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Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

 

2 KAS EESTI JÄRVED VAJAKSID TERVENDAMIST? 

 
2.1 Järvede üldarv, paiknemine ja tüpoloogiline kuuluvus 

 

Üheks Eesti suureks loodusrikkuseks on arvukad järved oma mitmekesise elustikuga, 

maastike ilmestajatena ning erinevate virgestusvõimalustega. Mitmete looduslike ja 

inimtegevusest tulenevate protsesside tagajärjel on järvede arv muutuv. Viimastel, Eesti 

Põhikaardi (Eesti Põhikaart …) järgi täpsustatud andmetel, on Eestis 2804 järve. Järvi 

pindalaga vähemalt 1 ha on 2306 ning neist looduslikke 1304 (Tamre, 2006). Looduslikud 

järved ja tehisveekogud hõlmavad 2139 km², s.t 4,73 % Eesti territooriumist, millest 281 km²
 

on väikejärvede all ning suur enamus jääb Peipsi ja Võrtsjärve kanda. Võrreldes varasemate 

nimestikega (Riikoja, 1934; Kask, 1964) on oluliselt kasvanud just väikejärvede ja järvikute 

arv. Näiteks I. Kase nimestikus leiavad kajastamist kõigest 1075 järve ning needki 

looduslikud. H. Riikoja nimestik on põhjalikum, sisaldades andmeid 1326 järve kohta, kuid 

osa neist paikneb nüüdseks Venemaa Föderatsiooni territooriumil ning paljud on 

aastakümnete jooksul kadunud. 

Järved pole Eesti territooriumil kuigi ühtlaselt levinud. Palju on neid Kagu-Eestis ja 

tihedalt asetsevad nad ka mererannikul (vt joonis 1). 

Suured alad Kesk- ja Lääne-Eestis on aga praktiliselt ilma looduslike järvedeta või on 

rajatud sinna tehisveekogud. Sellest hoolimata on enamik järvedest suuremal või vähemal 

määral mõjutatud inimtegevusest. Nad on kas ümbritsetud põllumajandusmaadest (nt 

Vooremaa ja Sakala kõrgustiku järved), nende kallastel paiknevad elamud ja muud 

elukondliku tähtsusega hooned või asetsevad suisa suuremate ning väiksemate asulate 

südames (nt Viljandi, Verevi, Harku, Tamula jt). See kõik on aja jooksul jätnud oma jälje ka 

järvede ökosüsteemi, mis pole enam ligilähedanegi aastatuhandetetagusega. 

Eestit on pikemat aega peetud eesrindlikuks riigiks, millel on rohkem kui 

sajandipikkused traditsioonid järveteaduses (Timm et al., 2007) ning kus järved ja teised 

veekogud on väga hästi uuritud. Suureks eeliseks meie naabermaade ees on rohke 

järveandmete olemasolu; andmebaasides leidub erinevat abiootilist ja biootilist infot sadade 

looduslike järvede kohta ning see arv kasvab igal aastal tänu riiklikule seireprogrammile ja 

erinevatele teadusprojektidele veelgi. Siiski pole olukord nii roosiline, kui esmapilgul tundub. 

Eesti järvede nimestikku kantud veekogudest on hetkeseisuga põhjalikumalt uuritud vaid 822 

ehk napilt 30%, ülejäänud 1982 järve kohta pole kas üldse mingeid andmeid või sisaldavad 

need vaid põgusat infot järve külastamise kohta. 
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Joonis 1. Järvede paiknemine Eesti territooriumil (Kask, 1979). 

 

Seoses uuendustega ja uuritud järvede arvu pideva kasvuga on pidevalt muutunud ka 

järvede arv erinevate limnoloogiliste järvetüüpide lõikes. 1999. a ilmunud raamatus „Eesti 

väikejärvede eripära ja muutused” (Ott & Kõiv, 1999) oli määratud 766 järve tüpoloogiline 

kuuluvus lihtsustatud A. Mäemetsa tüpoloogia (Mäemets, 1974; 1977) põhjal ning lisatud ka 

oletatav järvede arv selles tüübis. Viimane ei peegelda paraku kaugeltki kõiki praegu järvede 

nimestikku kantud veekogusid. Viimane 822 loodusliku järve tüpoloogiline jaotus on toodud 

joonisel 2. 

Võrreldes varasemate andmetega on tähelepanuväärselt kasvanud huumustoiteliste järvede 

osakaal, mida saab seletada väiksemate rabaveekogude lisandumisega järvede nimestikku. 

Neid järvekesi on küll vähe uuritud, kuid tüpoloogilise kuuluvuse saab kergesti määrata nende 

paiknemise tõttu soomaastikus. Oluliselt on aga vähenenud kalgiveeliste eutroofsete ja 

miksotroofsete järvede osakaal. Viimaseid on seni peetud meie järvede hulgas kõige 

arvukamateks. Teisalt on sadu järvi veel nii vähe uuritud, et nende tüüpi pole hetkel võimalik 

määrata. 
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Joonis 2. Järvede protsentuaalne jaotus erinevate limnoloogiliste järvetüüpide lõikes. 

Kasutatud on 822 järve andmed ning tüübid on määratud Ott & Kõiv, 1999 põhjal. AL – 

lubjatoitelised, AT – atsidotroofsed, DÜ – huumustoitelised, HA – soolatoitelised, HÜ – 

liigtoitelised, KE – kalgiveelised rohketoitelised, MF – makrofüüdijärved, OL – 

vähetoitelised, PE – pehmeveelised rohketoitelised, PM – pehmeveelised segatoitelised, SD – 

poolhuumustoitelised. 

