi (foto: Ari Jääskeläinen) 
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Joonis 3. Vesijärvi tervendamise käik läbi aastate (Sammalkorpi et al., 1995 järgi) 
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12.2.1.2 Rotoiti järve tervendamine 

 

Rotoiti ja Rotorua on kaks lähestikku asuvat järve Uus-Meremaa põhjasaare põhjaosas 

(joonis 4). Järved on omavahel ühendatud Ohau kanaliga (Gibbs et al., 2003). Kanali 

ülemjooksul asuvat Rotorua järve ümbruses on mitu asulat, millest järve juhitud heitvesi on 

muutnud Rotorua vee toiteainete- ja fütoplanktonirikkaks. 

 

 
Joonis 4. Rotoriti ja Rotorua järvede paiknemine 

 

Rotoiti järve vee kvaliteet hakkas kiiresti halvenema alates 1950. aastast (Vincent et al., 

1984; Hamilton, 2004), kui Rotorua järve fütoplanktoni- ja toiteaineterikas vesi hakkas 

voolama läbi Ohua kanali Rotoiti järve. Toiteaineterikas vesi hakkas põhjustama sinivetikate 

õitsenguid Rotoiti järve lääneosas (Vincent et al., 1984; Gibbs et al., 2003; Stephens, 2004; 

Hamilton, 2005). Teadlased tegid kindlaks, et vesi, mis Rotorua järvest Rotoiti järve voolas, 

sisaldas suurel hulgal toiteaineterikkaid setteid ja põhjustasid seal mitmeid vetikaõitsenguid, 

kaasa arvatud mürgiseid vetikatoksiine tootvate sinivetikate vohamist (Vincent et al., 1984; 

Gibbs, 1992). 

Käesoleva aastatuhande alguses asus kohalik keskkonnaagentuur välja töötama plaani 

Rotoiti järve seisundi parandamiseks. Selleks lasti järvel teostada mitmeid uuringuid: 

 järve veekvaliteedi modelleerimine; 

 setete transpordi modelleerimine; 

 järve hüdrodünaamiline modelleerimine; 

 geotehnilised uuringud; 

 alamjooksul paiknevate Kaituna jõe ja Maketu suudmeala veekvaliteedi hinnangud; 

 maastikuvaatlused; 

 kultuurilised uuringud; 
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 Rotoiti järve ökoloogilised uuringud, sh reostuse mõju kaladele ja lindudele. 

 

Uuringute tulemusena leiti, et järve vee kvaliteedi parandamiseks on otstarbekas rajada 

Rotoiti järve Ohau kanali sissevoolule metallist sein, mis suunab sissevoolava toiteaineterikka 

vee Ohau kanalist otse Kaituna jõkke (väljavoolu Rotoiti järvest) – nii ei jõuaks 

toiteaineterikas vesi enam Rotoiti järve. Planeeritud tegevused kooskõlastati elanikkonna ja 

vastutavate riigiasutustega ning projekteeriti piirdeseina insenertehniline lahendus ja 

paigaldus. 

Järve hüdrodünaamiliste mudelite abil uuriti, milline on piirdeseina efektiivseim 

asukoht ja pikkus (Stephens, 2004) ning millisel lahendusel on parim võimalik mõju järve 

veekvaliteedile (Hamilton, 2005). Stephens (2004) leidis modelleerides võimaluse, kuidas u 

98% Ohau kanali kaudu saabuvast veest juhtida otse Kaituna jõkke. See põhjustas pärast 

piirdeseina ehitamist vaid väikest voolukiiruse tõusu kanalis ja vaid 2,5 cm suurust veetaseme 

tõusu. Hamilton jt (2005) modelleerisid seina asukoha valiku stsenaariumi, mille tulemusena 

eeldatavalt vähendatakse Rotoiti järve sinivetikate biomassi kuni 40% võrra neljanda suve 

lõpuks pärast seina ehitamist. Leiti, et seina ehitamisega takistatakse keskmiselt 13,3 tonni 

fosfori- ja 164 tonni lämmastikuühendite jõudmist järve ühe aasta jooksul peale piirdeseina 

ehitamist (Hamilton et al., 2004). 

2008. a rajati 1,2 km pikkune piirdesein Rotoiti järve Ohau kanali väljavoolule. Tööde 

ja piirdeseina maksumuseks kujunes 11 miljonit Uus-Meremaa dollarit (üle 6,5 mln euro). 

 

 

 
Joonis 5. ESC H60/30A-1 

elemendid 

 
Joonis 6. ESC sulundvaheseina 

elemendid 

 

 

Rajatud piirdesein koosnes joonistel 5 ja 6 näha olevatest elementidest. 

Elemendid raiuti läbi järve setete pinnasesse ning kinnitati omavahel (joonis 7). 

Piirdeseina elueaks hinnatakse minimaalselt 50 aastat. 
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Joonis 7. Rotoiti järve rajatud piirdeseina ülesehitus 

 

Oodatavalt peaks rajatud piirdesein parandama Rotoiti järve veekvaliteeti 

vähem kui 5 aastaga, kui samal ajal parandatakse ka Rotoroa järve juhitava heitvee 

kvaliteeti. 

