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Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

3  JÄRVEDE TERVENDAMISE KÄIK 

Lea Tuvikene, Diana Sarik 

Järvede tervendamine kui terviklik protsess laiemas mõttes koosneb tervendamist 

ettevalmistavatest etappidest, tervendamistöödest (tervendamisest oma kitsamas tähenduses) 

ja neile järgnevatest tegevustest (joonis 1). Olenevalt projekti ulatusest ja kasutatavatest 

meetoditest võib mõni neist etappidest osutuda ka mittevajalikuks. Kuigi tegevus võib olla 

hästi planeeritud, tuleb tavaliselt tööde käigus ette muudatusi. Igal juhul tuleb kogu tegevus 

dokumenteerida, mitte ainult eeltööde ja planeerimise etapil, vaid ka tervendamise käigus ja 

pärast seda. Järve seisundi jälgimine ehk seire on vajalik kogu protsessi jooksul ning samuti 

pärast tervendamistööde lõppu. See ülevaade selgitab joonisel 1 näidatud etappide sisu, 

kusjuures suuremat tähelepanu osutatakse järvede eduka tervendamise tähtsaimale eeldusele, 

milleks on tervendamisele eelnevad uuringud. 

 

 
Joonis 1. Järve tervendamise etapid 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

1 Tervendamise algatamine 

Mõte, et järve seisund ei ole rahuldav ja seda on vaja parandada, võib tekkida järve valdajal 

ja kasutajal, olgu see eraisik, isikute ühendus või omavalitsus. Tervendamise seisukohast ei 

tarvitse järve seisund olla selle ökoloogiline seisund kitsamas mõttes, vaid hoopiski järve 

kasutusväärtus valdaja ja kasutaja jaoks. Sealjuures võidakse järve seisundi all mõelda mitte 

selle ökoloogilist seisundit, vaid hoopis kasutusväärtust. Järve ökoloogilise seisundi 

halvenemisele viitab näiteks kinnikasvamine, vee halb lõhn või ebatavaline värvus, samuti 

kalade suremine. Järve kasutusväärtus tähendab aga pigem sobilikkust ujumiseks, 

kalastamiseks või muuks inimese huvisid puudutavaks tegevuseks. Enamasti soovitaksegi 

taastada või parandada järve puhkemajanduslikku väärtust. Looduslike ja tehisjärvede puhul 

võivad tervendamise eeldused pisut erineda, kuid igal juhul tuleks silmas pidada, et järv on 

terviklik elukeskkond, mille muutmine peab olema alati hästi läbi mõeldud, et mitte teha kasu 

asemel kahju. Ka tuleb arvestada sellega, et igasugune sekkumine järve loomulikku elurütmi 

lööb selle mõneks ajaks tasakaalust välja ja järve tegelik tervenemine võib võtta mitu aastat. 

Tervendamist kaaludes tuleks mõelda järgmistele olulistele küsimustele: 

 

1) Kas ja miks järve seisundit on vaja muuta? Milline on oodatav tulemus? 

2) Kes on huvitatud ja keda mõjutab järve tervendamine? Mida arvavad erinevad 

huvigrupid? 

3) Milline on seadusandlik kord? 

4) Kes hakkab protsessi juhtima? Kes on tegija(d)? 

5) Millised on rahalised vajadused ja võimalused? 

 

1) Kas ja miks on järve seisundit vaja muuta? Milline on oodatav tulemus? 

Kinnikasvamine, vee omaduste halvenemine või kalade suremine on järve seisundi 

halvenemise tagajärjed, mille põhjused võivad olla igas järves erinevad. Pelgalt väliste 

seisundi halvenemise ilmingute põhjal pole üldjuhul võimalik neid põhjusi mõista ega 

otsustada, kuidas ja kas üldse järve seisundit saab parandada. Nende põhjuste 

väljaselgitamiseks on mõistlik ja enamasti ka majanduslikult otstarbekas enne järve muutma 

asumist teha selle seisundi eeluuringud. Kuna sageli on tervendamise vajaduse ajendiks just 

järve ja sellea ümbruse esteetilise väljanägemise ja puhkemajandusliku väärtuse tõstmise 

soov, siis tuleb ka need aspektid igakülgselt läbi mõelda. On ka võimalus, et kõikide poolt- ja 

vastuargumentide kaalumise tulemusena selgub, et sekkumine pole mõttekas. Kui aga on, siis 

on väga oluline nii täpne eesmärkide seadmine kui ka tegevuste planeerimine. 

 

Eesmärkide seadmisel peab loodusliku veekogu puhul silmas pidama lisaks 

kasutusvõimalustele ennekõike seda, et pärast tervendamist suudaks veeökosüsteem 

võimalikult kergesti stabiliseeruda. Sisuliselt tähendab see seda, et sekkumine loodusliku 

elukoosluse toimimisse ei tohiks põhjustada hukatuslikke tagajärgi ühelegi elustikurühmale. 

Tehisveekogude, nagu veehoidlate, jahutusveebasseinide jms puhul pole loodusliku või 

sellele lähedase väljanägemise saavutamine enamasti eesmärgiks, kuid tahtmise ja võimaluse 

korral saab seda saavutada. 

 

Loodusliku järve tervendamise eesmärkide seadmisel võib tekkida ka nn huvide konflikt, kus 

nt EL Veepoliitika Raamdirektiivi (Directive ..., 2000) ja vastava siseriikliku seadusandluse 

järgi hea ökoloogilise seisundi ja huvigruppide poolt oodatava järve kasutusväärtuse 

kriteeriumid ei lange kokku. Nii ei tarvitse rikkalik kalastik, mida tahetakse saavutada kalade 

asustamisega, või ulatuslik ujumisala olla konkreetsele järvele ajalooliselt ega ökoloogiliselt 
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iseloomulik. Erinevate vaatenurkade arvestamine ja kõigi võimaluste kaalumine ning sobiva 

kompromissi leidmine on tervendamise eesmärkide seadmisel väga oluline. 

 

2) Kes on huvitatud ja keda mõjutab järve tervendamine? Mida arvavad erinevad 

huvigrupid? 

Oluline on teada, kas tegemist on avaliku või mitteavaliku veekoguga. Eesti Vabariigis 

reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning 

avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist Veeseadus (RT 

I 1994, 40, 655). Seaduse 2. peatükk sätestab veekogude omandi ja kasutamise. Selle järgi 

kuulub kinnisasjal asuv veekogu kinnisasja omanikule, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. 

Seega kuulub näiteks munitsipaalmaal asuv veekogu omavalitsusele (linnale, vallale) ning 

eramaal asuv veekogu eraomanikule. Lisaks on Veeseaduses nimeliselt loetletud kümmekond 

riigile kuuluvat avalikku veekogu, nende hulgas lisaks sise- ja territoriaalmerele ning mõnele 

jõele või jõelõigule ka piiriveekogude Eestis paiknevad osad, Võrtsjärv, Mullutu laht ja 

Suurlaht. 

Nii avaliku kui mitteavaliku veekogu kasutamine võib toimuda avaliku kasutamisena või 

erikasutusena. Avalik kasutamine on veekogu kasutamine igaühe poolt ilma veekogu 

seisundit mõjutavate ehitiste või tehnovahenditeta, kusjuures ei tohi rikkuda võõral maatükil 

viibimist reguleerivaid seadusesätteid. Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, 

veesport, veel ja jääl liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Avalikult 

kasutatavate veekogude nimekirja (vt RT I 1996, 58, 1090) kinnitab keskkonnaministri 

ettepanekul Vabariigi Valitsus, kusjuures nimekirja ei lülitata ühe kinnisasja piires asuvat 

eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluta seisuveekogu, mitme kinnisasja piires asuvat 

eraõiguslikule isikule kuuluvat väljavooluta seisuveekogu pindalaga vähem kui viis hektarit, 

vooluveekogu valgalaga vähem kui 25 km² ning sellel asuvat paisjärve, seisuveekogu või 

selle osa, mis asub kaitseväe ja kaitseliidu harjutusväljal, ega ka veekogu või selle osa, mida 

kasutatakse joogivee võtmiseks. Avalikuks kasutamiseks määratud veekogu omanik on 

kohustatud tegema hooldustöid veekogu risustamise ja kaldaerosiooni vältimiseks. Veekogu 

erikasutus on aga vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, 

ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba ja 

võõra maa kasutamise korral ka maaomaniku nõusolek. Veekogu tervendamise puhul on 

tegemist vee erikasutusega. 

Veekogu tervendamise projekt algatatakse enamasti kohaliku omavalitsuse, 

keskkonnaameti, kohalikku elanikkonna või kodanike ühenduse poolt, kuid kindlasti ei tohi 

mööda minna huvigruppidest – avalikult kasutatava veekogu puhul peab ka selle 

tervendamine olema avalik protsess. Mitteavaliku veekogu, nt ühe kinnistu piires oleva 

eraveekogu kujundamisel avalikkus kaasa rääkida ei saa ja avalikkuse teavitamine ei ole 

vajalik. 

 

Huvigrupid saab jagada nende põhihuvide põhjal mitmesse kategooriasse (The Lakepromo 

project ..., 2006): 

• Kohalikud elanikud, nende moodustatud järve(de) majandamise ja kaitse ühendused, 

maaomanike ühendused, kutseliste ja harrastuskalurite ühendused, turismiettevõtted, 

teiste järveäärsete ettevõtete esindajad, suvitajad jne on nn kasusaajad – need, kes on 

otseselt huvitatud järve heast seisundist. See huvigrupp on tavaliselt tervendamise 

algataja ja sageli ka aktiivne kaasalööja, nt avalike arutelude korraldamisel, 

vabatahtlike organiseerimisel, finantseerijate leidmisel, ka järve seisundi jälgimisel. 

• Tööde tegijad – konsultandid, lepinguliste tööde tegijad – need, kes tegelevad 

planeerimise, seire ja eeluuringutega ning need, kes teevad tegeliku tervendamise töö. 
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• Võimustruktuurid – kohalikud omavalitsused (KOV), piirkondlikud 

keskkonnateenistused, ministeeriumid (nt Keskkonnaministeerium, 

Põllumajandusministeerium), Euroopa Liit. KOV veekogu valdajana osaleb avalikult 

kasutatava veekogu tervendamisel vähemalt vajalike lubade hankimises, suure 

tõenäosusega ka rahastamises. Sageli ongi KOV veekogu tervendamise sisuline 

käimalükkaja ja juht. Keskkonnaministeerium ja tema valitsemisala asutused on 

huvitatud veekogude heast seisundist, eriti EL Veepoliitika raamdirektiivi (Directive 

..., 2000) nõuete täitmise eesmärgil. Nende ülesanne ja pädevus on protsessi seaduslik 

pool, vajalikud keskkonnaload, seisundihinnangud ja seire. Keskkonnaministeerium ja 

tema allasutused on enamasti selliste projektide rahastajad ja finantskontrolli 

teostajad. 