 

Mõneti erinev on järvede jaotus veepoliitika raamdirektiivil (VRD) põhinevas 

tüpoloogias. Põhjus on eelkõige selles, et konkreetne tüpoloogia põhineb vaid viiel näitajal – 

järve suurus, vee karedus, värvus, valgla pinnakate ja järve sügavus ning ühte tüüpi satuvad 

ka sellised järved, mis Mäemetsa tüpoloogia põhjal rangelt eristuksid. Eesti järvede VRD-l 

põhinev tüpoloogiline jaotus on toodud joonisel 3. 
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Joonis 3. Järvede protsentuaalne jaotus VRD järvetüüpide lõikes. Kasutatud on 730 järve 

andmeid. Jooniselt puuduvad tüübid VI ja VII, mis on esindatud vaid ühe järvega 

(vastavalt Peipsi ja Võrtsjärv). 
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2.2 Eesti järvede tervendamisvajadus VRD tüpoloogia ja klassifikatsioonide põhjal 

 

 Igasugune järvega manipuleerimine, olgu selleks tervendamine, taastamine või ka 

lihtsalt korrastamine, eeldab alati konkreetselt püstitatud eesmärke. Olenevalt eesmärgist 

valitakse tervendamismeetodid ning erinevate näitajate kriteeriumid, milleni soovitakse jõuda. 

Seega oleks ilma eesmärkideta raske hinnata Eesti väikejärvede tervendamisvajadust. Teiselt 

poolt võib järvetervenduses alati lähtuda ökoloogilisest seisundist ja veekvaliteedist ning selle 

parandamise võimalustest või läheneda probleemile kompleksselt, võttes arvesse ka 

puhkemajanduslikke võimalusi. 

 Eesti järvede tervendamisvajadust raamdirektiivil põhineva tüpoloogia ja 

klassifikatsioonide põhjal on uurinud A. Aruväli oma bakalaureusetöös (Aruväli, 2008). Kuigi 

VRD tüüp on seal määratud 730 järvel, on tervendamisvajadust hinnatud neist vaid 597-l. 

Põhjuseks on ennekõike lünklikud ja puudulikud andmed, mis osadel järvedest kajastavad 

vaid veetemperatuuri, vee läbipaistvust ja värvust ning mõningaid fütoplanktoni näitajaid. 

Tervendamist vajavate järvede hulka liigitati need, mille seisund oli halvas klassis ning neid 

oli u 10% koguarvust. Võimalikku tervendamist vajavate järvede seisund või 

puhkemajanduslik kasutatavus olid halvenenud, kuid tervendamine eeldaks nende puhul veel 

täiendavaid uuringuid või ei ole majanduslikult otstarbekas – nende hulk oli 12%. Heas 

looduslikus seisus ja seega tervendamist mittevajavaid veekogusid oli aga tervelt 78%. Ka 

varem on rõhutatud meie järvede (ja ka vooluveekogude) head ökoloogilist seisundit, eriti 

võrreldes Lääne-Euroopa riikidega (Nõges & Ott, 2003). 

 Alamvesikonniti on tervendamist vajavate järvede arv mõneti erinev. Suurim on see 

näiteks Võrtsjärve ja madalaim Pärnu alamvesikonnas (vt joonis 4). 
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Joonis 4. Järvede tervendamisvajadus alamvesikondade lõikes. Järvede arv alamvesikonniti 

on järgmine: Läänesaarte – 43 järve; Matsalu – 18; Harju – 85; Pärnu – 96; Võrtsjärve – 52; 

Peipsi – 183; Viru – 65; Koiva – 49 (Aruväli, 2008). 

 

 Eesti maastike üheks omapäradest on erinevate kaitsealade rohkus ning neist paljude 

puhul on tervendustöödele ja majandamisele seatud olulised piirangud. Neist 133-st eelpool 

mainitud järvest, mis vajaksid kindlasti tervendamist või eeldatavalt tuleks tervendada, asub 

kaitsealadel 83 ehk 62%. 

 Ühtlane pole ka tervendusvajadus VRD tüüpide lõikes (vt joonis 5). Kõige suuremal 

arvul on tervendamist vajavaid järvi tüübis II, mis on ka järvede arvult üks suurimaid rühmi. 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

IV tüübi väike tervendamisvajadus on seotud sellega, et enamik sinna kuuluvatest järvedest 

asub inimmõjust võrdlemisi kaugel paiknevatel rabamaastikel. 
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Joonis 5. Järvede tervendamisvajaduse osakaal VRD tüüpide lõikes (Aruväli, 2008) 

 

2.3 Tervendamisvajadus limnoloogiliste tüüpide lõikes 

 

Eesti väikejärvede suhteliselt hea uurituse tõttu kannab endas väga palju vajalikku 

infot ka akumulatsioonitüüp, troofsustase, kihistumise iseärasused ja mitmed teised 

limnoloogilised näitajad. Järvetüüpide ja neile iseloomuliku elustiku hea tundmine lubavad 

seetõttu meie järvede tervendamisvajadust kaudselt hinnata ka vaid tüpoloogilise kuuluvuse 

põhjal. Loomulikult ei tohi ühegi järve tervendamise üle kergekäeliselt otsustada vaid tema 

tüpoloogilise kuuluvuse põhjal – ühte tüüpi kuuluvad järved võivad tänu erinevatele 

surveteguritele olla ka erinevas ökoloogilises seisundis. 

 

 

2.3.1 Lubjatoitelised järved 

 

Lubjatoitelised järved moodustavad Eesti järvede koguarvust võrdlemisi tühise osa (vt 

joonis 2) ja neid on vähe uuritud. Osa lubjatoitelistest järvedest on inimtegevusest mõjutatud 

(reguleeritud veetase) ja sobiva valgala ning hüdroloogiliste tingimuste olemasolul kujunevad 

ka paljud tehisjärved lubjatoitelisteks. Tänu oma aineringe eripäradele (rohkelt 

kaltsiumiühendeid, madal veetemperatuur, vähe fosforit jms) on selle tüübi esindajad väga 

stabiilse ökosüsteemiga ning inimmõju suhtes vähetundlikud (Ott & Kõiv, 1999). Tõsiseks 

probleemiks enamiku lubjatoiteliste järvede puhul on nende väga kõrge üldlämmastiku 

sisaldus, mille alusel nad liigituvad VRD klassifikatsiooni põhjal väga halba kvaliteediklassi. 