 

 
 

Piirdeseina rajamine 2008. aastal (foto: Environment Bay of Plenty) 

 

Enne seina rajamist voolas, olenevalt aastaajast, hinnanguliselt 40–100% 

Rotorua järve veest läbi Ohau kanali otse Rotoiti järve (Spigel, 1989; Gibbs et al., 

2003; Stephens, 2004; Hamilton et al., 2005). 

Pärast seina rajamist toestatud uuringud näitasid, et vähemalt 40% Rotorua 

järvest väljavoolavast veest läheb otse Kaituna jõkke, sh ka toiteainete poolt 

rikastunud setted. Pealevoolu kõrvalejuhtimine aitab aastas vältida 180 tonni 

lämmastiku ja 15 tonni fosfori sisenemist Rotoiti järve. Uuringute ja analüüside 

tulemused ei leia seina ehitamise olulist mõju Kaituna jõe ja Maketu suudmeala 

veekvaliteedile (Stephens, 2004; Hamilton et al., 2005). 
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Ohau kanali sissevool ja piirdesein 

Rotoiti järves (foto: Environment Bay 

of Plenty) 

Satelliitfoto Ohau kanalist ja Kaituna 

jõe väljavoolust Rotoiti järves 

(töödelnud: Mat Allan Waikato 

Ülikool, Uus-Meremaa) 

 

Pärast seina rajamist teostatud uuringus (Hamilton et al., 2009) leiti nii 

mõõtmiste, visuaalse vaatluse kui ka satelliitfotode vaatlemise tulemusena 

tõestusmaterjale, et rajatud piirdesein aitab kaasa Rotoiti järve veekvaliteedi seisundi 

paranemisele. Sama uuring ei avastatud ka olulisi lekkeid, mis oleksid tingitud 

piirdeseina konstruktsiooni vähesest vastupidavusest. 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

Alekand, K., 2007. Juhend maaparandussüsteemide keskkonnarajatiste 

kavandamiseks. I osa. Põllumajandusministeeriumi väljaanne. AS Folger Art. 

28 lk  

Alekand, P., 2007. Arbi järve (kood 2093300) tervendamise projekt. KMH aruanne 

Elva Linnavalitsusele. Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS. Tallinn. 

Aulaskari, H., Koivurinta, M., Laitinen, L., Marttinen, M., Samanen, K. & Böhling, 

P., 2008. Purot – elävää maaseutua. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 60 lk. 

Bäuerle, E. & Gaedke, U. (toim). Advances in Limnology 53. Lake Constance: 

characterization of an ecosytem in transition. E. Schwizerbart’sche 

Verlagsbuchhandlung, 610 lk. 

Bernhardt, Von H., Clasen, J., Hoyer, O. & Wilhelms, W., 1985. Oligotrophication in 

lakes by means of chemical nutrient removal from the tributaries. Its 

demonstration with the Wahnbach Reservoir. Arch. Hydrobiol. Suppl. 70: 481–

533. 

Edmondson, W. T. & Lehman, J. T., 1981. The effect of changes in the nutrient 

income on the condition of Lake Washington. Limnol. Oceanogr. 26: 1–29. 

Garrison, P. J. & Knauer, D. R. Lake Restoration. A Five-Year Evaluation of the 

Mirror and Shadow Lakes Project, Waupaca, Wisconsin. Contract # R804687-

01, Env. Res. Lab., Corvallis, Oregon, USEPA. 100 lk. 

Gibbs, M. 1992. Influence of hypolimnetic stirring and underflow on the limnology of 

Lake Rotoiti, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater 

Research 26:453–463. 

Gibbs, M., Hawes, I. & Stephens, S., 2003. Lake Rotoiti – Ohau Channel: assessment 

of effects on engineering options on water quality. NIWA Client Report 

HAM2003-142. A report prepared for Environment Bay of Plenty and Rotorua 

District Council. National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd., 

Hamilton. 

Hamilton, D. P., Paul, W., McBride, C. & Immenga, D., 2009. Water flow between 

Ohau Channel and Lake Rotoiti following implementation of a diversion wall. 

CBER Contract Report 96, 36 lk. 

Hamilton, D., Alexander, W. & Burger, D., 2004. Nutrient Budget for Lakes Rotoiti 

and Rotorua. Part I: Internal Nutrient Loads. CBER Contract Report No. 76. A 

report for the Lakes Water Quality Society, Centre for Biodiversity and Ecology 

Research, Department of Biological Sciences, School of Science and 

Engineering, The University of Waikato, Hamilton. 

Hamilton, D., McBride, C. & Uraoka, T., 2005. Lake Rotoiti fieldwork and modeling 

to support considerations of Ohau Channel diversion from Lake Rotoiti. CBER 

Contract Report No. 91. Centre for Biodiversity and Ecology Research, 

Department of Biological Sciences, School of Science and Engineering, The 

University of Waikato, Hamilton. 