• Omaette huvigrupi moodustavad eksperdid – teadus- ja haridusasutuste spetsialistid, 

kes on võimelised teostama professionaalsed seisundiuuringud ja andma soovitusi 

veekogu seisundi parandamiseks. 

 

Veekogu tervendamise algatajate esimesel kokkusaamisel võiksid osaleda kõigi võimalike 

huvigruppide ja partnerite esindajad, soovitatavalt ka vähemalt üks järvede tervendamise 

kogemustega spetsialist. Sellel koosolekul arutatakse läbi, mis on järve kohta teada ja mida 

oleks projekti jaoks vaja teha. Selles etapis teadvustatakse probleem(id), kasutades 

olemasolevat informatsiooni, püstitatakse üldine eesmärk ja pannakse paika esmane 

tegevuskava (The Lakepromo ..., 2006). 

 

3) Milline on seadusandlik kord? Kas järve tervendamise kava ühtib kohaliku, 

riikliku ja rahvusvahelise seadusandlusega? 

Veekogude majandamist, sh uuendamist, tervendamist ja korrastamist reguleerivate seaduste 

ja määrustega saab tutvuda Elektroonilise Riigi Teataja koduleheküljel 

(https://www.riigiteataja.ee). Et aga pidevalt muutuvas ja täienevas seaduste rägastikus 

midagi olulist kahe silma vahele ei jääks, on mõistlik pöörduda Keskkonnaameti vastava 

regiooni poole – sealsed spetsialistid on kursis kõigi kehtivate nõuetega. 

 

Veeseaduse alusel kavandatakse ning korraldatakse Eestis pinna- ja põhjavee kasutamist ja 

kaitset valgalapõhiselt vesikondade kaupa, arvestades veekogude valgalade hüdroloogilisi 

piire. Vabariigi Valitsuse määrusega (Vesikondade..., 2010) kinnitatud vesikondadele ja 

alamvesikondadele on koostatud veemajanduskavad lähtuvalt Euroopa Liidu veepoliitika 

raamdirektiivi (Directive..., 2000) põhinõuetest ning Eesti Vabariigi Veeseadusest. 

Veemajanduskavad on avalikustatud keskkonnaministeeriumi kodulehel. 

Veemajanduskavades nimetatud kesises või halvas seisundis järvede (pindalaga üle 50 ha või 

väiksemad, juhul kui tegemist on olulise veekoguga) hea seisundi saavutamiseks on 

veemajanduskava meetmeprogrammi raames koostatud või koostamisel meetmekavad. 

Meetmeprogrammid vaadatakse uuesti läbi ja ajakohastatakse 2015. aasta 22. detsembriks 

ning seejärel vähemalt iga kuue aasta järel. Meetmeprogrammides kehtestatakse muuhulgas 

abinõud selleks, et ära hoida pinna- või põhjaveekogumi seisundiklassi edasist halvenemist, 

veeseire tulemusena saadud pinnavee ning kaitset vajavate alade seisundi andmed, meetmed 

punktkoormusallikate mõju vähendamiseks ja hajukoormusallikatest lähtuva reostuse 

ärahoidmiseks. Ka veemajanduskavades mittenimetatud veekogude ja väikeste (alla 50 ha) 

veekogude tervendamine toimub vastavalt veeseadusele ja muudele asjakohastele 

õigusaktidele. Nende seisundit hinnatakse vajaduse korral eksperthinnangute alusel. 
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Pinna- ja põhjavee seisundi kohta arvestuse pidamiseks on keskkonnaminister määrusega 

kehtestanud pinnaveekogumite moodustamise korra ning nende pinnaveekogumite nimestiku, 

mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele 

vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja seisundiklasside määramise korra 

(Pinnaveekogumite ..., 2009). 

 

4) Kes hakkab protsessi juhtima? Kes on tegija(d)? 

Järve tervendamine on kompleksne tegevus, kus on vaja vastutustundlikku suhtumist ja 

mitmekülgse kompetentsi kaasamist. Veeseadus sätestab kohaliku omavalitsuse (KOV) 

ülesanded oma halduspiirkonnas. Järvede majandamise, sh tervendamise seisukohalt on need 

kohustused järgmised: KOV korraldab temale kuuluvate veekogude haldamist, annab 

nõusoleku vee erikasutuseks, korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete 

elluviimist vastavalt oma pädevusele. Teatud tingimustel, mis on Veeseaduses nimetatud, 

võib KOV piirata avalikult kasutatava veekogu või selle osa avalikku kasutamist. Järve 

tervendamist võib juhtida nt KOV keskkonnaspetsialist, aktiivne kodanik või 

kodanikeühendus, kuid KOV ülesanne on tagada tegevuse seaduslikkus ja järelevalve. 

Tihti luuakse järve majandamiseks ja tervendamiseks mittetulundusühingud (MTÜ), millel on 

rohkem võimalusi projekti rahastamise taotlemiseks. Taanis aga näiteks, olenemata sellest, 

kes tervendamise algatas, on omavalitsus piirkonna võimu teostajana alati järve tervendamise 

projekti koordinaatoriks ja korraldajaks. 

Projekti algatamise etapis on raske konkreetselt hinnata vajadust tehniliste teostajate järele, 

sest pole veel teada eeluuringute tulemusi ega kasutusele tulevaid tervendamise meetodeid, 

kuid mingi prognoosi või võimaluste analüüsi saab ikka teha, et hinnata kavandatu 

teostatavust. Pikaajalise järvede tervendamise praktikaga maades on üsna levinud 

vabatahtlike kaasamine järvede tervendamisse. Taanis, kus 80% järvede tervendamise 

juhtudest kasutatakse biomanipulatsiooni, on kalade väljapüük väga sageli vabatahtlike töö, 

mille lisaväärtuseks peetakse kohalike abiliste vastutustunde kasvu järve tervise osas (Bramm 

& Christensen, 2006). Ka Soomes on sellistes projektides vabatahtlike abi kasutatud, kuigi 

ühe peamise probleemina nähakse seal vabatahtlike vananemist, st noorte vähest huvi (The 

Lakepromo project ..., 2006). 

 

 

5) Millised on rahalised vajadused ja võimalused? 

Projekti maksumus oleneb tervendamise meetodi(te) valikust ja tegevuse ulatusest. Seda saab 

hinnata alles pärast eeluuringuid. Samas võib meetodite erinev maksumus osutuda oluliseks 

tervendamiskava kujundajaks, sest enamasti on tervendamise puhul võimalik valida 

alternatiivsete lahenduste vahel. Üldjuhul on järvede tervendamine kulukas ettevõtmine ja 

eeldab rahastuse taotlemist mõnelt fondilt, seega ka vastava taotluse kokkupanemist ja 

esitamist. 

 

2 Uuringud 

 

Et järved on väga tundlikud ökosüsteemid, siis võiks nende toimimisse sekkumist võrrelda 

operatsiooniga, mida tehakse inimesele. Ei ole mõeldav, et kirurg asuks noaga inimese 

kallale, ilma et ta teaks, mis inimesel tegelikult viga on ja kus või kuidas üldse sisselõigegi 

teha. Nii peavad ka veekogu tervendamise ja kujundamise projektile eelnema limnoloogilised 

(järveteaduslikud) uurimistööd. Kui need ära jätta, siis võime oodatud kasu asemel kergesti 
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kahju teha – järve taastumine „operatsioonist” võib võtta väga palju aega ja halvemal juhul ei 

suudagi järv sellest enam toibuda. 

 

2.1 Uuringute eesmärk ja põhjalikkuse aste 

Ühelgi juhul ei ole mõistlik järvede tervendamist teostada ilma eeluuringuteta. Eeluuringud 

sisaldavad endas olemasoleva teabe kogumist ja analüüsi; uusi analüüse eeluuringutel 

tavaliselt ei tehta või tehakse mõned. Eesmärk on anda esmane hinnang projektile, soovitada 

võimalikke tervendamise meetodeid ja hinnata projekti otstarbekust (vt peatükk 11). 

Eeluuring selgitab ka seda, kas on vaja täiendavaid uuringuid ja/või keskkonnamõjude 

hinnangut. Eeluuringu teevad vastavate kogemustega teadlased, keskkonnaeksperdid või 

eksperti kasutavad keskkonnauuringutega tegelevad firmad, sageli omavahelises koostöös. 

Eeluuring peab andma lühikese ülevaate veekogu keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikust 

seisundist ja analüüsima probleemide ulatust. 

 

Kõigepealt tuleb välja selgitada, kas konkreetset veekogu on varem riikliku seire käigus või 

mõnel muul eesmärgil uuritud. Selle kohta saab teavet Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskusest või Keskkonnaameti vastavast regioonist, samuti riikliku seire 

veebilehelt (http://eelis.ic.envir.ee:88/seireveeb), kus seireandmed on kõigile kättesaadavad. 

Ka publitseeritud materjalidest on abi – soovitada võiks A. Mäemetsa raamatut „Eesti NSV 

järved ja nende kaitse” (Mäemets, 1977), milles on ühekaupa käsitletud suuremat jagu meie 

järvedest ja mis nii mõnegi viimaste aastakümnetega käestläinud järve puhul võib osutuda 

väärtuslikuks ajaloolise tausta allikaks. Järve algse ehk loodusliku või sellele lähedase 

seisundi saavutamise plaanide korral on ajaloolisel teabel suur tähtsus. 

 

Lisaks ajaloolisele teabele kogutakse kõikvõimalikku kaasaegset infot järve kohta mitmetest 

asutustest, nt omavalitsuste keskkonnaspetsialistidelt, piirkondlikest keskkonnateenistustest, 

veekogude uurimisega tegelevatest asutustest, erinevatest ministeeriumidest jne (The 

Lakepromo ..., 2006). Vastavalt kogutud teadmistele saab seada võimalikult reaalsed 

eesmärgid järve tervendamiseks. Selles etapis tuleb kasuks ka projekti teostatavuse ja 

otstarbekuse hindamine. 