Lämmastik pärineb põhjaveest ja on probleemiks pea kõigi Pandivere kõrgustikul paiknevate 

lubjatoiteliste järvede puhul. Teisalt on nende järvede üldfosfori sisaldus ja pH VRD põhjal 

pigem väga heas klassis ning vesi suure läbipaistvusega. Viimase põhjuseks on 

fosforilimitatsioon, mistõttu esineb planktilisi vetikaid vaid vähesel hulgal. Madalate 

alkalitroofsete järvede üheks talitlushäireks on vohama kippuv suurtaimestik – seda eriti 
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juhtudel, kus järve lisandub fosforit punktreostusallikatest või imbub see järve ümbritsevatelt 

aladelt. Ka põhjasetted on suurtaimedele heaks toiteaineteallikaks. Lisaks suurtaimedele, mis 

võivad halvemal juhul katta kogu veepeegli, on tõsiseks probleemiks niitjad suurvetikad ja 

mändvetikad. Rohke ja tihe taimestik muudab veekogu kasutamise praktiliselt võimatuks, 

vähendab selle esteetilist väärtust ning soodustab orgaanilise aine ülemäärase kuhjumisega ka 

kiiret vananemist. 

Suuremate ja sügavamate lubjatoiteliste järvede tervendamisvajadus sisuliselt puudub, 

kuid unikaalsete ökosüsteemidena peaksid need siiski olema kaitsealused veekogud. 

Hajureostusena põhjaallikatest saabuva lämmastikukoormuse vähendamine on keeruline 

ülesanne ja eeldab pigem rangeid meetmeid valgalal. Madalate ja taimerohkete lubjatoiteliste 

järvede tervendamine seisneks taimestiku piiramises ja vajaduse korral ka pindmise 

(reostunud) settekihi eemaldamises, et tagada suurem veemaht ja soodsamad talvised 

tingimused. Eemaldada pole mõtet kogu taimestikku, vaid pigem suurendada avavee osa, 

jättes alles kitsama kaldavööndi ning suurendada nõnda elupaikade arvu. Arvestada tuleb ka 

sellega, et suure tõenäosusega hõivatakse suurtaimestikust puhastatud ala mändvetikate poolt. 

Need makroskoopilised vetikad on lämmastikulembesed ja pole nii silmatorkavad nagu 

vohama kippuv kaldaveetaimestik, kuid ometigi võivad need olla puhkaja jaoks 

ebameeldivad. 

 

 

2.3.2 Vähetoitelised, poolhuumustoitelised ja pehmeveelised eutroofsed järved 

 

Need kolm tüüpi on kõik mineraal- ja toiteainetevaese veega ning seetõttu arvatakse 

need olevat üldiselt heas seisundis. Selge ja puhas vesi, enamasti vähene kaldaveetaimestik ja 

kaunis ümbritsev maastik annavad head puhkemajanduslikud eeldused. Limnoloogilise 

tüpoloogia ja VRD klassifikatsiooni põhjal ei saa aga tihti nende ökoloogilist seisundit heaks 

pidada ning kõrvalekaldeid võrreldes looduslike arenguteedega on mitmeid. Juba 

vähetoiteliste järvede tüüp ise on kokkuleppeline rühm, sest rangelt võetuna seal vähetoitelisi 

järvi enam polegi (Ott & Kõiv, 1999). Pehmeveelised eutroofsed järved on aga inimmõjust 

tingitud kõrvalekalle looduslikust arengust, kuna üldjuhul kulgeb looduslik eutrofeerumine 

meil koos mineraalainete lisandumisega (vt joonis 6).  

 

 
 

Joonis 6. Inimtegevusest rikututud kunagine vähetoiteline Jõuga Pesujärv. Foto: Toomas 

Kõiv. 
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Peamisteks mõjutegureiks on nende väga tundliku ja hapra ökosüsteemiga järvede puhul 

olnud veetaseme alandamine, atmosfäärireostus ja mõnel juhul ka punktreostusallikad. 

Veetaseme muutumise tõttu on senised kaldaalad võsastunud ja soostunud. Eutrofeerumise ja 

mineraalainete lisandumise tõttu on muutunud liigiline koosseis, kus hakkavad kaduma 

pehmet ja toiteainetevaest vett eelistavad liigid. Näiteks just neil põhjustel on pea pooltes 

leiukohtades hävinud või halvenenud seisundis meie järvede väga haruldane laharohu-

vesilobeelia kooslus (Natura elupaigatüüp 3110) (Mäemets, 1982; 1991). Sügavamate järvede 

põhjas tekib hapnikupuudus ja halvenenud valgusolude tõttu on hävinud sealne taimestik. 

Näiteks Nohipalu Valgjärves oli veel 1960-ndatel aastatel kogu järve põhi kaetud 

sammaldega, millest praeguseks on alles vaid surnud jäänused (Mäemets, 2003). 

Pehmeveeliste järvede tervendamine on võrreldes teiste järvetüüpidega üks 

keerukamaid ülesandeid, sest enamik tervendusmeetodeist on liiga „jõulised” tundlike ja 

habraste ökosüsteemide suhtes ning järved ise on endiselt suure puhkajate koormuse all. 

Peamisi prioriteete oleks kunagise liigilise koosseisu taastamine, mida järvetervenduses on 

aga seni vähe praktiseeritud ning edukalt kulgenud projekte napib (Cooke et al., 2005). 

