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9 SETTE EEMALDAMINE 
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Sissejuhatus 

 Setete kogunemine järve on loomulik ja paratamatu nähtus. Inimtegevus võib 

soodustada nii settematerjali intensiivistunud juurdekannet valgalalt pinnase erosiooni 

suurendamise näol kui ka järvesisese orgaanilise aine produktsiooni kasvu toiteainete suurema 

sissekande tulemusel: peamiselt taimse elustiku – fütoplanktoni ja suurtaimede – biomass jääb 

enamasti osaliselt lagundamata ning kasvatab settekihi paksust. Ka karedast järveveest, eriti 

veel allikate kaudu järve saabuvast veest, võib välja sadeneda lubja- või rauarikast 

settematerjali. Sette koostis kujuneb järvesiseste ja valgalaprotsesside tulemusel. 

 Setete kogunemine järve ja setete koostis on üheks teguriks, mis võib tasapisi muutma 

hakata nii järve üldilmet, järve ökoloogilist seisundit kui ka järve kasutusvõimalusi. Siinkohal 

tulebki mängu inimene oma soovide ja vajadustega – mõnikord on sobiva tulemuse 

saavutamisel lahenduseks setete eemaldamine (laiem ülevaade järvede talitlushäirete, 

tervendamise eelduste ja eesmärkide ning Eesti järvede tervendamisvajaduse kohta on toodud 

1. ja 2. peatükis). 

1 Meetodi rakendamisvõimalused 

 

Setete eemaldamist hakatakse enamasti kaaluma juhul, kui tegu on kas järve madaldumisega 

või setete ebasoovitava koostisega. 

 

Madaldumine 

 

 Veekogu sügavust tahetakse suurendada kas selle pärast, et veekogu on ajapikku 

madaldunud (setete kuhjumise, veetaseme alanemise või maakerke tulemusel) või on inimene 

ise tekitanud vajaduse suurema veesügavuse järele (nt paadikanalite ja sadamate rajamine, 

lävendite süvendamine veetranspordile läbipääsu võimaldamiseks). Kui soovitakse veekogu 

põhja süvendada lihtsalt veesügavuse tõstmiseks, on soovitud eesmärk reeglina kergesti 

saavutatav. Tulemuse püsimajäämine oleneb aga nii uute setete kuhjumise kiirusest kui ka 

veetaseme võimalikust edasisest muutumisest. Kui näiteks järvedes veetase alaneb maakerke 
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tulemusel (mis on eriti intensiivne nt Eesti loodeosas), siis annab järve süvendamine setete 

eemaldamise teel tõenäoliselt vaid suhteliselt lühiajalist ajapikendust, enne kui järv uuesti 

madaldub. Siin aga võib olla erandeid, kui maakerget kompenseerib veetaseme tõus järvega 

ühenduses olevas veekogus (või vastupidi, selle veekogu veetaseme langus maakerke mõjul) 

– nt merega aeg-ajalt ühenduses olevates rannajärvedes oleneb järve veetaseme muutus ka 

mereveeveetaseme pikemaajalistest muutustest. 

 Järve ökosüsteemi seisukohast võib madaldumine ebasoovitavate mõjudena kaasa tuua 

järvepõhja ja isegi kogu veepeegli kattumise suurtaimedega, veemahu vähenemise, 

hapnikusisalduse kõikumise, kalade liikumisvõimaluste halvenemise, järve läbikülmumise 

ohu ning lõpuks ka järve kinnikasvamise ja märgalaks muutumise ohu. Setete kuhjumine 

järve kaldaalal sisse- ja väljavoolupiirkonnas toob tihti kaasa ka kaldaveetaimestiku 

vohamise, mis võib ühtekokku tõsta järve lävendi kõrgust ja aeglustada veevahetust, või isegi 

tõsta veetaset väljavoolu lävendi tõusu korral. Ebasoovitavaks peetakse mudasetete 

kogunemist ujumispiirkondadesse, kas või selle tõttu, et ujujaid häirivad suurtaimed, mis 

kinnitavad kanda sobival substraadil. Neil juhtudel võib veekogu tervendamiseks kaaluda 

setete eemaldamist. 

Setete eemaldamist makrofüüdijärvede tervendamise ja uuendamise käigus, kui koos 

mudakihiga eemaldatakse nii taimed kui settinud taimejäänuste mass, käsitletakse 

detailsemalt 7. peatükis. 

 

Setete ebasoovitav koostis 

 

 Setete ebasoovitava koostise puhul on esimese ja levinuima võimalusena tegu setete 

liigse toiteaineterohkusega, seega on setete eemaldamise eesmärgiks kõrvaldada 

järveökosüsteemist toiteainete sisekoormusallikas. Settest väljaimbuvad taimetoiteained 

toetavad vetikate ja suurtaimede produktsiooni, hiljem hakkab settiv biomass järvepõhjas 

lagunema (tarvitades hapnikku!) ning remineraliseerunud (orgaanilisest vormist tagasi 

mineraalsesse ja sealjuures tihti ka lahustunud vormi läinud) toiteained imbuvad osaliselt jälle 

tagasi järvevette. Seetõttu jätkub järvevee väetamine sisereostuse teel ka juhul, kui 

välisreostusallikate koormust on oluliselt vähendatud. 