 

Kui eeluuringute käigus selgub, et projekti planeerimiseks ei ole veel piisavalt teavet järve 

seisundi kohta, mistõttu ei ole ka võimalik otsustada tervendamise meetodi(te) üle, siis tuleb 

läbi viia põhjalikud teaduslikud uuringud. Praktikas nimetatakse igasuguseid 

tervendamisele eelnevaid uuringuid eeluuringuteks, pidades silmas nende toimumist enne 

tervendamise meetodi(te) valikut ja tervendamise tegevusi. Üldiselt on uuringud eduka 

tervendamise eelduseks ja kuigi need võivad tunduda kulukad, aitab see kokkuvõttes vältida 

mõttetuid või lausa kahjulikke samme järve tervendamisel. Tervendamisele eelnevad 

uuringud fikseerivad järve seisundi hinnangu ja võimaldavad hinnata tervendamistööde 

edukust võrdlemisel järelseire tulemustega. 

Veeseadus (1994) sätestab veeuuringute mõiste ning vastavad nõuded laboritele ja 

proovivõtjatele, samuti hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi väljastamise korra 

järgmiselt: veeuuring on vee, vee-elustiku, pinnase, reoveesette või ohtlike ainete, sealhulgas 

naftasaaduste proovi võtmine ja analüüsimine ning järelduste tegemine riikliku või kohaliku 

omavalitsuse keskkonnaseire, reostuse kindlakstegemise ja keskkonnaloa taotlusmaterjalide 

kontrollimise eesmärgil. Veeuuringuks loetakse ka vee-ettevõtja poolt proovide võtmist, 

analüüsimist ja järelduste tegemist keskkonnaseire eesmärgil. 
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2.2  Teostajad 

 

On loomulik, et uuringuid saavad teha inimesed või asutused, kellel on selleks vajalik 

oskusteave. Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus, mida võib pidada juhtivaks 

järveteadusega tegelevaks asutuseks Eestis, on teinud uuringuid juba päris paljude järvede 

tervendamiseks. Mõned näited: 

 Harku järve tervendamise vajaduse ja võimaluste väljaselgitamiseks toimusid 

uuringud aastail 1990–1991 koostöös Taani Århusi maakonnaga (Andersen et al., 

1992). 

 Otepää Neitsijärve tervendamiseks tehti põhjalikud uuringud ja anti soovitused 

tervendamiseks 1999. a (Prede et al., 1999). Kahjuks pole veel 12 aastat hiljemgi 

rahaliste vahendite puudumise tõttu plaanide elluviimiseni jõutud. 

 2001. a uuriti Järva Maavalitsuse tellimusel Türi paisjärve kasutusvõimalusi ja hinnati 

Eesti Looduse Fondi ja Rõuge Vallavalitsuse tellimusel Rõuge järvestiku veetaseme 

reguleerimise keskkonnamõju. 

 Aastail 2001–2002 suure põhjalikkusega teostatud Verevi järve uuringud on avaldatud 

ingliskeelsete teadusartiklite kogumikuna (Lake Verevi ..., 2005), eesti keeles pole 

seda materjali paraku publitseeritud. 

 Koigi järvede (Suurjärv, Pikkjärv, Ümarjärv ja Naistejärv) uuringud tervendamise 

eesmärgil tehti 2002. a koostöös aktsiaseltsiga Maves. Tervendamiseks pakuti välja 2 

alternatiivset lahendust ja esitati poolt- ja vastuargumendid kummagi lahenduse 

puhuks (aruanne Limnoloogiakeskuses ja AS Maves). 

 Ülemiste järvel tehti 2002.–2004. a biomanipulatsiooni teostatavuse uuringud ja 2004. 

a põhjaloomastiku uuring. 

 2004. a hinnati Viljandi järve seisundit (aruanne Viljandi Linnavalitsuses ja 

Limnoloogiakeskuses). 

 Saadjärvel olid limnoloogilised uuringud Riikliku Looduskaitsekeskuse tellimusel 

2007. a. 
 Suure-Jaani paisjärve tervendamine on heaks näiteks, kuidas kodanikeühendused 

saavad veekogude tervendamise osas palju ära teha. Mittetulundusühingu Suure-Jaani 

Säga tellimusel tegid Limnoloogiakeskuse teadlased paisjärvel 2006. a kalastiku, 

kalade toidubaasi ja taimestiku uuringud, mida ajendas MTÜ soov parandada selles 

aktiivselt kasutatavas harrastuskalapüügijärves kalastiku koosseisu ja saagikust 

(uuringuid finantseerisid KIK ja Suure-Jaani vald). 

 Varem uurimata Vetiku allikajärvede limnoloogilised uurimused järvede 

tervendamise eesmärgil tehti 2007.–2008. a (aruanne Vinni Vallavalitsuses ja 

Limnoloogiakeskuses). 

 2008. a projekti „Veetaimestiku leviku ja jõevähi esinemise vahelised seosed Pangodi 

järves” väljundiks olid ettepanekud taimestiku leviku piiramiseks jõevähi asurkonna 

biotoopide laiendamise eesmärgil. 

 Vooremaa 8 järve veetaimestikku uuriti järvede tervendamise eesmärgil 2008. a. 

Analüüsi objektiks oli AS Maa ja Vesi koostatud projekt taimestiku niitmiseks, setete 

eemaldamiseks ning puistute korrastamiseks järvede ääres. 

 2009. a tehti Neeruti, Porkuni ja Äntu maastikukaitsealade ja Põhja-Kõrvemaa 

looduskaitseala 16 järvel inventuur, mille raames hinnati nende ökoloogilist seisundit 

ja tehti ettepanekud nende majandamiseks ja kaitseks. 

 Seoses Kagu-Eesti kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamisega tehti 2009. a 

Meenikunno maastikukaitsealal, Võrumaal ja Karula rahvuspargis kaitsealadele 
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jäävates järvedes uuringud nende seisundi ja veerežiimi muutuste mõju 

väljaselgitamiseks ning anti nende põhjal kaitsekorralduslikke soovitusi. 

 2009. a võttis limnoloogiakeskus osa EL Veepoliitika Raamdirektiivi Kesk/Balti 

ökoregiooni tööst. Seitsmeteistkümne partnerriigi koostöös uuriti ökoloogilise 

seisundi kvaliteediklassifikatsiooni loomise võimalusi nii voolu- kui seisuveekogudes. 

Selle töö väljund on oluline alusmaterjal järvede tervendamiskavade väljatöötamiseks. 

 Rubina looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamise raames tehti 2010. a uuringud 

ja analüüsiti Veisjärve ökosüsteemis inimese sekkumise tagajärjel toimunud 

ebasoovitavaid muutusi (aruanne Keskkonnametis ja Limnoloogiakeskuses). 

 Põlva paisjärvel tehti 2010.–2011. a limnoloogiline inventuur ja korrastamise 

ettepanekud (aruanne Limnoloogiakeskuses ja OÜ Alkranel). 

 2010. a tehti Keskkonnaameti tellimusel Viisjaagu, Lavatsi ja Valguta Mustjärve 

hüdrobioloogilised uuringud. Et saada ülevaadet järvede ökosüsteemide eripärast, 

liigirikkusest ja seisundist ning teha ettepanekud nende kaitseks, uuriti järvi 

mitmekülgselt: a) tehti kompleksne limnoloogiline inventuur, b) tehti Lavatsi järve 

setteuuring, c) tehti haruldaste liikide uuring, d) selgitati muutused, e) anti soovitused 

järvede kaitseks. 

 

Järvede tervendamiseks vajalikke eeluuringuid, uuringuid ja eksperthinnanguid pakuvad ka 

teised asutused ja ettevõtted, nt pikaajaliste kogemustega projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, 

keskkonnakorralduse ja konsultatsioonifirma AS Maves, Kobras AS, Inseneribüroo Urmas 

Nugin ja mitmed teised, kes teevad seda sageli koostöös Limnoloogiakeskusega. 

Nagu rahaliste tehingute puhul ikka, tuleb uuringute teostaja leidmisel lähtuda riigihangete 

seadusest (RT I 2007, 15, 76), st tuleb välja kuulutada riigihange ja pakkumiste põhjal 

otsustada tööde tegija. 

 

 

2.3 Uuringute sisu 

 

Mida põhjalikumad on uuringud, seda tõenäolisemalt saab leida optimaalse lahenduse 

veekogu tervendamiseks, kuid olenevalt projekti eesmärkidest ja probleemi ulatusest ei pea 

alati uuringute täisprogrammi ette võtma. Uuringute kaudu saab ettekujutuse veekogu 

ökoloogilisest seisundist, sh suhetest valgala ja järveökosüsteemi vahel. Samuti saab 

prognoosida veekogu olukorda tulevikus nii tervendamise puhul kui mittesekkumisel. 

Uuringud võimaldavad valida järve tervendamiseks sobivaima meetodi või meetodid ja nende 

rakendamise ulatuse. 

 

Esmalt on vaja kindlaks teha järve seisundit halvendavad faktorid. Sageli on peamiseks 

selliseks faktoriks kõrge väliskoormus – liigne toitesoolade sissekanne järve valglalt. See 

sisaldab endas hajureostust nii loodusliku foonkoormusena kui ka inimese poolt tekitatud 

hajureostusena – valdavalt väetisainete sissekandena ümbritsevatelt põldudelt, ning 

punktreostuskoormust – asulate ja/või tööstusettevõtete heitveega sissekantavaid toiteaineid. 

Selles etapis on olulised toiteainete koormuse bilansiarvutused, mis annavad ettekujutuse 

sellest, kust ja kui palju taimetoitaineid veekogusse saabub ning kui palju neist järve jääb. 

Esimene samm järve tervendamise teel on püüda inimtekkelist väliskoormust võimalikult 

palju vähendada – tuvastada reostusallikad ja ehitada puhastusseadmed, kasutada õiget 

väetamisrežiimi jne. Alles siis, kui väliskoormuse vähendamiseks on tehtud kõik võimalik, on 

mõtet hakata kaaluma järve enese füüsilist tervendamist. 
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Järgmine etapp hõlmab üldjuhul vee, elustiku ja setete uuringuid. Et veekogude aineringe ja 

toiduahelasisesed suhted muutuvad aasta jooksul teatud tsüklilisusega, siis suure 

tõenäosusega ei anna ühekordne proovivõtt piisavat teavet järve tegeliku seisundi kohta. On 

väga oluline, millal uuringuteks proovid võetakse. Näiteks on varakevadel, kohe pärast 

jääminekut, enamasti vees palju lahustunud toiteaineid, mis on vette imbunud eelmise 

intensiivse kasvuperioodi (kevadest sügiseni) biomassi lagunemisel talve jooksul. Need 

toiteained võetakse aga kohe kasvuperioodi alguses kasutusele ja siis võib lahustunud 

toiteainete hulk vees olla nullilähedane. Ka elustiku uuringuteks on enamasti sobiv mingi 

kindel aastaaeg. Kõige selgem näide on siin suurtaimestik, mille levikut ja liigilist koostist 

saab määrata taimestiku arengu kõrgperioodil, Eesti tingimustes siis juuli teisest poolest 

augusti lõpuni. Samaaegselt vee keemiliste ja füüsikaliste omaduste ning elustiku uuringutega 

saab teha ka setteuuringud. Viimased on järvede tervendamise puhul eriti olulised siis, kui on 

plaanis hakata setteid eemaldama või isoleerima. Setted on nagu järve „toiteainete ladu”, kust 

teatud tingimustes (nt segamise korral, mis põhja puhastamise käigus ju toimubki) võib vette 

eralduda väga suurtes kogustes „toitu” taimedele, mis kokkuvõttes võib järve seisundit 

halvendada. Järgnevalt ülevaade uuringute tüüpilisest sisust. 