Haruldased kaldaveetaimed ei saa naasta oma kunagistele kasvukohtadele, sest need on kas 

mudastunud või võsastunud. Liigilist materjali leidub teistes järvedes piisavalt, kuid levikuala 

laiendamine ja kasvukohtade loomine käib vastava oskusteabe puudumise tõttu esialgu üle 

jõu. Veetaseme taastamine kunagi alla lastud pehmeveelistel järvedel on küsitava väärtusega, 

sest vahepealsete aastakümnete jooksul on kunagine kaldaala tugevalt võsastunud ning selle 

vee alla jäämine tooks rohke orgaanilise aine lisandumise tõttu järvele pigem kahju kui kasu. 

Kaldavööndi ettevaatamatu mehaaniline puhastamine taimestikust ja mudast põhjustab suure 

tõenäosusega veeõitsenguid järgnevatel suvedel. Üheks hoiatavaks näiteks on pehmeveeline 

Inni järv, kus maaomanik eemaldas loata setteid ja roostiku suhteliselt väikeselt alalt (umbes 

1% järve pindalast), kuid selle tulemusena toimusid järgmisel aastal toksiliste sinivetikate 

õitsengud. Juba järve jõudnud toiteainete keemiline sidumine või setitamine on samuti 

lubamatu, sest järvede puhverdusvõime on väga nõrk ja nii rikutaks järve ioontasakaalu ning 

tõuseks mineraalainete hulk. Hüpolimnioni vee ärajuhtimine ja veevahetuse suurendamine 

pole samuti võimalikud, sest enamus pehmeveelistest järvedest on väikese valgalaga ja 

toituvad peamiselt sademete veest. 

 

 

 2.3.3 Kalgiveelised rohketoitelised järved 

 

Oma suuruse, kuju ja füüsikalis-keemiliste näitajate poolest on rohketoitelised järved 

väga eripalgelised, kuid tänu mineraalainete rohkusest tingitud heale puhverdusvõimele 

toimub sellistes järvedes toitelisuse kasv aeglasemalt ning ka järved ise on valdavalt heas 

seisundis. Peamisteks probleemideks on tüüpilised eutrofeerumise ilmingud nagu veesamba 

terav kihistumine koos hapnikupuudusega hüpolimnionis, suvised planktonvetikate õitsengud 

ja madalates järvedes vohama kippuv kaldaveetaimestik. Tihti kipuvad need puudused 

varjutama järve üldist head seisukorda ja viivad avalikkuse ekslikult mõttele, et järve seisund 

muutub ilma tervendamiseta pöördumatult halvaks. Väga hea näide iseloomustamaks taolist 

olukorda on Viljandi järv. Selle orundijärve mikrovetikate liigiline koosseis ja hulk ning 

kalastik on heas seisus. Samuti leidub vees vähe fosforiühendeid ning järve piisavalt suur 

veemaht tagab hea gaasirežiimi. Puhkajaid aga häirib vee vähene läbipaistvus (eutroofsetele 

järvedele iseloomulik), rohke suurtaimestik ujula piirkonnas ning teatud liiki imiusside 

vastsed, kes partide parasiitidena kipuvad vahel ka inimest ründama, põhjustades 

sinivetikalööbele sarnast nahaärritust (Ott, 2005). Need peamiselt puhkemajandusega seotud 

negatiivsed ilmingud on viinud aga korduvalt mõttele algatada Viljandi järves 

tervendusprotsess, muutmaks veevahetust või koguni rajamaks lähedusse suurt paisjärve, mis 
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oma veevaruga peaks Viljandi järve oletatavalt halba seisukorda parandama. Tegelikult 

piisaks selle järve puhul valgala korrektsest majandamisest ja ujulapiirkonna korrastamisest 

või regulaarsest hooldusest. 

Sellesse tüüpi kuuluvate järvede eripära tõttu ei saa paraku anda üldiseid 

tervendussoovitusi. Tervendamist võiksid vajada sügavad ja teravalt kihistunud järved, kus 

hüpolimnioni hapnikupuudust tuleks aereerimisega leevendada, sest aegade jooksul on kiiresti 

kasvanud anaeroobse hüpolimnioniga järvede osakaal. Kehvemas seisus olevates järvedes, 

kus põhjasetted sisaldavad liigsel hulgal toiteaineid, tuleks kaaluda ka nende keemilist 

setitamist. Madalamates järvedes võib aktuaalseks osutuda ka suurtaimestiku piiramine, kuid 

siin tuleb arvestada ohuga, et senine selgeveeline, kuid taimerikas järv muutub sogaseks 

planktonirikkaks veekoguks (vt ptk 1.1.3), mis pole võib-olla puhkemajanduslikult soovitav. 

Suuremad kalgiveelised eutroofsed järved on tihti heade kalamajanduslike eeldustega, kus 

kalastik vajaks ümberkujundamist biomanipulatsiooni teel, et suureneksid saagikus ja 

väärtuslike kalade hulk. Biomanipulatsiooni võib neil järvedel rakendada ka veekvaliteedi 

tõstmiseks, vältimaks suviseid vetikate kasvupuhanguid. Näiteks Ülemiste järve, mis varustab 

joogiveega enamikku Tallinnast, vaevavad suveperioodil sinivetikatest põhjustatud 

veeõitsengud, mis omakorda tõstavad toorvee töötlemise kulusid. Biomanipulatsiooni käigus 

püütakse aga välja planktontoidulisi lepiskalu, vähendamaks mikrovetikate hulka vees 

(Pedusaar, 2008; Järvalt, 2010). 