 Teiseks setete ebasoovitava koostise põhjuseks on setetes akumuleerunud 

järveelustikule või inimesele ohtlikke saasteaineid (nt raskmetalle, naftaprodukte), mida 

soovitakse setete eemaldamisega veeökosüsteemist kõrvaldada. 

 

Sette eemaldamise viisid 

 

 Setet on võimalik eemaldada kas järve või järveosa (nt kaldaala) kuivale jättes või 

veetaset alandamata. Esimene variant sobib pigem paisjärvedele kui looduslikele järvedele. 

Kui vee väljajuhtimine järvest pole võimalik või veeökosüsteemi seisukohast lubatav, on vaja 

kasutada eritehnikat, mille abil saab setet eemaldada vee alt (erinevad ujuvvahendil või kaldal 

töötavad setteammutid, eriti nende hüdraulilised setet ära imevad variandid, Geotube-

metoodika kasutamine). Tehnika valik peab vastama sette omadustele. Näiteks kui reostunud 

pindmine settekiht koosneb väga vedelast mudast (joonis 7.1), pole seda võimalik välja tõsta, 

vaid kasutada tuleb pigem settevee segu ärapumpamist. 
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Joonis 7.1. Pindmine settekiht võib olla väga vedel 

ja resuspendeeruda juba kergel puudutusel 

 

Tehnilistele võimalustele võib piire seada ka sette liiga tihe koostis – mõnes järves on sete 

äärmiselt savikas, kleepuv (joonis 7.2). 

 

Joonis 7.2. Savine, tihke, plastiline ja kleepuv sete, mida leidub näiteks Lääne-Eesti 

rannajärvedes õhukese pindmise mudakihi all 

 

Sette eemaldamise tehnikat ja sette ladustamise viise tutvustatakse lähemalt 10. peatükis. 

Sette eemaldamiseks õigete tehniliste vahendite valikut peetakse väga oluliseks etapiks eduka 

tervendamise läbiviimisel. 

 

 

2 Meetodi head küljed, ohud ja piirangud 

 

 Õigesti läbi viidud sette-eemaldusest on abi nii makrofüütide kui ka fütoplanktoni 

vohamise tõkestamiseks – seda muidugi juhul, kui järve ei satu valgalalt uut reostust. Heaks 

küljeks on kindlasti see, et tööde mõju on enamasti pikaajaline: veeökosüsteemist viiakse 

lõplikult välja setetesse ladestunud orgaanilised ained, toiteained ja ohtlikud saasteained. 

Samas on setete eemaldamisel ka ohtusid, mis võivad soovitud tulemuse asemel järve 

seisundit hoopis halvendada. Kui setet ei ladustata nõuetekohaselt ning (näiteks otse 

järvekallastele laotatud) setetest väljanõrguv toiteaineterikas vesi saab tagasi järve valguda, on 
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tulemuseks järve eriti intensiivne väetamine (toiteained muutuvad kättesaadavaks ka nendest 

settekihtidest, mis muidu on mattunud pealpool lasuvate settekihtide alla ega ole enam 

kontaktis järveveega), mille tulemusel võib järv eutrofeeruda hoogsamalt kui enne sette-

eemaldustöid. Samuti tuleb tähelepanu pöörata tööde teostamise järjekorrale: kui setet 

hakatakse kõigepealt eemaldama allavoolu asuvas järves või järveosas ja alles seejärel 

ülesvoolu asuvas järves või järveosas, võib see rikkuda esimeses järjekorras tehtud tööde 

tulemuse. 

Üks negatiivseid järvesiseseid mõjusid on see, et eemaldamise käigus võib järveveega 

seguneda ehk resuspendeeruda osa settest, eriti kui pindmine settekiht on väga vedel. Setted 

on aga järveveega võrreldes toiteaineterikkad, mistõttu järvevesi rikastub väetavate ainetega. 

Näiteks Churchill jt (1975) täheldasid Hermani järve (USA, Lõuna-Dakota) sette-

eemaldustööde käigus fosforisisalduse kasvu järvevees sette resuspensiooni tõttu, kuigi 

vetikate suurenenud produktsiooni sellele ei järgnenud – arvatavasti oli vesi liiga sogane 

selleks, et tagada vetikatele piisavalt head valgustingimused. Samas konstateeris Dunst 

(1980), et Lilly Lake’i järves kaasnes sette resuspensiooniga tõepoolest vetikate produktsiooni 

tõus, kuid see osutus suhteliselt lühiajaliseks. Arvatakse, et sette-eemaldustööde käigus on 

resuspensiooniga kaasnev produktsioonitõus pigem ajutine ja selle negatiivne mõju võrreldes 

sette eemaldamisega saavutatava positiivse mõjuga tagasihoidlik (Cook et al., 2005). 

Sette resuspensioon võib aga anda tõsisema tagasilöögi siis, kui sete on reostunud 

ohtlike toksiliste saasteainetega. Näiteks on leitud, et polükloreeritud bifenüülid (PCB) on 

seotud just peenemate setteosakestega (läbimõõt alla 74 µm; võrdluseks: nt liivafraktsiooni 

defineeritakse terasuurusvahemiku 63 µm – 2 mm kaudu, seega 74 µm on setteosakeste 

suuruselt võrreldav ülipeene liivaga), mille settimine on väga aeglane (Murakami & Takeishi, 

1977). Nii tekib oht, et hakates toksilisi aineid koos setetega järveökosüsteemist välja viima, 

põhjustatakse vee saastamisega veel kord keskkonnakahju. Just ülalnimetatud mõjusid arvesse 

võttes tuleks (lisaks võimalikult säästva tehnika valikule) järve mingis piirkonnas setet 

eemaldades kaitsta ülejäänud järveosi ebasoovitava setteresuspensiooni eest, ümbritsedes 

tööpiirkond veesisese, ujukite abil veepinnani või sellest pisut kõrgemale ulatuva (ring- või 

kaar)tõkkega, mis ei lase üleskeerutatud settel valguda laiali teistesse järveosadesse. 