 

Seisundiuuringud keskkonnanäitajate järgi 
See on vee keemilise ja füüsikalise kvaliteedi ja selle kujunemise hindamine, k.a 

taimetoitainete settest vette taaslahustumise selgitamine, vee hapnikuolude, happelisuse, 

orgaanilise aine sisalduse määramine. Lisaks sissevoolude ja õhu kaudu saabuvale 

väliskoormusele täieneb veekogude taimetoiteainete varu ka vee ja setete vahelise 

ainevahetuse kaudu ning taimede ja loomade elutegevusel ja nende jäänuste lagunemisel 

vabanevate ainete kaudu. Proovivõtukohtade arv oleneb järve suurusest, sügavusest ja 

sissevoolude arvust. Sügavates kihistunud järvedes on vajalik proovide ja analüüside arv 

üldjuhul suurem kui madalates segunenud veega järvedes. 

 

Vajalikud veekeemia analüüsid: 

 üldfosfori (kogufosfori; üldP) sisaldus, mis on nii vees lahustunud kui elus ja eluta 

osakestesse seotud orgaaniliste ja mineraalsete fosforivormide koguhulk. 

 lahustunud mineraalse fosfori (fosfaadi, PO4
3-

) sisaldus, s.o see osa fosforist, mis on 

nii suurtaimede, fütoplanktoni kui bakterite kasvuks vajalik kõige kergemini 

omastatav fosfori vorm. Fosfaadid on enamusele taimedest ja loomadest eluliselt 

vajalikud, kuid mitte suurtes kogustes. Liigne fosfaatidesisaldus veekogus põhjustab 

selle eutrofeerumist ehk toitelisuse kasvu, millega kaasneb 

 üldlämmastiku (kogulämmastiku; üldN) sisaldus – nii vees lahustunud kui elus ja 

eluta osakestesse seotud orgaaniliste ja mineraalsete lämmastikuvormide koguhulk. 

 ammoonium- (NH4
+
), nitrit- (NO2

-
) ja nitraatlämmastiku (NO3

-
) sisaldus, s.o vees 

lahustunud lämmastikku sisaldavad ioonid, mis on suurtaimede, fütoplanktoni ja 

bakterite kasvuks vajalikud toiteained. Nende ülemäärane kontsentratsioon järves 

põhjustab taimestiku vohamist. 

Ammooniumioon (NH4
+
) on loomse ja taimse valgu bakteriaalse lagundamise 

produkt, mis on taimedele kergesti omastatav lämmastiku vorm. Keemiliselt on 

ammoonium stabiilne anaeroobses keskkonnas, näiteks kihistunud järvede 

põhjalähedases veekihis. Ammooniumiooni suur kontsentratsioon võib viidata 

orgaaniliste väetisainete (nt läga) või olmereostuse sattumisele järve. 

Nitritioon (NO2
-
) esineb vees orgaanilise lämmastiku bioloogilise lagundamise 

suhteliselt ebapüsiva vaheastmena. Nitritite suur kontsentratsioon osutab osaliselt 

lagunenud orgaaniliste ainete esinemisele (orgaanilisele reostusele) uuritavas vees. 
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Nitraatide (NO3
-
) suur kontsentratsioon vees osutab bioloogilisele reostusele või 

tugevalt väetatud põldudelt veekogusse valguvale reostusele, kuna paljud väetised 

sisaldavad lämmastikku nitraadivormis. 

 vees lahustunud räni (Si) on oluline toiteaine ränivetikate arenguks. 

 heljumi ehk hõljuvaine sisaldus, s.o vees heljuvad väikesed tahked osakesed, mis 

muudavad vee häguseks ja mõjutavad valgusrežiimi. 

 kloriidiooni (Cl
–
) ja kaaliumiooni (K

+
) kontsentratsioon. Need on ühed olulisimad 

inimtegevust peegeldavad ioonid, mis satuvad veekogudesse peamiselt olmereovee 

(keedusool, desinfektsioonivahendid), tööstusheitvete ja teede soolatamise kaudu, 

kuid ka põllumajanduses kasutatavate väetiste kaudu. 

 Üldaluselisus näitab vee puhverdusvõimet hapestumise vastu. 

 Dikromaatne oksüdeeritavus (CODCr) iseloomustab orgaaniliste ainete üldsisaldust. 

 Permanganaatne oksüdeeritavus (CODMn) näitab lahustunud orgaanilise aine 

(peamiselt huumusainete) hulka vees. Veele kollakat või pruunikat värvust andvate 

huumusainete suurem hulk väljendub tavaliselt ka vee suuremas tumeduses. 

 Biokeemiline hapnikutarve (BHT) väljendab bioloogiliselt kergesti lagundatava 

lahustunud orgaanilise aine hulka vees. Mida rohkem hapnikku mikroorganismid ära 

kasutavad nende ainete lagundamiseks teatud aja jooksul, seda rohkem neid aineid on. 

Looduslik orgaaniline aine tekib taimede ja mikroorganismide lagunemisel, samuti 

veeloomade eritistest või saabub järvedesse valgala pinnasest. Põllumajanduses 

kasutatavad kemikaalid on peamine inimmõjul järve jõudva lahustunud orgaanilise 

aine allikas. 

 Ohtlike ainete (raskmetallide, aromaatsete süsivesinike, polütsükliliste aromaatsete 

süsivesinike, pestitsiidide jt) määramine on oluline, kui on teada mingi ajalooline 

reostus või on põhjust kahtlustada toksiliste ainete sattumist veekogusse. 

 

Üldfosfori ja -lämmastiku sisaldus näitab nende elementide tegelikku järve vees ringlevat 

hulka. 

Et enamasti piirab siseveekogude esmastoodangut (fotosünteesi kaudu tekkivat orgaanilise 

aine hulga kasvu) fosfor, siis on fosforikoormuse kindlakstegemine selliste uuringute üks 

olulisemaid ülesandeid. Kui see koormus osutub suureks, ei tule järv isepuhastumisega toime 

ja järvesetteisse ladestub üha enam fosforit. Vetikate vohamise põhjuste otsimisel on oluline 

teada fosfori ja lämmastiku koguste suhet ja selle ajalisi ning ruumilisi muutusi. Väike 

lämmastiku- ja suhteliselt suur fosforisisaldus näitab, et sinivetikate arenguks on soodsad 

tingimused. Selline olukord tekib järvedes enamasti suvel (juulis-augustis) või sügise algul 

(septembris) ja sellega kaasneb hapnikupuuduse tekkimise oht, mõnikord ka toksiliste 

vetikamürkide tootmine. Fosfori ja lämmastiku erinevate vormide määramine aitab aga 

hinnata lämmastiku ja fosfori päritolu järves. Näiteks madalate Vetiku järvede üldlämmastiku 

sisaldus oli äärmiselt suur ja valdavateks olid orgaanilised lämmastikuühendid, mis näitas, et 

veekvaliteeti rikkus orgaaniline lämmastikreostaja, nt muda (Vetiku ..., 2008). 

 

Füüsikalis-keemilistest näitajatest on järvedel oluline mõõta: 

 vees lahustunud hapnikku. Need mõõtmised on eriti olulised talvel ummuksisse 

jäävates järvedes ja suviste intensiivsete veeõitsengute perioodidel. Väikest vee 

hapnikusisaldust võib põhjustada nii hilistalvine fotosünteesi puudumine jää all, mil 

hapnikuvarud on orgaanika lagunemisele ära kulunud, kui ka suvine vetikate 

vohamine. Hapniku üleküllastuse põhjustab enamasti intensiivne fotosüntees. 

 vee läbipaistvust – lisaks lahustunud orgaanilisele ainele, mis annab veele seda 

tumedama värvuse, mida rohkem seda on, vähendab läbipaistvust anorgaaniline ja 
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orgaaniline heljum ning fütoplanktoni suur hulk. Samas oleneb vee läbipaistvus nii 

fütoplanktoni kui suurtaimede hulgast järves. 

 vee happelisus (pH), mis on üks olulisemaid veekeskkonna elukõlbulikkuse näitajaid. 

Enamiku veeorganismide elutegevus, k.a organismides kulgevad biokeemilised 

protsessid, vajavad kindlat pH väärtuste vahemikku. Vetikate ja muu taimestiku hulga 

suurenedes kõrgeneb ka pH, st vesi muutub aluselisemaks, mis omakorda näitab, et 

veekogus toimub intensiivne fotosüntees. 

 

Ökoloogilise seisundi hindamine elustiku järgi 
Analüüsitakse taime- ja loomakoosluste seisundit, sh tuvastatakse haruldaste liikide 

olemasolu. Elustikurühmade seisund ja omavahelised suhted peegeldavad järve ökosüsteemi 

toimimise efektiivsust ja eneseregulatsiooni võimet. Enamasti hinnatakse suurtaimestiku ja 

taimse hõljumi (fütoplanktoni) vahekorda ning kalastiku liigilist koostist ja seisundit. Ka 

põhjaloomastiku ning loomse hõljumi (zooplanktoni) osa ökosüsteemi toimimises ei saa 

kõrvale jätta, sest kõik elustikurühmad on toitumissuhete kaudu vastastikku seotud. 

Vaatamata teatud seaduspärasustele elustikurühmade suhetes võib igas järves olla mingi 

eripära, mille teadmisest võib järve majandamisel või tervendamisel palju kasu olla. Näiteks 

kui tüüpilises makrofüüdijärves suruvad suurtaimed taimetoiteainete pärast konkureerides 

fütoplanktoni alla, siis Neitsijärves (Prede et al., 1999) oli toiteaineid piisavalt nii 

suurtaimedele kui vetikatele. Vetiku järvede ökosüsteemis paistis aga fütoplanktoni 

osatähtsus olevat üsna tühine võrreldes makroskoopiliste niitvetikate osatähtsusega (Vetiku 

..., 2008). 