 

 

2.3.4 Huumustoitelised ja atsidotroofsed järved 
 

 Need kaks rühma, kuhu kuulub kõige arvukamalt järvi, on oma ökosüsteemi ehituselt 

ja funktsioneerimiselt väga sarnased. Mõlemale on omane humiinainete suur hulk ning 

pehme, happeline ja tumeda värvusega vesi, kuigi huumustoitelised järved paiknevad rabades 

ning atsidotroofsed järved hoopis mineraalmaal. Viimased saavad oma humiinained 

metsarikkalt või soiselt valgalalt. Humiinainete rohkus ning seetõttu hea puhverdusvõime 

loovad omapärase ja stabiilse ökosüsteemi, mistõttu mõlemat tüüpi järved on üldjuhul heas 

looduslikus seisus ning tervendamist ei vajaks. Üksnes väga madalad ja õõtsikuga kattuvad 

atsidotroofsed järvekesed vajaksid kinnikasvamise vältimiseks setete ja õõtsiku eemaldamist. 

Inimmõju seda tüüpi järvedele on avaldunud peamiselt kahel viisil. Osa Kagu-Eesti 

atsidotroofsetest järvedest olid 1970–80-ndatel aastatel mõjutatud punktreostusallikatest 

(majapidamised, laudad) saabuva kergesti laguneva orgaanilise aine või põllumajandusliku 

hajureostuse poolt. Selle tulemusena muutuvad järve toiduahelad ja suureneb planktoni, 

suurtaimede ja põhjaloomastiku liigiline mitmekesisus (Mäemets, 1982). pH tõusu ja 

mineraalainete sisalduse kasvu tõttu hakkavad atsidotroofsed järved sarnanema pigem 

pehmeveeliste segatoiteliste järvedega (Ott & Kõiv, 1999). XX sajandi viimastel kümnenditel 

täheldati muutusi ka Kirde-Eesti düstroofsetes järvedes, mis paiknevad sealsete suurimate 

õhusaasteallikate – põlevkivi-elektrijaamade – läheduses. Elektrijaamadest pärinevat 

atmosfäärisaastet iseloomustab suurest kaltsiumiühendite sisaldusest tingitud kõrge aluselisus 

(Liblik & Kundel, 1995). Katsiumirikaste heitmete atmosfäärse sissekande tõttu on tõusnud 

järvede vee pH ja ioonide kogusisaldus (Karofeld, 1987, 1991; Ploompuu, 1996) ning 

kallastel on hävinud turbasamblad või need on asendunud rabadele mitteomaste liikidega 

(Ploompuu & Kannukene, 1988; Karofeld, 1996) (vt joonis 7). 
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Joonis 7.  Martiska järv Puhatu soostikus. Seda huumustoitelist järve on tugevasti mõjutanud 

aluselised sademed. Esiplaanil rabaveekogudele mitteomane lopsakas kaldaveetaimestik. 

Foto: Ingmar Ott. 

  

Eelpool mainitud järvede otsene tervendamine pole siiski kuigi aktuaalne – pigem piisab 

reostusallikate likvideerimisest. Atsidotroofsete järvede puhul taastab intensiivne veevahetus 

kiiresti loodusliku seisundi, kus vee pH on väga madal ja ökosüsteem vähese liigirikkusega 

ning järv pöördub oma endisesse tüüpi tagasi. Ka atmosfäärisaastest mõjutatud rabade ning 

rabaveekogude olukord on saastekoormuse vähenemise tulemusel hakanud paranema – pH on 

langemas ning vee mineraalainetesisaldus väheneb. Hävinud turbasamblad on hakanud uuesti 

kasvama ja nende katvus suureneb (Karofeld et al., 2007). 

 

 

2.3.5 Segatoitelised järved 

 

 Eesti järvede arengu lõpplüliks olevad segatoitelised järved on enamasti tugevalt 

täitunud setetega, kaldad on õõtsikulised ning hoolimata tumedat värvi veest võivad 

sagedased olla mikrovetikate õitsengud ja suurtaimede rohkus (vt joonis 8). 

 

Selline iseloomustus viib esialgu mõttele, et seda tüüpi järved on rangelt tervendamist vajavad 

või tuleks isegi tegeleda juba nende noorendamisega. Siiski on suuremad ja 

mineraalaineterikkama veega segatoitelised järved võrdlemisi heas ja stabiilses seisus. Aheru 

järv on näiteks väikejärvede hulgas üks paremaid kalajärvi. Veelgi enam – orgaaniliste ja 

mineraalainete rohkus on sellistes järvedes suure liigirikkuse põhjuseks ning need järved on 

seetõttu tihti ka Natura 2000 alad, kus noorendustööd on üldse lubamatud. Segatoiteliste 

järvede tervendamine ongi mõttekas vaid juhul, kui see tagab järve säilimise ega ohusta 

sealseid liigirikkaid kooslusi. Nende järvede puhul ei saa puhkemajanduslike eelduste 
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Joonis 8. Vaade Endla järvele, mille seisundit on halvendanud korduvad veetaseme 

alandamised. Foto: Henn Timm.  

 

loomine kuidagi olla prioriteediks. Tervendus- või noorendustööd muudab keerukaks ja 

kalliks eelkõige tehniliste tööde osa, sest välja tuleks pumbata suures mahus põhjasetteid, 

eemaldada õõtsik ja kaldataimestik ning tõsta sageli ka veetaset. Reeglina pole paraku 

ümbritsev maastik selleks sobiv, sest paljud segatoitelistest järvedest on tüüpilised 

metsajärved (vähe ruumi setteväljakute jaoks, ümbritsev mets ei luba veetaset tõsta). Tihti on 

ka probleemiks järve ja seda ümbritseva maastiku tihe lõimumine. Näiteks Saaremaal paiknev 

Koigi järv on tänu korduvate veetaseme alandamiste, turbatootmise ja maaparandusvete 

mõjule tugevalt setetega täitunud ja enamus järvest on kaetud suurtaimede või kaldavõsaga 

(vt joonis 9). 
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Joonis 9.  Vaade Koigi järvele. Foto: Toomas Kõiv. 