Arvesse võtma peaks sedagi, et vedela anaeroobse (ja tihti väävelvesinikurikka) 

settekihi segunemine järveveega võib ohustada järveelustikku, näiteks kalastikku, kahandades 

järvevees hapniku kontsentratsiooni, eriti kui veemaht on väike. Neil sette-eemaldusjuhtudel, 

kui vesi järvest välja juhitakse, tekib oskamatu teostuse korral oht, et kalad jäävad järvepõhja 

sügavamatesse osadesse lõksu ega pääsegi järvest välja, vaid hukkuvad (või püütakse 

massiliselt välja). 

 Üheks ebasoovitavaks tulemuseks, mis võib kaasneda setete eemaldamisega (kui 

eesmärgiks pole suurtaimede leviku piiramine), on see, et suurtaimestik ei suuda piisavalt 

kiiresti taastuda. Pärast ulatuslikku suurtaimede eemaldamist võib järvetaimestikus 

domineerima hakata fütoplankton (vt ka peatükk 7), mida soodustab veelgi järvevee 

toiteainerikkus juhul, kui setted on laotatud otse järvekallastele. Fütoplanktoni eriti hoogsa 

vohamise korral muutub vesi sogaseks ja selle läbipaistvus kahaneb, mis omakorda takistab 

suurtaimede arengut järvepõhjas – fütoplankton ja makrofüüdid konkureerivad üksteisega nii 

toiteainete kui ka valguse pärast. 

 Järveökosüsteemi oluliseks komponendiks on põhjaloomastik. Alljärgnevalt 

käsitletakse sette-eemaldustööde mõju suurselgrootutele. 
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3 Setete eemaldamise mõjust suurselgrootutele 

 

Järvede pehmeid setteid asustavad laias plaanis teistsugused suurselgrootud kui need, 

mis elavad taimestikus. Taimedel ronijatel on kas pikad jalad (paljudel putukatel) või erilised 

kinnitusvahendid (kaanidel ja tigudel). Põhjas lebavate või põhjasettesse uuristunud loomade 

kehakuju on reeglina lihtsam ja pikkade jäsemeteta: kas usjas nagu sääsevastsetel ja 

väheharjasussidel või lapik nagu karpidel. Toitumistüüpidest valdavad settesööjad ja 

filtreerijad. 

Eesti väikejärvede ja paisjärvede suurselgrootute arvukust ja biomassi võrreldi paljude 

aastate jooksul (1951–2007) võetud erineva settetüübiga proovides. Need jagati sügavateks (> 

3 m, valdavalt mudane põhi), sellest madalamad omakorda settetüüpide järgi. Võrreldi ainult 

ilma taimedeta proove, et vältida nende kui sobiva lisatingimuse mõju tulemustele. Proovide 

arv oli järgmine: sügaval mudasel põhjal 812, madalal mudasel põhjal 608, mudasel liival 

213, liival 126 ning kruusasel või kivisel põhjal 29 (joonis). 
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Joonis. Suurselgrootute hulk 225 cm² prooviruudu kohta erineva settetüübiga aladel. Sinised 

tulbad – arvukus (keskmine isendite arv), punased tulbad – biomass (keskmine märgkaal, mg) 

 

 

Nii arvukus kui biomass olid kõrgeimad liivasel põhjal ja madalaimad äärmustes: kas 

sügavates elupaikades (> 3 m) või madalal kivisel põhjal. Arvestada tuleb sellega, et 

põhjaammutid töötavad madalal kivisel põhjal tavapärasest halvemini ega pruukinud kõiki 

isendeid tabada. Niisiis võib Eesti väikejärvedes põhjasette tüübi ja põhjaloomastiku 

peamiseks seoseks lugeda seda, et liivasel taimedeta põhjal, sügavusega alla 3 m, leidub 

tõenäoliselt rohkem loomi kui mujal taimedeta põhjal. 

Peeneteralise sette hulgaline kogunemine (näiteks paisjärvedes) või äkiline lisandumine ei 

sobi paljudele suurselgrootute liikidele. Eriti tundlikud on mudale ja liivale vooluveeloomad 

(Angradi 1999, Kaller et al., 2004, Larsen & Ormerod 2010, Larsen et al., 2009). 

Normaalsetes tingimustes hoolitseb veevool ise selle eest, et peened setted ei saaks koguneda. 

USA jõgedes on nende kuhjumine kõige levinum inimmõju üldse, mis vähendab oluliselt 

suurselgrootute üldarvukust (Rabeni et al., 2005). Suurselgrootute toitumistüüpidest suureneb 

seetõttu kogujate, väheneb aga filtreerijate ja kraapijate arvukus. Setete kuhjumine, eriti aga 

äkiline vabastamine paisjärvest mõjutab oluliselt allpool asuva jõeosa elustikku (Crosa et al., 
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2010, Käiro et al., 2010). Mudast pääsemiseks on põhjaloomadel võimalus kolida taimedele, 

kuid kõik liigid ei saa sellega hakkama ning taimed ei suuda kuigi pikka aega asendada 

mattunud kõva põhja. 