 

• Taimse hõljumi (fütoplanktoni, s.o mikrovetikate ja tsüanobakterite ehk sinivetikate) 

liigiline koosseis ja biomass annavad olulist teavet järve kohta. Kui näiteks valdavateks 

fütoplanktoni rühmadeks on niitjad sinivetikad nagu Võrtsjärves, siis kipub loomhõljumi 

toidulaud kesine olema, sest pikki vetikaniite on raske neelata – seetõttu elavad 

Võrtsjärves valdavalt väikesemõõtmelised zooplankterid. Kui mingis järves saavad suure 

ülekaalu toksilised sinivetikad, siis on karta vetikamürkide eraldumist vette. Mistahes 

vetikarühmade vohamine ehk õitseng võib kogu järve veepeegli katta paksu rohelise või 

sinaka vetikakihiga ning põhjustada terve rea ebameeldivusi, millest olulisim on öine 

hapnikupuudus. 

Enamasti konkureerivad vetikad järvedes toiteainete pärast suurtaimedega. Vastavalt 

sellele, kumb „võidab”, kujuneb järves välja vastav tasakaaluseisund: 

1) planktonijärvedes on palju fütoplanktonit ja sogane, vähese läbipaistvusega vesi, 

2) makrofüüdijärvedes on palju suurtaimi ja vesi on suure läbipaistvusega. Sellistes 

järvedes elavad suured zooplankterid, kes on heaks kalatoiduks. Toiduahel on lühike 

ja efektiivne. 

Nimetatud tasakaaluseisundid on üks olulisemaid järvede kvaliteedinäitajaid (vt ka 

peatükk 1, joonis 1-2). 

• Zooplankton ehk loomhõljum on mikroskoopilised, vabalt vees hõljuvad loomad, kellest 

suurem osa toitub peamiselt vetikatest, mistõttu need võivad suurendada vee läbipaistvust 

isegi toiteainete keskmise kontsentratsiooni korral. Kalade noorjärkude põhitoiduna on 

loomhõljum tähtis toiduahela lüli. Loomhõljumi hulga ja valdavate rühmade 

kindlakstegemine on kindlasti oluline siis, kui veekogu tervendamisel on kavas kasutada 

biomanipulatsiooni. 

• Põhjaloomastiku liigiline koosseis võimaldab üsna hästi iseloomustada veekogu reostatuse 

astet nii lühi- kui pikaajalises skaalas, sest paljude liikide vastused erinevatele 

stressitüüpidele on teada. Loogiliselt on just põhjaloomad need, kelle asurkonda ja 
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elupaika näiteks setete eemaldamine järvest kõige tõsisemalt mõjutab (vt peatükk 9, 

Kisand & Timm). 

• Bakterite ja tõvestavate mikroorganismide kontroll on oluline suplusveekogudes. Kuid ka 

bakterite roll veekogude toiduahelas pole tähtsusetu. Nii võib näiteks järves valdavate 

bakterirühmade järgi otsustada selle üle, kas põhjakihi vesi ja vee-sette piirpind on 

hapnikuvaene või -rikas. Kui aga näiteks veekogus on vaatamata piisavale toiteainete ja 

orgaanilise aine kogusele vähe heterotroofseid baktereid, lubab see oletada nendele 

langevat suurt ärasöömissurvet algloomade või suurte zooplankterite poolt. 

• Makrofüütide ehk suurtaimede uuringud annavad ülevaate taimestiku ohtrusest ja 

katvusest, liigilisest koosseisust ja valdavatest liikidest või taimerühmadest, nende 

olulisusest järve kui terviku funktsioneerimisel. Ka võib mõnes veekogus kasvada mõni 

haruldane taimeliik, mille elupaika on vaja kaitsta – selleks on enamasti võimalik leida 

lahendus, mis ei välista järve tervendamist. 

• Kalapopulatsioonide uurimine annab olulist teavet selle kohta, millised kalaliigid on järves 

esindatud, kui suured nad on, milline on röövkalaliikide ja nende toiduks olevate 

kalaliikide suhe ning millised on nii esimeste kui teiste elutingimused. Kui veekogus on 

kalu väga vähe, siis tuleb välja selgitada selle põhjus, milleks võivad olla ebasoodsad elu- 

või paljunemistingimused, toidu vähesus, liiga intensiivne väljapüük või muu. 

 

Järvede tervendamise seisukohast on alati oluline teada ka seda, kas seal elab haruldasi ja 

kaitsealuseid looma- ja taimeliike, keda tuleks kindlasti hoida. Enamasti annab tervendamise 

tegevusi planeerida nii, et neid liike saab säästa. 

 

Setteuuringud 

Põhjasetteisse kogunenud toitesoolad ja reoained on sageli või isegi enamasti väga oluline 

järve seisundit halvendav faktor, mille mõju on aga kaldal seistes võimatu hinnata. Setteisse 

talletunud toiteained, nii valgalalt sissekantud kui järve aineringes tekkinud, põhjustavad 

väga sageli järvede kiirenevat vananemist. Ka põhjustab aegade jooksul aina paksemaks 

muutuv settekiht veekihi vähenemist ja soodustab järve kinnikasvamist. Seetõttu soovitakse 

sageli järvede noorendamisel setetest vabaneda. Erinevate järvede setted võivad olla väga 

erineva iseloomu ja omadustega, ka nende mõju järve seisundile võib olla mitmesugune ja 

nende eemaldamise või isoleerimise jaoks ei ole kõik meetodid samaväärselt head. 

Setteuuringutel määratakse enamasti setete kuivainesisaldus, orgaanilise aine sisaldus ja 

settefosfori fraktsioonid, et hinnata setete konsistents ja toiteainetesisaldus ning soovitada 

vastavalt sellele sobivaid meetodeid järve tervendamiseks. Neitsijärve uuringud (Prede et al., 

1999) sisaldasid näiteks järve enesereostuse hindamiseks katseid, kus mõõdeti setteist 

eralduva lahustunud fosfori hulka ning mis näitasid, et setetest vette leostuva reostuse oht 

selles järves on reaalne. Uuringud võimaldavad hinnata ka eemaldatava sette kasutusväärtust 

ja -võimalusi ning anda tehnilisi soovitusi eemaldatava sette käitlemiseks. Näiteks Neitsijärve 

setete puhul katsetati uuringute käigus setete tahendamist külmutamise teel. Põhjasetete 

tüseduse ja iseloomu (tahked, valdavalt hõljuval kujul, alumised kihid tahked, pealmine kiht 

muda või peenhõljum) määramine on eriti oluline siis, kui setetega on kavas midagi ette võtta 

(välja pumbata, keemiliselt töödelda, inertse kihiga katta vms). 

Vetiku järvede setteuuringud (Vetiku ..., 2008) näitasid, et sealseist setteist imbub vette 

oluline kogus fosforit. Setteproovide võtmiseks kasutatud settetorude kergeimgi raputus 

põhjustas settes olevate gaasimullide üleskerkimise ja sette ülespaiskumise ning allpool 

olevate settekihtide fosforirikka poorivee lekkimise sette kohal asuvasse vette. Samasugune 

olukord leiab aset ka juhul, kui järvest setet eemaldama hakatakse: pindmise settekihi 

liigutamine võimaldab sette poorivee fosforil vabamalt järvevette pääseda. See soodustab 
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intensiivset taimeproduktsiooni piisavalt soojade ilmade saabumisel, kohe 

vegetatsiooniperioodi alguses. 

Kui on teada, et järve on sattunud keskkonnaohtlikke aineid, nagu nt Raadi järve puhul, kuhu 

pika aja jooksul sattus naftasaadusi, tuleb teha kindlaks nende ainete ja jääkide hulk ja 

paiknemine setteis, et oleks võimalik planeerida setete eemaldamist või konserveerimist 

kõige keskkonnasäästlikumal viisil. 

Põhjalikuma ülevaate setteuuringute sisust leiate käsiraamatu peatükis 9 (Kisand & Timm). 

 

 

Hüdrogeoloogilised uuringud 

Hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamine on oluline, kui tervendamise käigus on plaanis 

veerežiimi muutmine, mis on tavaliselt vajalik nt setete eemaldamise puhul. 
Hüdrogeoloogiliste tööde, sh uuringute tegemiseks on Veeseaduse alusel vajalik litsents, 

mille annab keskkonnaministri moodustatud viieliikmeline litsentsikomisjon kaheks aastaks 

või ühe konkreetse hüdrogeoloogilise töö tegemiseks. Litsentsi saab anda isikule, kes omab 

geoloogia- või keskkonnatehnoloogiaalast kõrgharidust või selle haridusega töötajat ning kes 

omab vähemalt üheaastast hüdrogeoloogiliste tööde tegemise kogemust. 

Kindlasti on hüdrogeoloogiliste omadustega vaja arvestada väikeste allikalise toitega järvede 

ja sügava põhjavee tasemega aladele tekkinud või kunstlikult rajatud järvede puhul (Sults, 

2004). Näiteks Porkuni järve veetase oleneb Pandivere kõrgustiku põhjavee tasemest ja 

põhjasetete veepidavusest. Vanade tehisveekogude puhul on vaja hoolikalt uurida veekogu 

ajalugu, vaadelda veetaset lähemates kaevudes ja teha hüdrogeoloogilised uuringud. Mõisate 

naabrusse on rajatud mitmeid põhjavee kohal „rippuvaid” järvi ja paistiike, mille põhja 

veepidavuse tagamiseks kasutati kohale toodud savipinnast. Selliste veekogude põhja 

puhastamisel võidakse tehnikaga vettpidav pinnasekiht rikkuda ja järv võib hoopis kuivaks 

jääda (Sults, 2004). 

Ka väärtuslike looduslike allikate läheduses peab veekogude veerežiimi muutmisega olema 

ettevaatlik. Allikate baasil tehtud allikajärvede puhul tuleks leppida väljakujunenud 

veetaseme kõikumisega, kuna nende veetase oleneb põhjavee tasemest ja veetaseme tõstmine 

võib viia põhjavee voolusuuna muutumisele ning allikas võib hakata tööle karstilehtrina. 

Suvel kuivavatest või veevaestest allikatest toituvate allikajärvede puhul on nende kuivamine 

veevaestel aastatel paratamatu (Sults, 2004). 