 

Tervendamiseks tuleks eemaldada setted koos taimestikuga ja tõsta oluliselt veetaset. Paraku 

muutuks koos sellega märkimisväärselt ka läheduses paikneva Koigi raba ja sealsete 

düstroofsete järvede seisund. Koigi järv ise on aga väärtuslik linnualana. Seetõttu on peetud 

otstarbekaks jätta Koigi järv tervendamata ning moodustada hoopis maastikukaitseala 

väärtuslike elupaikade, looduse ja maastiku mitmekesisuse ning haruldaste liikide kaitseks. 

 

 

2.3.6 Liigtoitelised järved 
 

Liigtoitelised järved moodustavad grupi, mille tervendamisvajaduses ilmselt kahelda 

pole võimalik. Nende, peamiselt Kõrg-Eesti kultuurmaastike või asulate naabruses paiknevate 

varieeruva suuruse ja sügavusega järvede ökosüsteem on toiteainete ülisuure lisandumise tõttu 

täielikult tasakaalust välja viidud (vt joonis 10).  

Väga halva kvaliteediga vesi, sagedased kalade suremised, äärmuseni vaesustunud 

ökosüsteem ja toksiliste vetikate õitsengud muudavad taolised veekogud mitte ainult 

kasutuskõlbmatuks, vaid veekogu kasutajate tervisele lausa ohtlikeks. Kuigi valgalalt ja 

punktreostusallikatest saabuv reostus võib olla vähenenud miinimumini, on peamiseks 

probleemiks reostunud setetest taas veesambasse jõudvad toiteained, mis järve seisundil 

paraneda ei lase. Sügavad ja kihistuvad liigtoitelised järved võivad seejuures peale 

väliskoormuse lõppu näida võrdlemisi heas olukorras. Näiteks Verevi järv, mis kannatas 

aastakümneid Elva linna reovete mõju all, tundub peale väliskoormuse lõppemist 

pealiskaudsel vaatlusel olevat tüüpiline eutroofne järv. Terav temperatuurikihistus ei lase 

setteist vabanevatel toiteainetel jõuda pindmisesse valgustatud veekihti ning vesi on tänu 

mikrovetikate vähesele hulgale väga hea läbipaistvusega (Ott et al., 2005). Paraku sisaldavad 

põhjalähedased veekihid väga suures koguses toiteaineid ja kontrollimatuks veeõitsenguks 

piisaks veesamba täielikust segunemisest suveperioodil. 
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Joonis 10. Liigtoiteline Kooraste Linajärv. Selle pehmeveelise järvekese väga halva seisundi 

põhjuseks on aastakümneid väldanud linaleotus. Foto: Toomas Kõiv. 

 

Sobiva tervendustehnoloogia valimine võib liigtoiteliste järvede puhul olla raske. 

Järsu kaldanõlvaga sügavatest järvedes on raske setteid eemaldada või teostada keemilist 

töötlust (näiteks RIPLOX-meetodi abil). Hüpolimnioni aereerimisest pole üksikmeetodina 

enamasti kasu, sest setted sisaldavad väga palju toiteaineid ja vähe neid siduvaid elemente 

(raud, kaltsium jt), tarvilik on toiteainete keemiline setitamine. Sobivate hüdroloogliste 

tingimuste korral võib parema tulemuseni viia toiteaineterikka vee pidev ärajuhtimine 

hüpolimnionist. Madalate liigtoiteliste järvede tervendamine on mõnevõrra lihtsam, kuid ka 

siin võib tänu künklikule maastikule ja tihedale inimasustusele tekkida probleeme 

setteväljakute rajamise või imbkottidele sobiva nõrgumispaiga leidmisega. Ja isegi siis, kui 

tervendamist vajav veekogu on läbinud põhjaliku eeluuringu ning koostatud on korrektne 

projektdokumentatsioon, võib tervendusprotsess jääda katki huvi- ja rahapuuduse tõttu. Üks 

kurvemaid näiteid on siin Neitsijärve tervendamisega seonduv. Seda väikest Pühajärve külje 

all asuvat järvekest uuriti põhjalikult 1999. ja 2000. a (Ott & Kisand, 2002) ning koostati 

detailne meetmekava (Prede et al., 1999). See on aga tänaseni ellu viimata ja tervendustöid 

pole rahapuudusel alustatud. 

  

 

2.3.7 Makrofüüdijärved 

 

Kuigi makrofüüdijärvede näol pole rangelt võttes tegemist eraldiseisva järvetüübiga, 

on sellesse rühma kuuluvate järvede ühiseks jooneks veetaimestiku suur hulk, mis hõlmab 

järvest enamuse (Mäemets, 1991). Kujunenud on need inimtegevuse tulemusena, kui järve 

veetaset on tugevalt alandatud ja valitseb toiteainete rohkus. Kuigi makrofüüdijärvi võib 

leiduda praktiliselt kõigis Eesti limnoloogilistes regioonides, paiknevad tuntuimad neist 

Vooremaal (vt joonis 11). 
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Joonis 11.  Tüüpiline Vooremaa makrofüüdijärv – Elistvere järv. Foto: Toomas Kõiv. 

 

 Makrofüüdijärvedeks kujunevad kiiresti ka lubjarikkale pinnasele rajatud tehisjärved. 

Vaieldamatult on tegu rühmaga, mille tervendamine lähiajal on möödapääsmatult vajalik, sest 

suurtaimed on lühikese ajaga võimelised andma väga suurtes kogustes orgaanilist ainet, mis 

laguneb aeglaselt, täites kiiresti järvenõo ning lõpetades järve eksistentsi. Rohke taimemass 

on ka suurte ööpäevaste hapniku- ja pH-kõikumiste põhjuseks, tavalised on nii talvised kui ka 

suvised ummuksisse jäämised, mis pole meeltmööda ei elustikule ega ka puhkajale. 