Põhjasette eemaldamine (ükskõik, kas tervendamise käigus või muudel kaalutlustel) 

toob paratamatult kaasa ka selle pinnal või sees elavate loomade hävingu. Kui sette 

eemaldamisele eelneb järve kuivakslaskmine, hävitab see ühtlasi põhjaloomastiku kõige 

mitmekesisema osa: kaldaäärse madalvee-elustiku, millega justkui polekski pidanud midagi 

juhtuma. Vooluveed taastuvad kiiremini kui seisuveed, sest lisajõgedest või tervendatavast 

osast kõrgemalt kandub uut elustikku vooluga peale. Seisuvetes peavad suurselgrootud 

muudetud alasid ise asustama. Vaatamata veevoolule on ka vooluvete (siia kuuluvad ühtlasi 

paisjärved) põhi pärast tervendamist pikaks ajaks rikutud, sest lõhuti pika aja jooksul 

väljakujunenud kiht ning asendati see põhjaga, millel esialgu puudub toitev vetikakile, 

rääkimata looduslikust suurtaimestikust. 

Taastumisaeg pärast tervendamist või samalaadset füüsilist muutmist oleneb veekogu 

iseloomust ja muutuste ulatusest. Väikesed ojad taastusid mõne aastaga (Muotka et al., 2002), 

keskmise suurusega tervendatud jõelõik 4 aastaga (Friberg et al., 1998). Tervendamisel on 

oluline, et kaduma kippuvate elupaikade taastatav hulk poleks liiga väike, kuid samas ei 

hävitataks tervendamise käigus seni säilinud viimaseidki isendeid, kellele need elupaigad 

tegelikult asustamiseks on mõeldud (Jahnig et al., 2010, Kleef et al., 2006). Enamasti 

sarnaneb tervendatud veekogu elustiku väljakujunemine vastavale protsessile kunstlikult 

rajatud veekogus (Frantzen et al., 1994). 

Erinevalt taime-elustikust satuvad muda eemaldamise korral löögi alla peamiselt 

vähenõudlikud liigid (näiteks surusääsevastsed), kes on niigi harjunud kasinate tingimustega. 

Isegi kui kogu mudakiht eemaldatakse, on tõenäoline, et osa neist pääseb eluga (välja arvatud 

siis, kui kogu ala veest tühjendatakse). Ühtlasi on nad head levijad (putukad levivad 

valmikutena lennates), mis kiirendab taasasustust. Kivise põhja ja taimestikuliikide 

taastumine võtab rohkem aega ning esialgu võivad mudase põhja pioneerliigid ka neid nende 

tavapärastes elupaikades asendada. Mida mitmekesisem ja paremaid varjetingimusi pakkuv 

on uus substraat, seda kiiremini ja mitmekesisemalt seda ka asustatakse (Schmude et al., 

1998). Kõige kasulikum tervendamisviis suurselgrootutele on muda eemaldamine veetaset 

alandamata, nii et säiliks senine kõva põhi (kui seda on säilinud) ja taimestiku liigid, samas 

laieneksid nende võimalikud elupaigad. 

4 Eeltööd ja planeerimine 

 

Ka sette eemaldamise puhul kehtib põhimõte, et meetodi sobivuse hindamiseks on 

eelnevalt vaja läbi viia limnoloogilised uuringud, mille käigus hinnatakse järve elustiku- ja 

keemianäitajaid, võimaluse ja vajaduse korral ka vee- ja toiteainetebilanssi. Alljärgnevalt 

käsitletakse täpsemalt setteuuringuid. 

Üheks setteuuringute eesmärgiks on settelasundi paksuse ja koostise hindamine. 

Selleks võetakse järve erinevatest piirkondadest vertikaalseid setteproove; setteproovide arv 

oleneb nii järve suurusest kui ka erinevate settetüüpide esinemisest – oluline on saada piisav 

ülevaade setete horisontaalsest ja vertikaalsest levikust. Setteuuringu käigus iseloomustatakse 

tavaliselt erinevate settekihtide paksust, veesisaldust, lõimist; orgaanilise, karbonaatse ja 

terrigeense komponendi osakaalu. Lisaks võib vastavalt konkreetse järve probleemile määrata 

settes sisalduvate elementide või ühendite (nt taimetoiteainete, raskmetallide, naftasaaduste) 

sisalduse. 

Taimetoiteainetest on levinuimaks määratavaks elemendiks fosfor, sest 

fosforisisaldust peetakse enamasti järvede primaarproduktsiooni kontrollivaks teguriks. 