 

Geoloogilised tingimused 

Veekogu kallaste ja põhja geoloogilised tingimused on olulised ehitustehnoloogia valikul. 

Looduslike veekogude põhi ja kaldad koosnevad sageli nõrga kandevõimega pinnastest, 

mistõttu pole tervendamistöödel võimalik kasutada muud kui ujuvtehnikat. 

Enne geoloogilistele uuringutele asumist on soovitatav arhiividest (Maa-ameti 

Ehitusgeoloogia andmekogust või Eesti Ehitusgeoloogia Fondist, maaparandusbüroodest, 

geoloogilisi uurimisi tegevatest firmadest) järele pärida, kas vajalikke geoloogilisi uuringuid 

pole varem tehtud. Geoloogilise informatsiooni detailsus oleneb kavandatavate 

renoveerimistööde ulatusest. Ehitusgeoloogilised uurimistööd leiavad põhjalikumat käsitlust 

peatükis 10 (Mugra jt). 

 

Ajalooline teave 

Uuringute osaks peaks olema ka ajaloolise teabe kogumine kunagise loodusliku seisundi 

kindlakstegemiseks, aga ka ajaloolise inimmõju väljaselgitamiseks, nt linaleotuse, kunagise 

lennujaama või tööstuse läheduse, tehisveekogude puhul ehitustehnoloogia jms kohta. Verevi 

järve puhul (Ott et al., 2005) on näiteks teada selle hea looduslik seisund, mis on fikseeritud 
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1929. a uurimustega (Riikoja, 1930) ja mille säilimine on dokumenteeritud ka 1950-ndatel N. 

Mikelsaare juhitud kompleksuuringute põhjal (Ott et al., 2005). Kuna Verevi järv on olnud 

järveuurijate pikaaegseks meelisobjektiks, siis on ka teada, et järve seisund hakkas 

halvenema 1970-ndale aastate paiku. On teada järvel teostatud tööde ajalugu, olgu see siis 

suplusranna ehitamine, korrastamine või Elva linnast lähtuva reostuskoormuse 

vähendamiseks ette võetu. Nii hästi dokumenteeritud ajaloolise taustaga ja pideva 

keskkonnaseire objektiks oleva järve puhul on hea tervendus- või korrastustöid planeerida. 

Paraku on enamuse Eesti järvede kohta märksa vähem ajaloolist infot talletatud ja nende 

loodusliku seisundi taastamise soovi korral tuleb kunagise foonseisundi väljaselgitamiseks 

kasutada muid meetodeid. Et teada saada, milline järv kunagi oli, tuleb uurida vanu 

arhiivimaterjale või arvutada limnoloogiliste mudelite abil sellele järvele iseloomulik 

toiteainete looduslik tase. Ka setete paleolimnoloogiliste uuringute tulemused on järvede 

ajaloo selgitamisel suureks abiks. Kui muud üle ei jää, tuleb võrdlustingimuste 

väljaselgitamiseks kasutada eksperthinnangut (Nõges & Nõges, 2006), st ekspert või 

eksperdid kirjeldavad olemasoleva informatsiooni põhjal järve tõenäolise loodusliku oleku. 

 

 

Soovitused tervendamismeetodite valikuks 
Kuigi veekogude seisundi halvenemise põhjused võivad paista üldjoontes selged ja lihtsad, 

võib lähem uurimine anda üllatavaid tulemusi ja teadmisi, millele tuginedes saab valida 

tervendamiseks meetodi või meetodid, mis annavad tõenäoliselt parima tulemuse, säästavad 

võimalikult palju loodust ja mis on ka majanduslikult põhjendatud. Seepärast tulevad 

kindlasti põhjalikud uuringud kasuks. Paraku ei pruugi me aga ka väga põhjalike uuringute 

abil alati jõuda üheselt näidustatud tervendamismeetodite soovitamiseni. Kuna iga järv on 

ainulaadne ja keerukas nagu mistahes organism, võib selle tervendamiseks olla mitmeid 

võimalusi – igaühel omad eelised ja puudused. Siiski on tõenäosus langetada parim otsus siis, 

kui omatakse võimalikult mitmekülgset teavet. Kuna ka erinevate keskkonnaekspertide 

arvamused võivad päris oluliselt lahkneda, on hea, kui otsuse langetamisel osaleb rohkem 

erinevate asjakohaste valdkondade spetsialiste. Soovitused on seda kaalukamad, mida 

rohkem need põhinevad konkreetsetel analüüsitulemustel. 

Neitsijärve uuringute puhul (Prede et al., 1999) selgus näiteks, et järve setete sügavamad 

kihid on pealmistest toiteaineterikkamad ja seetõttu oleks vaja pärast sette pealmise kihi 

eemaldamist järelejäänud setet töödelda, et vältida järve kiiret taaseutrofeerumist. Sellise 

teadmiseni ega soovituseni ei oleks saanud jõuda ilma setteanalüüsideta. Selle soovituse 

järgimine võimaldab vältida võimalikke ebasoovitavaid tervendamise tagajärgi 

pikemaajalises plaanis ning asjatut ressursside kulutamist. 

Vetiku järvede puhul (Vetiku ..., 2008) soovitati järvesisestest meetoditest pealmise, kuni 50 

cm tüseduse settekihi eemaldamist, millega peaks vähenema fosfori lisandumine settest 

järvevette ning seega vähenema veetaimestiku produktsioon. Samuti leiti, et ei ole mõtet 

eemaldada kogu Vetiku järvede alal setteid koos taimedega. Taimed moodustavad teatava 

puhvertsooni reostusele, kinnistavad setteid ja moodustavad elu- ja varjepaiku 

zooplanktonile, põhjaloomadele ja kaladele. 
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Joonis 2. Vetiku Suurjärves settest puhastatava võimaliku ala paigutus (punase joonega 

ümbritsetud ala) ja niidetavate taimede ala (sinise joonega ümbritsetud ala) (Vetiku ..., 2008) 

 

Vetiku piirkonna pinna- ja põhjavee kaitseks põllumajandusliku hajukoormuse eest on 

soovitatud rajada veekaitselisi metsaribasid (Veekaitse ..., 2008). 

 

Soovitused järelseireks 

Veeseaduse järgi on Keskkonnaministeeriumil või Keskkonnaametil keskkonnamõju 

hindamise järelevalvajana õigus määrata vee reostamise ja liigvähendamise, veekogude 

risustamise ning vee-elustiku kahjustumise vältimiseks keskkonnanõudeid, kui kavandatav 

tegevus võib ohustada veekogude puhtust ning nende ökoloogilist tasakaalu. Enamasti esitab 

vee erikasutusloa väljaandja ka nõuded järelseireks. Seejuures peaks loa väljaandja nõudma 

vähemalt samade näitajate seiret või lülitamist uuringute programmi ka enne tervendamist, 

sest järelseire tulemustel on sisuline mõte ainult siis, kui neid on võimalik varasemate 

tulemustega võrrelda. Tervendamistöödele järgnev seire annab teavet eesmärgi täitmise kohta 

ja hoiatab ebasoovitavate arengute korral. Erinevate tervendamismeetodite puhul on ka 

järelseires erinevusi. Kapitaalsete tervendamisprojektide puhul, kus järve põhjast 

eemaldatakse muda või kasutatakse mõnd setete keemilise konserveerimise meetodit, 

jälgitakse järelseire käigus ennekõike vee toiteainete sisaldust, happelisust (pH) ja 

läbipaistvust. Biomanipulatsiooni korral on vaja jälgida eelkõige kalastiku koosseisu ja selle 

toidubaasi (planktoni või põhjaloomastiku) muutusi. Taimestiku piiramise korral tuleb aga 

tervendamistööde järgselt jälgida lisaks vee toiteainete sisaldusele ka suurtaimede ja 

pisivetikate arengut ja omavahelist tasakaalu. Järelseire alusel saab planeerida edasist 

tegevust – hooldustöid, tervendamismeetodi(te) korduvkasutust, uusi meetmeid jne. 

Näiteks Ülemiste järve biomanipulatsiooni (2005–2007) järgselt hinnati 2007. aastal 

biomanipulatsiooni tulemusi kalastiku ja põhjaloomastiku alusel, 2008. a tehti röövkalade 

(koha, haugi ja tõugja) järve asustamise võimaluste ja otstarbekuse uuring, 2009. a tehti 

kontrollpüüke ja võrreldi kalastiku olukorda ja muutusi ning hinnati üldfosfor, üldlämmastik, 

zooplanktoni ja fütoplanktoni muutusi kogu biomanipulatsiooni perioodi jooksul. 

 

 

2.4 Keskkonnamõjude hindamine 
Järve seisundi uuringu tulemuste põhjal saab koostada keskkonnamõju hindamise aruande 

(KMH). Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne 

mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale 

(Keskkonnamõju ..., 2005). Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada 

tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada 
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ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Keskkonnamõju hindamisest annab 

põhjaliku ülevaate pt 11 (Laanetu jt). 

 

 

3 Projekti planeerimine 

 

Uuringute ja keskkonnamõju hinnangu alusel koostatakse üldine tegevuskava, mis sisaldab 

teavet probleemi taustast ja eesmärkidest ning esitab ajakava, finantseerimiskava ja 

vastutusvaldkonnad. 

 

Taanlaste pikaajalise järvede tervendamise kogemuse põhjal lõpevadki paljud 

tervendamisprojektid selle etapiga, sest projektid ei leia rahastust või vajalikke lubasid, 

saavad maaomanike või kodanike ühenduste vastuseisu osaliseks vms (Bramm & 

Christensen, 2006). Ka Eestis on paraku näiteid (Neitsijärv, Verevi järv, Vetiku järved), kus 

sellest etapist edasi pole jõutud, kuigi põhjalikud uuringud on tehtud ja soovitused antud. 

Peamiseks põhjuseks on rahapuudus, mis omakorda võib tulla lihtsalt tervendamise algatajate 

entusiasmi hääbumisest. Rahastuse leidmine, mis tähendab põhjalike taotluste kirjutamist, 

mõnikord mitu korda ja erinevatesse fondidesse, on suur töö, kuid ei tarvitse saada piisavalt 

kompenseeritud. Ka kohaliku omavalitsuse huvi leigus võib projektide algatajate tööd 

raskendada. Projektide tegeliku mittekäivitumise või pikaajalise viibimise põhjuseks võib ka 

olla pakutud lahendusvariantide keerukusest tulenev suur teostamise maksumus, mistõttu 

ongi raske rahastust leida. Ka võib ette tulla, vaatamata eelnevatele avalikele aruteludele, et 

tekib ikkagi mingi huvigrupi vastuseis. 