Makrofüüdijärvede tervendamine on võrreldes teiste veekogudega ebamugavalt 

keeruline ja siin on põhimõtteliselt kaks lähenemisteed. Esimese kohaselt taastatakse järve 

looduslik ilme ja vähendatakse eutrofeerumist. Selleks tuleb etapiviisiliselt tõsta järve 

veetaset, et avavee osa oleks piisavalt suur ja sügav ning mitmel järjestikusel aastal peab 

eemaldada suurtaimi. Sellist teed on mindud näiteks Vormsil asuva Prästvike järve 

tervendamisel, kus järves on võimust võtnud pilliroog ja järv ise on setetega täitunud. Seetõttu 

on praktiliselt kadunud ka merest järve siirduvate kalade kudemisvõimalused. Kuna tervet 

järve pole võimalik hüdroloogiliste iseärasuste tõttu süvendada, siis eemaldatakse kogunenud 

setteist vaid osa ning rajatakse järve põhja omalaadsed süvikud, nn kalakraavid. Lisaks 

reguleeritakse järves ka veetaset. Teine võimalus makrofüüdijärve jaoks on järve veetaseme 

ajutine alandamine, setete ja suurtaimede täielik eemaldamine ning taaspaisutamine. 

Tulemuseks on aga pigem tehisjärvele sarnanev poollooduslik või suisa tehiskooslus. Taolisel 

noorendamisel on probleemiks ka tugevalt mõjutatud makrofüüdijärved, mis on muutunud 

juba märgaladeks ja on väga rikkad oma linnustiku poolest ning kantud Natura alade 

nimistikku. 

 

 

2.3.8 Soolatoitelised järved 

 

Seda üsnagi arvukat ja mandrijärvedega võrreldes hoopis erinevat rannikujärvede 

rühma on siiani pealiskaudselt uuritud. Maakerke tõttu on need veekogud pidevas muutumises 

ning muutlikud on ka selliste järvede ökosüsteemid, kus elustik koosneb valdavalt stressi 
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taluvatest liikidest. Raske on rääkida stabiilsest ökoloogilisest seisundist ja veel vähem selle 

parandamisest. Soolatoitelised järved on väärtuslikud oma linnustiku, mudavarude ja kalade 

kudemispaikade poolest (Mäemets, 1974; 1977) ning kuuluvad sageli Natura 2000 võrgustiku 

kaitsealade koosseisu. Puhkemajanduslik või esteetiline väärtus on neil enamasti olematu. 

Inimmõju on soolatoitelistele järvedele olnud reeglina väike, kuna väetatavate 

põllumajandusmaade pindalad on valgala pindaladega võrreldes väikesed ning 

punktreostusallikaid on vähe. Järvede kallastel on palju karjatatavaid loomi, kuid nendega ei 

saa arvestada karjamaade suure pindala tõttu. Eutrofeerumisest palju tõsisem probleem on 

rannajärvede jaoks olnud veetaseme alandamine, mis põhjustab nende kiire vananemise ja 

kadumise maastikupildist. 

Soolatoiteliste järvede tervendamine on keerukas protsess, kus teravalt lahknevad 

inimese nägemus ja praktiline vajadus ning järve looduslikud arenguteed. Väärtus maastike 

ilmestajana või puhkemajanduslikust vaatenurgast lähtudes tõuseks, kui soolatoitelised järved 

oleks suured ja sügavad. Paraku kopeerivad need veekogud kunagise merelahe kuju ja on 

väikese sügavusega. Veelgi enam – nende eluiga on väga lühike ja arengutee lõpeb maakerke 

tõttu enamasti rannaniitudena. Kaardiandmete põhjal on leitud, et soolatoiteliste järvede 

pindala võib sajandi jooksul väheneda rohkem kui 50% võrra (Tamre et al., 2008). 

Mõeldavad tervendusabinõud soolatoiteliste järvede puhul oleks veetaseme tõstmine või 

ühenduse säilitamine merega. Veetaseme tõstmine on mõeldav vaid juhul, kui see pidurdaks 

järve kiiret maastumist ja ei häiriks linnustikku ning ei halvendaks kalade liikumist. Ühenduse 

säilitamine merega aitaks säilitada järvede omapärast elustikku ja parandada kalade 

kudemisvõimalusi. Tehnoloogiliselt võib osade soolatoiteliste järvede tervendamine olla 

sarnane makrofüüdijärvede tervendamisega. Väike sügavus lubab suurtaimestikul 

kontrollimatult vohada ja vaba veepeegel võib seetõttu olla väga väikese ulatusega. 

 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Kasutatud kirjandus 

 

Aruväli, A., 2008. Järvede tervendamise vajadus Eestis. Bakalaureusetöö, Eesti Maaülikool, 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Limnoloogiakeskus, Tartu. 

 

Cooke, G. D., Welch, E. B., Peterson, S. A. & Nichols, S. A., 2005. Restoration and 

Management of Lakes and Reservoirs. 3rd edition. Editor – Cooke, G. D., Taylor and 

Francis, Boca Raton, Florida. 591 p. 

 

Eesti Põhikaart EP-A4 Nr 01255 © Maa-amet. 

 

Järvalt, A., Pedusaar, T., Panksep, K., 2010. Ülemiste järve kalastik ja biomanipulatsioon. 

R. Mae, P. P. Kesküla (toim). Õngemees kalavetel 4, 122–126, OÜ Zero Gravity. 

 

Karofeld, E., 1987. Kurtna järvestiku rabade looduslike tingimuste ja taimkatte dünaamikast 

viimastel aastakümnetel. Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. Tallinn, 

Valgus, 133–139. 