Sealjuures võib üksnes sette üldise fosforisisalduse määramine olla väheinformatiivne. Nimelt 
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on teada, et fosfor võib settes esineda erinevates keemilistes vormides, millest mõned on 

võrdlemisi püsivalt settesse seotud, mõned aga võivad sobivate tingimuste esinemisel imbuda 

tagasi järvevette. Viimastest võiks nimetada eelkõige setteosakestevahelises nn poorivees 

lahustunud kujul esinevat fosforit – need fosfaadid on bakteritele, vetikatele ja suurtaimedele 

kergesti omastatavad, kui need satuvad veesambasse. On leitud, et sette poorivee fosfori 

kontsentratsioon võib olla kümneid kordi kõrgem kui järvevee oma, seega sette segunemisel 

järveveega võib järvevee fosforikontsentratsioon tublisti tõusta. Samuti võib hapnikuvabades 

setetes muutuda lahustuvaks rauaga seotud fosfor. Fosfori erinevate vormide osakaalu 

määramine ehk settefosfori fraktsioneerimine (nt Psenner, 1980; Hieltje & Lijklema, 1980) 

annab seega infot selle taimetoiteaine sisalduse ning potentsiaalse liikuvuse kohta settest 

vette. Lisaks teostatakse detailsemate fosforiuuringute puhul laboris inkubatsioonikatseid, kus 

mõõdetakse, kas ja kui kiiresti settest fosforit sette kohal olevasse veekihti difundeerub. See 

näitaja iseloomustab fosfori sisereostuskoormust järves (seega fosforikoormust, mis ei pärine 

väljastpoolt järve, vaid järve seest, setetest). 

Setteuuringute tulemuste põhjal tehakse kindlaks, millises järvepõhjapiirkonnas ja 

millisel sügavusel asuvad kõige toiteaineterikkamad või reostunumad settekihid. 

Setteandmete põhjal saab otsustada, milline on piisav eemaldatava settekihi paksus 

konkreetse järve probleemi lahendamiseks või kas on üldse mõistlik pindmist settekihti 

eemaldada (kui näiteks allpool paljanduksid reostunumad kihid, mida pole võimalik 

eemaldada). Mõnikord on järvede uuringud näidanud, et settefosfori vertikaalses jaotuses ei 

ilmne suure sügavuseni märkimisväärseid muutusi. Näiteks Halli järve puhul (USA, 

Minnesota osariik) leiti, et sette fosforisisaldus oli enam-vähem ühtlane sette pinnalt kuni 8,5 

m sügavuseni. Sellises olukorras soovitatakse sette eemaldussügavuse määramiseks viia 

fosfori vabanemiskatseid läbi erinevatest sügavuskihtidest pärit settega, et saaks hinnata, kas 

sügavamate settekihtide paljandumisel oleks fosfori vabanemine settest vette väiksem (Cooke 

et al., 2005). 

Sette eeluuringute põhjal saab hinnata ka veekogust eemaldatava sette sobivust 

edasiseks kasutamiseks. Björk jt (2010) soovitavad, kui võimalik, kasutada setet väetisena. 

Eesti seadusandluses on taolisel eesmärgil kasutatavale settele esitatud normid toodud välja 

reoveesette puhul („Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise 

nõuded”); muuhulgas on selles määrustikus ära toodud saasteainete lubatud piirmäärad 

(reovee)settes. 

Üksikasjalikumate setteuuringute puhul viiakse lisaks sette enda koostise määramisele 

läbi laboratoorsed katsed ka sette eemaldamisele alternatiivsete meetodite kasutamise 

uurimiseks – nt leitakse piisavad kemikaalide kogused, mis on vaja antud settes 

taimetoiteainete inaktiveerimiseks (Prede et al., 1999); vt ka peatükk 8 – 

„Kemomanipulatsioon”). Taolisi andmeid saab kasutada nii sel juhul, kui setet pole 

otstarbekas eemaldada ja otsustatakse töödelda järvepõhjas lasuvaid setteid keemiliselt 

(põhjalikum käsitlus 8. peatükis) kui ka eemaldatud settes toiteainete sidumiseks enne 

settevee tagasilaskmist järve.  

 Eemaldatavate setete mahu ja ladustamise planeerimise käigus tuleb otsustada, 

kui palju ja millises piirkonnas setet eemaldada (näiteks ei ole mõtet viia läbi n-ö augu 

kaevamist, kus väikesel alal eemaldatakse sete üsna sügavalt, kuid ülejäänud setteni ei 

jõutagi), millist tehnikat selleks kasutada, mida teha eemaldatud settega ja kui suur võiks olla 

ligikaudne tööde maksumus. Tähelepanu tuleks pühendada ka järgnevatele küsimustele: kas 

juhul, kui setetest soovitakse puhastada vaid teatud järveosa (nt ujumispiirkonda vm), on 

tõenäoline, et muda kandub sellele järvepõhjaalale kiiresti tagasi, s.t kas on ette näha, et setete 

eemaldamist teatud piirkonnast tuleb hakata regulaarselt kordama? Kas järve mõjutaval alal 

on tegemisel või plaanitakse teha mingeid selliseid töid (nt maaparandus- või ehitustöid, 

ülesvoolu asuvate veekogude süvendustöid vms), mis tooks kaasa setete suurenenud 
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sissekande järve? Sellisel puhul oleks mõttekas alustada sette-eemaldustöödega pigem pärast 

neid töid, et ilus lõpptulemus kohe rikutud ei saaks (vt ka peatükk 12: Ilmatsalu järve 

tervendamine). 

 Eeltööde raames võiks mainida sedagi, et praktikas on ette tulnud olukordi, kus 

planeeritakse setete eemaldamist, kuid jäetakse kahe silma vahele asjaolu, et järv asub 

kaitsealal ja/või järves elab oluline kaitsealune liik, mistõttu taolisi töid konkreetses järves ei 

tohigi teha vastavalt sellel kaitseala lubatud tegevusi reguleerivale seadustikule. 