 

Lisaks tegevuskava koostamisele sisaldab projekti planeerimise etapp veel avalikke 

arutelusid, rahastuse leidmist (mis enamasti eeldab vähemalt eelprojekti), vajalike lubade 

hankimist ja lõpliku projekti koostamist. 

 

3.1  Tegevuskava 

 

Detailne tegevuskava aitab paremini töid planeerida ja korraldada. Arvestada tuleb tegevuste 

erineva ajakuluga. Näiteks uuringud koos keskkonnamõju hindamisega võivad olenevalt 

probleemi tõsidusest ja eesmärkidest võtta aega aasta või rohkemgi, aga vajadus nende järele 

selgub eeluuringute ja nendel põhineva ekspertarvamuse põhjal märksa lühema aja jooksul. 

Kui on tegemist tervendamise meetodiga, mis vajab ehitusprojekti, siis selle koostamisele 

koos vastavate uurimistööde (topogeodeetiline mõõdistamine, ehitusgeoloogilised, 

hüdrotehnilised ja kultuurtehnilised uurimistööd) tegemisega ning kooskõlastuste ja 

keskkonnamõju hindamisega (KMH) kulub umbes aasta (vt peatükk 10, Mugra jt; peatükk 

11, Laanetu jt). 

Teatud aeg kulub vajalike lubade hankimisele, avalikele aruteludele, rahastuse taotlemisele 

(vastava projekti kirjutamisele ja rahastusotsuse ootamisele), ka riigihankele töö teostaja 

leidmiseks kulub oma aeg. Kui toetuse saamiseks on taotlus koos eelarvega valmis, saab ka 

planeerida omavalitsuse eelarvesse vastava summa omaosaluseks. 

 

3.2  Avalik arutelu 

 

Kõigi huvigruppide arvamuse väljaselgitamiseks ja võimalikult kõiki osapooli rahuldava 

tegevusplaani väljatöötamiseks on vaja korraldada avalik arutelu. Eestis ei ole seda järvede 

tervendamisega kaasnevat etappi seni eriti tähtsustatud, kuid näiteks Soomes ja Taanis 
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peetakse seda ülimalt oluliseks ja järvede tervendamisele eelnevad seal alati mitmed avalikud 

ja rahvarohked arutelud. Olenevalt probleemi keerukusest võib olla vajadus korraldada 

rohkem kui üks avalik arutelu. Sellistel aruteludel põhjendatakse huvigruppidele järve 

tervendamise vajalikkust ja eesmärke, tutvustatakse eeluuringute tulemusi ja ka eelprojekti, 

kui see on juba olemas. Avalikul arutelul selguvad osapoolte ja avalikkuse reaalsed, kuid 

samuti ka vastuolulised huvid seoses käsitletava veekoguga. Sobiva kompromissi leidmine 

võib võtta aega, kuid kõikide aspektide arvestamisega saab projekt ainult võita, samuti väldib 

see hilisemaid probleeme. 

 

3.3  Rahastuse leidmine 

 

Eeluuringute ja projekti planeerimise etapis selgub ligikaudne projekti maksumus. Järvede 

tervendamise finantseerimine on Eestis enamikul juhtudel projektipõhine, kuna omavalitsusi, 

kes suudaksid need tööd oma eelarvest kinni maksta, on vähe. Kui eeluuring või 

ekspertarvamus näeb ette vajaduse täiendavateks uuringuteks, siis saab vastavad kulutused 

projekti eelarvesse planeerida. Kuna uuringud on kulukad, siis enamasti ei ole need raha 

taotlemise ajaks veel tehtud ja projektitaotlusele lisatakse eelprojekt koos ekspertarvamusega 

keskkonnamõju kohta. Ehituslike tervendamismeetodite kasutamise puhul planeeritakse 

projekti eelarvesse ka põhiprojekti koostamise maksumus. 

 

Suurim veekogude tervendamise projektide rahastaja Eestis on aastal 2000 asutatud SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK, http://kik.ee). See on finantsasutus, mis vahendab 

riigieelarvesse laekunud keskkonnatasude ja Euroopa Liidu Tõukefondide ning 

välisabiprogrammide rahalisi vahendeid keskkonnaprojektide elluviimiseks ja annab samaks 

otstarbeks ka laenu. Veekogude tervendamisprojektide puhul tuleb tähelepanu pöörata KIK 

veemajandusprogrammile, mille toetused tulevad 2011. a seisuga Ühtekuuluvusfondi ja 

keskkonnaprogrammi ressurssidest. Keskkonnaprogrammist toetatakse pinnaveekogude 

tervendamise ja korrashoiuga seotud tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada nende head 

või väga head seisundit või (tehisveekogude puhul) ökoloogilist potentsiaali. 

Ühtekuuluvusfondi toetuse andmise eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi ning 

tugevasti muudetud veekogude või tehisveekogude ökoloogilise potentsiaali parandamine. 

Keskkonnaprogrammist saab toetust taotleda igal aastal (üldjuhul kaks korda aastas), 

Ühtekuuluvusfondi toetuste puhul tuleb oodata taotlusvooru. KIK finantseerib üldjuhul kuni 

90% projekti kuludest, taotleja omaosalus on 10%. KIK veemajanduse programmi veekogude 

tervendamise alamprogrammist toetati 2010. a kahes taotlusvoorus 15 projekti 1,98 mln euro 

ulatuses, 2011. a esimeses taotlusvoorus eraldati üheteistkümnele tervendamise projektile 

kokku ligi 1,9 miljonit eurot. Toetatud projektide kohta saab infot KIK kodulehelt, samas on 

olemas ka taotlemiseks vajalik info. 

 

Kalandusega seonduvate projektide puhul tasub uurida võimalusi toetuseks Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA, http://pria.ee/), mis Euroopa kalandusfondi 

toetuste süsteemi kaudu on rahastanud näiteks süvendustehnika soetamist, sadamate 

rekonstrueerimist ning veeloomastiku ja -taimestiku kaitset ja arendamist. 

 

 

 

 

 

 

http://kik.ee/
http://pria.ee/
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3.4  Lubade hankimine 

 

Kõik avalikus kasutuses olevate järvede tervendamise projektid eeldavad vähemalt valdaja 

loa olemasolu, aga paljudel juhtudel on vaja ka erinevaid ametkondlikke lubasid. 

Keskkonnaameti piirkondlik regioon annab välja tööde teostamiseks vajalikud load – 

enamasti on vajalikud vee erikasutusluba ja veekaitsevööndis teostatavate tööde luba, 

kuid igal konkreetsel juhul võib vaja olla ka muid lubasid, nt kui tegemist on kaitsealal asuva 

järvega vms. 

Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline erikasutusluba ja võõra maa kasutamise 

korral ka maaomaniku nõusolek. Maaomaniku nõusolek ei ole nõutav sellise maa 

kasutamiseks, mis asub riigi omandisse kuuluva veekogu all või mis loetakse riigi omandis 

olevaks. Tähtajaline erikasutusluba peab olema juhtudel, kui toimub veekogu tõkestamine, 

paisutamine, veetaseme alandamine või hüdroenergia kasutamine; toimub veekogu 

süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine; uputatakse tahkeid aineid 

veekogusse; vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu 

bioloogilisi omadusi. Vee erikasutusluba pole vaja abinõude rakendamisel pinnaveekogude 

korrashoiuks (mis pole tervendamine ega taastamine!), kui selleks ei kasutata kemikaale. 

Taotleja esitab vee erikasutusloa kirjaliku taotluse vee erikasutusloa andjale 

(keskkonnaametile), mille alusel viimane teeb otsuse keskkonnamõju hindamise algatamise 

või algatamata jätmise kohta. Vastavad juhendid ja õigusaktid on Keskkonnaameti kodulehel 

(http://www.keskkonnaamet.ee). Vee erikasutusluba antakse välja avatud menetluse korras 

kuni viieks aastaks. Vee erikasutusloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse taotlejale 

teatavaks posti teel või elektrooniliselt kolme kuu jooksul, arvates taotluse menetlusse 

võtmise kuupäevast. Vee erikasutusloa taotlusmaterjalid koostab taotleja oma kulul 

(Veeseadus). Veekogude tervendamise puhul kantakse vee erikasutusloale andmed vee 

erikasutuse mõju kohta põhjaveekihile, veekogule või suublale, mõjusid vähendavad 

meetmed ja nende rakendamise tähtajad, nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale, 

parim võimalik tehnika vee kasutamiseks ja muu konkreetse erikasutuse puhul oluline info. 

Vee erikasutusloa andja avaldab vee erikasutusloa taotluse saamisest alates 21 päeva jooksul 

teate vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmise kohta Ametlikes Teadaannetes. 

Teadaandes märgitakse vähemalt: 

1) vee erikasutusloa taotleja nimi või ärinimi, registrikood selle olemasolu korral ja asukoht; 

2) tegevuse asukoht, mille jaoks vee erikasutusluba taotletakse; 

3) tegevuse lühikirjeldus, mille jaoks vee erikasutusluba taotletakse; 

4) teave selle kohta, kus saab taotluse ja vee erikasutusloa eelnõuga tutvuda. 

Vee erikasutusloa andja korraldab vee erikasutuslubadega seotud andmete kogumist, 

kontrollimist ja nende edastamist andmekogule ning teostab või korraldab riigi kulul 

kontrollseiret vee erikasutaja seire üle. 

Igaühel on seaduses määratud aja jooksul (3 kuud) õigus vee erikasutusloa taotluse kohta 

esitada vee erikasutusloa andjale kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, mis peavad 

sisaldama esitatud ettepaneku või vastuväite põhjendust. Veekogu erikasutus on tasuline, tasu 

määrad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega ning tasu arvutamise kord 

keskkonnaministri määrusega. 

 

Veekaitsevööndis teostatavate tööde loa annab kohalik omavalitsus maaomaniku ja 

veekasutaja nõusolekul. Veeseaduse järgi on veekaitsevöönd veekogu kaldaala, kus kehtivad 

erinõuded vee kaitsmiseks hajureostuse ja kallaste uhtumise eest. Erinõuded kinnitatakse 

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. 
 

http://www.keskkonnaamet.ee/
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Ehitushanke korraldamiseks ja ehitustööde alustamiseks tuleb järve tervendamistööde 

korraldajal taotleda kohalikult omavalitsuselt ehitusluba, s.o omavalitsuse nõusolek rajatise ja 

selle teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamiseks loale märgitud maaüksusele või 

veekogusse. Ehitusloa väljaandmine on sätestatud ehitusseadusega. 