 

Karofeld, E., 1991. Atmosfäärisaastest tingitud muutustest rabavete ja turba geokeemias 

Kirde-Eesti rabadel. – Saarse, L. (toim). Inimene ja geograafiline keskkond. Tallinn, 

43–47. 

 

Karofeld, E., 1996. The effects of alkaline fly ash precipitation on the Sphagnum mosses in 

Niinsaare bog, North-East Estonia. – Suo. Mires and Peat, 47(4), 105–114. 

 

Karofeld, E., Vellak, K., Marmor, L., Paal, J., 2007. Aluselise õhusaaste mõjust Kirde-Eesti 

rabadele. Metsanduslikud Uurimused 47, 47–70. 

 

Kask, I., 1964. Eesti NSV järvede nimestik. Tallinn. 

 

Kask, I. 1979. Eesti järvede arvust ja järvenõgude klassifikatsioonist. Rmt.: Eesti NSV 

saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Tallinn. 88–103. 

 

Liblik, V., Kundel, H., 1995. Ida-Virumaa atmosfääri seisund. Ülevaade saasteallikatest, 

emissioonikoguste ja õhukvaliteedi muutustest aastatel 1991–1995. Jõhvi, Ökoloogia 

Instituudi Kirde-Eesti osakond, Ida-Viru Maavalitsuse keskkonnaamet, 101 lk. 

 

Mäemets, A., 1974. On Estonian Lake Types and Main Trends of Their Evolution Estonian 

Wetlands and Their Life. Tallinn, 29–62. 

 

Mäemets, A., 1977. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Valgus, Tallinn, 263 lk. 

 

Mäemets, A., 1982. Antropogeense eutrofeerumise mõju eri tüüpi järvede suurtaimestikule. 

Kogumik: Eesti NSV järvede nüüdisseisund (toim Paaver, K., Simm, H.), Eesti 

Teaduste Akadeemia, Tallinn, 116–124. 

 

Mäemets, A., 1991. Suurtaimestik kui järvede hindamise informatsiooniallikas. – Inimene ja 

geograafiline keskkond. Vabariikliku geograafia-alase nõupidamise materjalid. 

Tallinn. 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Mäemets, H., 2003. Eutrofeerumine ja suurtaimed. Kogumik: Rohke- ja liigtoitelisus: 

veekogude loomuliku vananemise kiirendaja. Käsiraamat eutrofeerumise mõjudest 

pinnaveekogudele (toim Ü. Sults). Peipsi Koostöö Keskus, Tartu. 

 

Nõges, P., Ott, I., 2003. Eesti järveteadus Euroopa tõmbetuultes. Kaasaegse ökoloogia 

probleemid. Eesti globaliseeruvas maailmas. Eesti IX Ökoloogiakonverentsi 

lühiartiklid, 159–172. 

 

Riikoja, H., 1934. Eesti järvede nimestik. Loodusuurijate Seltsi Aruanded XLI. Tartu. 

 

Ott, I., Kõiv, T. 1999. Eesti väikejärvede eripära ja muutused. Estonian small lakes: Special 

features and changes. EV Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Eesti 

Teaduste Akadeemia, Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituut, 

Tallinn. 128 lk. 

 

Ott, I., 2005. Viljandi järve ökoloogilised uuringud. EPMÜ ZBI. Rannu. 70 lk. Aruanne 

Viljandi Linnavalitsuses. 

 

Ott, I., A. Kisand, 2002. Neitsijärve noorendamisprobleemidest: ökosüsteemi seisund ja sette 

osatähtsus. Waste and nature protection. A. Maastik (toim), Jäätmed ja loodushoid. 

Lk. 69–85. 

 

Ott, I., Kõiv, T., Nõges, P., Kisand, A., Järvalt, A., Kirt, E., 2005. General description of 

partly meromictic hypertrophic Lake Verevi, its ecological status, changes during the 

past eight decades and restoration problems. Hydrobiologia, 547, 1–20. 

 

Pedusaar, T., Sammalkorpi, I., Hautala, A., Järvalt, A., 2008. Biomanipulating the drinking 

water resrvoir of Estonia's capital city: prospects for success. Lakes and Reservoirs: 

Research and Management, 13(4), 289–300. 

 

Ploompuu, T., 1996. Laukavee omadused Lääne-Virumaa rabades. – Kukk, T. (toim). XIX 

Eesti Looduseuurijate Päev. Kirde-Eesti loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 52–

61. 

 

Ploompuu, T., Kannukene, L., 1988. Kirde-Eesti rabade tulevik. Eesti IV 

ökoloogiakonverents. Kaasaegse ökoloogia probleemid. Ökoloogia ja ühiskond, Tartu, 

120–123. 

 

Prede, M., Ott, I., Kisand, A., Laugaste, R., Mäemets, H., Timm, H., Järvalt, A., Kirt, E., Oja, 

T., (toim Maastik, A.), 1999. Otepää järvemaastik eile, täna ja homme. Otepää, 24 lk. 

 

Tamre, R. (koostaja), 2006. Eesti järvede nimestik: looduslikud ja tehisjärved. 

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Tallinn, 165 lk. 

 

Tamre, R., Kõiv, T., Ott, I., 2008. Young and quickly vanishing coastal lakes in Estonia. In: 

Structure and function of world shallow lakes, Punta del Este, Uruguay, 23–28 

November 2008. (toim) Néstor Mazzeo, Mariana Meerhoff. Facultad de Ciencias, 

Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay, 110–110. 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Timm, H., Paju, M.-M., Sammul, M. (toim), 2007. Järvekomisjon 100. Tartu, Eesti 

Looduseuurijate Selts. 96 lk. 

 

 

 