Seadusandlikku ja protseduurilist korda sette eemaldamise planeerimisel käsitletakse lähemalt 

3. ja 10. peatükis. 

 

5 Seire ja järelseire 

 

Seirel ja järelseirel on oluline osa järve taastamis- või tervendamistöödest. See 

võimaldab tööde käigus kontrollida nende mõju järve ökosüsteemile ning hinnata rakendatud 

meetmete tulemuslikkust pärast tööde teostamist. Siiski on Eestis sette-eemaldustööde puhul 

seire ja järelseire vajadus jäänud piisava tähelepanuta – loodetavasti see muutub edaspidi 

paremuse poole. Alljärgnevalt on tähelepanu pööratud limnoloogilisele seirele ja järelseirele 

vastandina tehniliste tööde järelevalvele (vt peatükk 10). 

 Kui järv setete eemaldamiseks veest tühjaks lastakse (see tuleb kõne alla eelkõige 

paisjärvede puhul), siis tööde käigus võiks veenduda eelkõige selles, et toiteaineterikas 

töötlemata settevesi ei leiaks teed tagasi järve (liigagi tihti esineb juhtumeid, kus eemaldatav 

sete tõstetakse lihtsalt veekogu kallastele, kust siis toiteaineterikas settevesi nõrgub otse tagasi 

järve). Nõuetekohase projekteerimise käigus peaks selline risk olema minimaalne. 

Kui setteid eemaldatakse säästvamate meetodite abil veetaset langetamata, tuleks 

tööde teostamise ajal kontrollida toiteainete kontsentratsioonimuutusi järvevees ning sellega 

seotud võimalikku fütoplanktoni produktsiooni kasvu. Tööde ajal tuleks vajaduse korral 

korraldada ka kontroll tervendatavast veekogust allavoolu jäävate (voolu)veekogude osas, 

näiteks kui need on kalanduse vm elustiku seisukohalt väärtuslike ja haruldaste elupaikadena 

tundlikud settematerjali või toiteaineterikka vee koormusele. Samuti võib olenevalt järvest 

olla vajalik kontroll resuspendeerunud sette leviku üle sellistesse järveosadesse, mis näiteks 

liigikaitse-eesmärkidel ei tohiks settekihiga kattuda (näiteks võib tuua olukorra Viljandi 

järves, kus planeeritavate sette-eemaldustööde käigus tuleb tagada, et üleskeerutatud muda ei 

saaks settida naabruses asuvale haruldase järvepalli esinemisalale – see oleks sellele äärmiselt 

spetsiifilisi keskkonnatingimusi nõudvale vetikale hukutav). 

Järelseire käigus määratavate parameetrite valik oleneb nii sette-eemaldustööde ajast, 

seire teostamise ajast kui ka sette-eemaldusmeetodist. Kindlasti on tööde tulemuslikkuse 

seisukohast vaja võrrelda töödele järgneval vegetatsiooniperioodil järve elustiku- ja 

keemianäitajaid nende andmetega, mis koguti eeluuringute ajal enne sette-eemaldustöid. 

Uuritavate parameetrite näiteks võib tuua järvevee hapnikusisalduse, pH, järvevee 

toiteainetesisalduse ja hägususe, klorofüll a sisalduse, elustiku liigilise koostise (nt planktiliste 

vetikate koosluses) ja teised rutiinsemad järve seisundi näitajad. Vastavalt järvetüübile ja 

konkreetsele probleemile, mis on selle järvega seotud, võib lisaks vaja minna spetsiifilisemaid 

analüüse (nt naftasaaduste sisalduse määramine). Mida pikema aja jooksul järve korduvat 

järelseiret teostatakse, seda parem ülevaade saadakse järve tervise taastumise kohta. Samuti 

on taolise kontrolli käigus võimalik avastada tegureid, mis võiksid ohustada saavutatud 

tulemust (nt välisreostuskoormuse uus tõus). Järelseire perioodi pikkus ja seire sagedus 

oleneb aga ka vastava tervendusprojekti majanduslikest ja ajalistest piiridest. 

Teatavat liiki järelseire vormiks võib pidada ka seda, et edaspidigi hoitakse silm peal 

valgalal toimuval – kas jätkuvalt on efektiivsed seadmed ja meetmed, mis hoiavad kontrolli 
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all punkt- ja hajureostusallikad valgalal? Ega aja jooksul pole lisandunud uusi reostusallikaid? 

Välisreostuse jätkumine tühistab üsna pea kõik järvesiseste meetmetega saavutatud tulemused 

järve seisundi parandamiseks. 

 

6 Alternatiivid 

 

 Kui sette eemaldamine pole võimalik (nt on liiga kulukas või pole antud veekogus 

lubatud või on kaasnevad riskid suuremad kui loodetav kasu), võib kaaluda ka alternatiivseid 

variante, vähendamaks settega seotud ebasoovitavat mõju järvele. 