 

Looduskaitsealadel, loodusparkides ja Natura aladel peab igasugune tegevus vastama 

kaitseala kaitse-eeskirjale ja üldjuhul ei saa seal midagi teha kaitseala valitseja loata. 

 

 

 

4 Projekti koostamine 

 

Lõplik järve tervendamise projekt annab ülevaate järve ja selle valgala olukorrast, järve 

sotsiaalmajanduslikust rollist, probleemidest, planeeritava tegevuse eesmärkidest. Uuringute 

alusel planeeritakse tervendamismeetodi(te) kasutamine, sh täiendavad abinõud 

väliskoormuse vähendamiseks. Planeeritakse järelevalve, tulemuslikkuse seire ja järelseire. 

Pannakse paika eelarve, suuremate projektide puhul koos tasuvusanalüüsiga. See võib olla 

päris suur pingutus omavalitsuse keskkonnaspetsialistile või tervendamiseks loodud 

kodanikeühendusele, kelle igapäevaseks tööks see pole. Seetõttu on omavalitsusel enamasti 

mõistlik ja ka majanduslikult põhjendatud vastav töö tellida spetsiaalselt 

keskkonnakorralduse- ja konsultatsioonifirmalt, kes omab vastavaid kogemusi ja oskusteavet. 

 

Kui tervendamismeetod eeldab ehituslikku tegevust (süvendamine, paisutamine), siis tuleb 

koostada ehitusprojekt (Ehitusseadus, RT I 2002, 47, 297), täpsemalt vt peatükk 10 (Mugra 

jt). 

 

 

5 Tegelik tervendamine 

 

Kui projektid on heakskiidu leidnud, vajalikud load olemas ja rahastus leitud, saab lõpuks 

hakata plaane ellu viima. Enamasti planeeritakse tööde teostamise ajaks selline aastaaeg, kui 

konkreetse meetodi kasutamine on kõige efektiivsem ja avaldab vähimat ebasoodsat 

sotsiaalset või keskkonnamõju. Kõik tegevused dokumenteeritakse ja säilitatakse teatud 

kindla aja jooksul vastavalt rahastaja nõuetele. Tööde järelevalve on tellija vastutus ja selle 

teostamine teenib tellija huve. Järve tegelik tervendamine (tervendamine kitsamas 

tähenduses) on eeluuringute ja keskkonnamõjude hinnangu põhjal heakskiidetud meetodi või 

meetodite rakendamine järve seisundi parandamise eesmärgil. 

 

 

6 Tulemuslikkuse hindamine 

 

Veekogude tervendamise meetodite efektiivsuse seire peaks andma tööde tellijale ja 

rahastajale tagasisidet veekogu tervendamiseks kasutatud ressursside põhjendatusest ja 

tervendamise eesmärgi saavutamise määrast. Ka on selline kokkuvõte heaks informatsiooniks 

teiste taoliste projektide jaoks, kus alles alustatakse veekogu tervendamise planeerimisega. 

Hinnatakse meetmete tõhusust tulenevalt nende efektiivsusest ja maksumusest. Selleks on 

välja töötatud erinevaid metoodikaid (nt CyclePlan 7L14R10031 poolt), mis võtavad arvesse 

järve seisundi näitajate väärtusi enne ja pärast tervendamist ning seovad selle tööde 

maksumusega. 
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Samas näitab järve tervendamise edukust ikkagi eesmärgi saavutamise määr, mille 

hindamiseks annab võimaluse järelseire. 

 

 

 

7 Saavutatud seisundi säilitamine ja järelseire. Tervendamisjärgne majandamine 

 

Järve tervendamise kõige laiem eesmärk on selle seisundi paranemine, mis ei tarvitse 

koheselt soovitud visuaalset efekti anda. Mida põhjalikumalt järv „segi pööratakse”, seda 

rohkem võtab taastumine aega. Kui eesmärk on saavutatud – järv on soovitud seisundis – siis 

tuleb tulemuse hoidmise nimel teha järelseiret. Seisundi näitajate paranemine (nt vee 

läbipaistvuse suurenemine, vähenenud toiteainete sisaldus, kalastiku paranenud liigiline 

koosseis, taimestiku levikuala vähenemine jne) võrreldes tervendamiseelse olukorraga on 

parim tervendamise edukuse indikaator. Järelseire tulemuste põhjal saab vajaduse korral 

planeerida projekti jätkamist või täiendavaid meetmeid. Näiteks biomanipulatsiooni või 

suurtaimede eemaldamise puhul piisab enamasti ühekordsest aktsioonist, setete eemaldamise 

järgselt on aga oluline jälgida vee toiteainete sisaldust ja elustikurühmade taastumist. 

Ehitusprojektide puhul vastutab ehitaja teatud kokkulepitud aja jooksul konstruktsioonide 

töökorras oleku eest, edasine vastutus läheb valdajale. Järelseire toimumise eest vastutavad 

töö tellija ja vee erikasutusloa andja, kes juba erikasutusloal esitab järelseireks konkreetsed 

nõuded. Tavaliselt vajavad tervendatud järved regulaarset jälgimist, sest pikas ajaskaalas ei 

suuda sekkumine järve vananemist peatada. 

 

Järve säästlik majandamine on omaniku vastutus, mis on seadusandlusega reguleeritud. 

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a korraldusega nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine” 

on Eestis kinnitatud kolme vesikonna veemajanduskavad, kus antakse üldised suunised 

veekogude majandamiseks. Paljud omavalitsused on oma veekogude majandamiseks välja 

töötanud plaani, kas või üldplaneeringute raames. Järve kui ökosüsteemi majandamise plaan 

on selle majandamise pikaajaline ja pideva planeerimise protsess. Nagu kõiki 

majandusplaane, tuleb ka järve oma pidevalt uuendada ja kohandada, arvestades selle 

seisundi seire tulemusi, muutusi kasutuseelistustes ja muid üleskerkivaid asjaolusid 

(Revieving ..., 2004). Informatsiooni lisandudes muutub ka majandamise plaan aja jooksul 

üksikasjalikumaks. Majandamise plaani tähtsaimad ülesanded on: 

• määratleda olulisemad eesmärgid; 

• määratleda mõjufaktorid; 

• lahendada vaidlusalused küsimused; 

• määratleda seirenõuded; 

• kirjeldada eesmärkide saavutamise korraldus; 

• tagada tulemusliku (järvede puhul pigem säästliku) majandamise püsivus; 

• planeerida rahalisi vahendeid; 

• korraldada suhtlust; 

• näidata majandamise tõhusust; 

• tagada tegevuste vastavus seadusandlusega ja muude kavadega. 

Järve tervendamise korral tuleb niisiis selle majandamise kavas teha muudatusi ja planeerida 

kavasse ka majandamise järgne tegevus, sh seire. Kuna taolisi plaane vaadatakse pidevalt üle, 

siis on sellest abi ka tervendamisjärgse olukorra jälgimisel.  

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

KIRJANDUS 

 

Andersen, J., Liiv, H., Heinsalu, A., Windolf, J., Sondergaard, M. & Tuvikene, A., 1992. 

Harku Järv lake restoration. Technical Report, Århus, 96 lk. 

 

Bramm, M. & Christensen, I., 2006. Management and restoration of lakes in Denmark. 

County of North Jutland, Department of Aquatic Environment. 51 lk. 

 

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23 October 2000 

establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal 

of the European Communities L327, 1–72. 

 

Ehitusseadus. RT I 2002, 47, 297. 

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. RT I 2005, 15, 87. 

 

Lake Verevi, Estonia – A Highly Stratified Hypertrophic Lake. 2005. (Toim: Ott, I. & Kõiv, 

T.). Developments in Hydrobiology (Series Ed. K. Martens), 182. 203 lk. 

 

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

Nõges, P. & Nõges, T., 2006. Peipsi ja Võrtsjärve seisund Euroopa Liidu vee raamdirektiivi 

nõuete valguses. Eesti X ökoloogiakonverents, Tartu, 27.–28. aprillil 2006., 2006, 128–138. 

O´Sullivan, P. E. & Reynolds, C. S., 2005 „The Lakes Handbook. Vol 2. Lake restoration and 

rehabilitation. Blackwell Publishing. 

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

partly meromictic Lake Verevi, its ecological status, changes during the past decades, and 

restoration problems. Hydrobiologia, 547, 1–20. 

Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille 

seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad 

kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord. 2009. Keskkonnaministri 

28. juuli 2009. a määrus nr 44. 

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

Järvalt, A., 1999. Rmt: Maastik, A. (toim), Otepää järvemaastik eile, täna ja homme. 

Lakescape of Otepää: Past, present and future. Tacis-Phare, 24 lk. 

Revieving Wetlands – Sustainable Management of Wetlands and Shallow Lakes. Guidelines 

for the Preparation of a Management Plan. 2004. Global Nature Fund, 134 lk. 

Riigihangete seadus. Vastu võetud 24.01.2007, jõustunud 01.05.2007. RT I 2007, 15, 76. 

Riikoja, H., 1930. Zur Morphometrie eineiger Seen Ost-Eestis, insbesonderere ihrer 

Wasserchemie. Loodusvarade Instituudi Limnoloogia Laboratooriumi Avaldised, 2. 

Sults, Ü., 2004. Liigtoiteliste looduslike ja paisjärvede tervendamine: Käsiraamat järvede 

tervendamismeetmetest, vajalikest uuringutest ja tehnikast. Peipsi Koostöö Keskus. Tartu. 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

The Lakepromo project Information package on Lake Management and Restoration Practices 

in Finland (Ed. Satu Tiilikainen), 2006. Savonia University of Applied Sciences, Engineering 

Kuopio, Series D 4/2006, 63 lk. 

 

Veekaitse funktsiooniga metsaribade määratlemine põllumajandusmaale hajukoormuse 

piiramiseks. 2008. AS Maves, Tallinn. http://www.envir.ee 

 

Veeseadus. Vastu võetud 11.05.1994, jõustunud 16.06.1994. RT I 1994, 40, 655. 

 

Vesikondade ja alamvesikondade määramine. EV Valitsuse määrus nr 132, vastu võetud 

09.09.2010. RT I 2010, 64, 477. 

 

Vetiku allikajärvede limnoloogilised uurimused. Projektiaruanne 2008. Eesti Maaülikooli 

põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Limnoloogiakeskus. 45 lk. 

 

Vääriskoski, J. & Ulvi, T. 2005. Kunnostus hankkeen käynnistäminen ja toteutus. In: Ulvi, 

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