Hamilton, D. P., 2004. An Historical and Contemporary Review of Water Quality in 

the Rotorua Lakes. In: Proceedings Rotorua Lakes 2003, practical management 

for good lake water quality. Lakes Water Quality Society, Rotorua. Lk 3–15. 

Järvenpää, L. 2004. Tavoitetilan määrittäminen virtavesikunnostuksissa – esimerkkinä 

Nuuksion Myllypuro. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 99 lk. 

Jeppesen, E., Jensen, J. P. & Søndergaard, M., 2002. Response of phytoplankton, 

zooplankton and fish to reoligotrophication: an 11-year study of 23 Danish 

lakes. – Aquat. Ecosys. Health & Manage. 5: 31–43. 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Jormala, J., Harjula, H. & Sarvilinna A., 2003. Luonnonmukainen vesirakendaminen. 

Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 

170 lk. 

Kaljumäe, H. & Koskor, I. 1980. Võrtsjärve veerežiimi reguleerimise võimalustest. In 

Eesti NSV pinnavete kasutamine ja kaitse (Mäemets, A., toim), Valgus, Tallinn. 

Lk 104–114. 

Keto, J. Lahden kaupunki. Ettekanne. Vesijärvi taastamisest 6.9.2005. 

Laanetu, N. 2010. Käpaliste (Orchidaceae) seire 2010. a Arbi järve saneerimisega 

mõjustatud piirkonnas. Loodushoiu Ühing LUTRA aruanne Elva 

Linnavalitsusele. Tartu. 24 lk. 

Leopold, R. A., 2009. Lake Restoration 2009 and plan 2010. Submitted to: Joint 

Appropriations Subcommittee on Transportation, Infrastructure, and Capitals 

and Legislative Services Agency. By: Iowa Department of Natural Resources, 

57 lk. 

Lorenzen, M. & Fast, A., 1977. A Guide To Aeration/Circulation Techniques For 

Lake Management. Corvallis Environmental Research Lab, Oregon, U.S.E.P.A. 

EPA-600/3-77-004. 125 lk. 

Niemelä, J., Inari, H. & Jarmola, J., 2004. Purovesistöjen merkitys kaupunkiluonnon 

monimuotoisuudelle. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 116 lk. 

Ott, I., Pedusaar, T. & Järvalt, A., 2005. Järvede tervendamine ja biomanipulatsioon. 

Eesti Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 83, 49–71. 

Ruokojärvi, A., 2006. Lake Management and Restoration in Lakepromo-countries. 

Joint Summary Manual. Savonia University of Applied Sciences, 64 lk. 

Sammalkorpi, I. & Horppila, J. 2005., Ravintoketjukunnostus. In: Ulvi, T. & Lakso, 

E. (toim), Järvien kunnostus. Ympäristöopas 114. 

Sammalkorpi, I., Keto, J., Kairesalo, T., Luokkanen, E., Mäkelä, M., Vääriskoski, J. 

& Lammi, E. (toim), 1995. Vesijärviprojekti 1987–1994: 

Ravintoketjukunnostus, tutkimus ja toimenpidekokeilut. Vesi- ja 

ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 218. Suomen ympäristökeskus. 

Helsinki. 

Sarvilinna, A. & Sammalkorpi, I., 2010. Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito. 

Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 60 lk. 

Schauser, I. & Chorus, I., 2007. Assessment of internal and external lake restoration 

measures for two Berlin lakes. Lake Reserv. Manage. 23: 366–376. 

Spigel, R. H., 1989. Water balance of Lake Rotoiti North Island: Floods and short-

circuiting of inflows from Lake Rotorua. Journal of Hydrology 28:47–62. 

Stephens, S., 2004. Model diversion walls for diverting Ohau Channel inflow from 

Lake Rotoiti. NIWA Client Report HAM2004-164. A report prepared for 

Environment Bay of Plenty. National Institute of Water & Atmospheric 

Research Ltd., Hamilton. 

Theis, T. L. & DePinto, J. V., 1976. Studies on the reclamation of Stone Lake, 

Michigan. Corvallis Env. Res. Lab., USEPA. EPA-600/3-76-106. 84 lk. 

Vincent, W. F., Gibbs, M. M. & Dryden, S. J., 1984. Accelerated eutrophication in a 

New Zealand lake: Lake Rotoiti, Central North Island. New Zealand Journal of 

Marine and Freshwater Research 75:431–440. 

Wanielista, M. P., Yousef, Y. & Taylor, J. S., 1982. Stormwater Management to 

Improve Lake Water Quality. EPA 600/S2-82-048. U.S.E.P.A. 

Wirth, T., 1988. Lake Aeration in Wisconsin Lakes. Wis. Dept. of Nat. Res. Lake 

Management Program. PUBL-WR-196 88. 76 lk. 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Vollenweider, R. A., 1976. Advances in Defining Critical Loading Levels for 

Phosphorus in Lake Eutrophication. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 33:53–83. 