 Sette keemiline töötlemine annab võimaluse siduda settesse ühendid, mille sattumine 

settest järvevette on taunitav. Samuti saab selle meetodiga viia teatud ühendeid settest välja 

järvele ohutul moel (nt lämmastiku eraldumine gaasilises vormis denitrifitseerimise 

soodustamisel) või leevendavad setteprotsesside ebasoovitavat mõju. Setete keemilist 

töötlemist peetakse enamasti mõnevõrra odavamaks setete eemaldamisest (Cooke et al., 

2005). Põhjaliku ülevaate sette keemilise töötlemise erinevatest võimalustest annab 8. 

peatükk. Ka järvevee aereerimismeetodid (vt 5. peatükk) võivad parandada järve seisundit, 

soodustades orgaanilise aine aeroobset lagunemist settes ning vältides anaeroobse 

keskkonnaga kaasnevaid ebasoovitavaid keemilisi protsesse ja järveelustiku jäämist 

hapnikuvaegusesse. 

  Alternatiivina setete eemaldamisele on kasutatud ka setete katmist (Cooke et al., 

2005). Materjalid, mida kasutatakse setete katmiseks, on kallid, samuti on setete katmise 

puhul mõnes mõttes tegu n-ö haigussümptomite, mitte põhjuse kõrvaldamisega (reostunud 

setted jäetakse eemaldamata), kuid siiski peetakse setete katmise meetodit üsna efektiivseks, 

eriti kui eelkõige soovitakse piirata makrofüütide levikut (Cooke et al., 2005). Siiski ei saa 

seda meetodit kulukuse tõttu rakendada suurematel järvepõhjaaladel. Setete katmise 

puudusena on nimetatud meetodi lühiealisust (kaetud pinnale setib uus materjal, mille 

taasasustavad makrofüüdid) – katmist tuleb korrata või kattematerjali puhastada settivast 

materjalist; samuti kaasneb katmisega põhjaloomastiku hävinemine katte all. 

  Kui probleemiks on veekogu madaldumine, võib järvepõhja süvendamisele 

alternatiivseks ja veeökosüsteemi säästvamaks lahenduseks olla veetaseme tõstmine. Näiteks 

Soomes asuv keskmiselt vaid 0,4 m sügavune Kanteleenjärvi oli kinnikasvamise ohus, kuni 

veetaset tõsteti; selle tulemusena säilis ja paranes järve väärtus linnukaitsealana. 

  Neile sette-eemaldustöödele, mille eesmärgiks on suurtaimestiku piiramine, on üheks 

võimalikuks alternatiiviks ka veetaseme alandamine sette kuivalejätmise ja/või 

läbikülmumise saavutamiseks (vt ka 7. peatükk). Tuleb aga arvesse võtta, et see meetod 

mõjub selektiivselt erinevatele taimeliikidele (mõne levikut piirab, mõne oma soodustab) ja 

sette kuivatamine-külmutamine hävitab põhjaloomastiku. 

Alati on üheks võimalikuks otsuseks olukorra jätmine endiseks (nn nullvariant), kui 

heade ja halbade külgede kaalumisel võib arvata, et setete eemaldamisest tõuseb rohkem 

kahju kui kasu (näiteks on sügavamad settekihid reostunumad kui neid katvad ja neid 

järveveest isoleerivad hiljem settinud kihid või on sette-eemaldustööde puhul ohus kaitsealuse 

liigi või elupaiga püsima jäämine vms). 

Järveteadlased ei väsi kordamast tõsiasja, et järvesiseste meetodite rakendamise 

eeltingimuseks on väljastpoolt järve tuleva reostuse lõpetamine – vastasel juhul on tehtud 

kulutused asjatud ja saadud tulemused lühiajalised. Järvele võib ühe alternatiivse variandina 

abi olla ka sellest, kui hoolimata järvesiseste meetodite kasutamata jätmisest (majanduslikel 

või muudel kaalutlustel) alandatakse järve välisreostuskoormust kas reostusallikatest 

tuleneva saaste vähendamisega või erijuhtudel hädapärase variandina reostunud vee 
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möödajuhtimisega järvest; viimasel puhul tuleb arvesse võtta, et kannatama võib hakata 

veesüsteemis järgmine (voolu)veekogu. 

 Häid tulemusi võib saavutada erinevaid meetodeid kombineerides (näiteks sette 

eemaldamine koos biomanipulatsiooniga). 

 

 

7 Trummeni järv – 40 aasta pikkune edulugu 

 

 12. peatükis on toodud hulgaliselt näiteid järvede tervendamisest nii Eestis kui 

välismaal. Siinkohal olgu aga detailsemalt kirjeldatud Rootsis Växjö piirkonnas asuva 

Trummeni järve tervendamist, mis on tõenäoliselt üks kõige paremini dokumenteeritud sette-

eemaldusjuhtumeid. Saja hektari suuruse järve reostamine haiglaköögi olmereoveega algas 

juba 19. sajandi lõpul ning see peatati alles 1936. aastal. 1943–1959 sattus järve linavabriku 

heitvesi, pärast seda suudeti ümbruskonna reoveed suunata kanalisatsioonivõrku. Hoolimata 

reovete kõrvalejuhtimisest ei paistnud järve seisund kuidagi paranevat: 1960-ndate alguses oli 

olukord nii halb, et Växjö linna elanikud kaalusid juba järvenõo täitmist. Sette meetripaksune 

pindmine kiht oli äärmiselt toiteaineterikas ning toimis järve sisekoormusallikana. 1970. a 

eemaldati järve põhjast (vett järvest välja juhtimata) poole meetri paksune settekiht, 1971. a 

veel teinegi pool meetrit setet. Nende tööde käigus kasvas järve keskmine sügavus 1,1 

meetrilt kuni 1,75 meetrini ning suurim sügavus 2,1 meetrilt 2,5 meetrini. Eemaldatud sette 

kogumaht moodustas 30 × 10
5
 m³. Osa eemaldatud settest ladustati tammidega eraldatud 

järvesoppidesse, osa aga tiikidesse, millest väljanõrguvat vett töödeldi 

alumiiniumiühenditega, vähendamaks selle fosforisisaldust algselt tasemelt (1 mg/l) 

kontsentratsioonini 30 µg/l; kuivanud settematerjal müüdi pinnase katmiseks ja rikastamiseks. 

Sette eemaldamise tulemusena vähenes järvevee fosforisisaldus 90% (algselt 600 µg/l kuni 

70–100 µg/l); eriti märgatav oli fosfori suvine kontsentratsioonilangus. Ka üldlämmastiku 

kontsentratsioon vähenes ligikaudu 80%. Järsult langes sinivetikate biomass, vee läbipaistvus 

kasvas 25 cm-lt 75 cm-ni. 1975. a leidis aset ajutine fosforisisalduse tõus, kuid seda seostati 

suure hulga karpkalaliste saabumisega järve. Seda tüüpi kalu peetakse veekvaliteedi 

seisukohast ebasoovitavateks, sest bentostoidulistena „tuhnivad” nad järvepõhjast setet üles. 

1976. a püüti järvest välja umbes 2 tonni kalu. 1979. a seda jätkati, mille tulemusel järvevee 

fosforisisaldus vähenes. Kui pärast kalapüügi lõppu 1979. a fosforisisaldus taas suurenema 

hakkas, sai selgeks, et soovitava toiteainete taseme tagamiseks on madalas järves vaja 

saavutada kontroll kalapopulatsiooni üle. Fütoplanktoni biomass püsis madalana kogu selle 

perioodi jooksul, kui karpkalalisi välja püüti (ligikaudu 225 g/cm³), tõusis mõnevõrra 

väljapüügi peatamisel 1980–1987, kuid ei ole enam kordagi olnud nii kõrge kui enne sette 

eemaldamist 1970. a (370 g/cm³ 1968–1969). Trummeni järv on siiamaani heas seisus ja 

kasutatav mitmekülgseks rekreatsiooniliseks otstarbeks. 

 Trummeni järve tervendamise edukuse põhjuseks peetakse eelkõige kahte asjaolu: 

esiteks sette-eemaldusele järgnenud korduvat kalade väljapüüki, teiseks aga sobiva sette-

eemaldustehnika kasutamist, mis spetsiaalse otsiku abil võimaldas väga täpset settekihi 

kogumist. Paljude hilisemate sette-eemaldusprojektide analüüsimisel on ilmnenud, et sobiva 

sette-eemaldustehnika valik on tervendamise edukaks läbiviimiseks vähemalt sama oluline 

kui eemaldamist vajava settekihi paksuse kindlaksmääramine eeluuringute käigus. Muidugi 

on siingi hea tulemuse püsimisel oluline hoida püsivalt madalana välisreostuskoormus: veel 

eelmisel aastakümnel rajati Trummeni järve valgalale märgalasüsteemid linnast pärineva 

suurenenud äravoolu filtreerimiseks ja puhastamiseks. Siinkohal võib võrdluseks tuua Tšehhis 

asuva Vajgari järve tervendamise, mille käigus reostunud settekiht eemaldati samuti täpset ja 
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kvaliteetset teostust võimaldava tehnika abil, kuid kuna toiteainete sissekanne valgalalt jäi 

endiselt kõrgeks, halvenes järve seisund taas. 

 

Kokkuvõte 

 

Setteid soovitakse eemaldada peamiselt neljal eesmärgil: 

1) järve või järveosa süvendamine; 

2) toiteainete sisekoormuse ja ringluse vähendamine järves; 

3) suurtaimede leviku piiramine; 

4) toksiliste ainetega saastunud sette eemaldamine veekogust. 

 

 Kõige lihtsamini saavutatav eesmärk on veekogu süvendamine; toiteaineteringluse ja 

suurtaimede leviku kontrollimine on keerukam: soovitud tulemuse saavutamine nõuab paljude 

teiste järvetalitluse eripärade arvestamist ning tööde alustamise eeldusena järve 

välisreostuskoormuse piiramist või lõpetamist. Toksiliste ainetega saastunud setete 

eemaldamine nõuab erilist ettevaatust, et vältida veesüsteemi teiste osade reostamist. 

 Sette eemaldamiseks on põhimõtteliselt kaks võimalust: 1) vastavast järveosast või 

kogu järvest juhitakse vesi ära ning seejärel eemaldatakse sete või 2) sete eemaldatakse 

veekihi alt. Teine meetod on sobiva sette-eemaldustehnika kasutamisel säästvam 

järveökosüsteemi seisukohast; põhjaloomastiku taastumine on aeglasem sette kuivaksjätmise 

ja/või külmumise korral. 

 Sette eemaldamine on võrdlemisi kallis ettevõtmine. Et soovitud tulemus oleks 

võimalikult kauapüsiv, on vajalikud põhjalikud eeluuringud, tööde läbimõeldud planeerimine 

ja teostus nii sette eemaldamisel kui ladustamisel (vt ptk 10) ning eesmärgikohane seire ja 

järelseire. 
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