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Töö eesmärk on anda ülevaade võõrliigi temaatikast, kohalike omavalitsuste arengudokumentide 

temaatilisest käsitlusest, võimalustest ja rakendatud praktikatest võõrliikide ohjamisel. Töö 

põhineb teemakohasel kirjandusel, kohalike omavalitsuste arengudokumentide analüüsil ning 

kohalike keskkonnavaldkonna spetsialistide seas läbiviidud küsitlusel. 

 

Töös analüüsitud 420 arengudokumendist käsitles temaatikat 83 ehk alla veerandi dokumentidest 

(19,8%). Enam käsitleti temaatikat üldplaneeringutes ja nende keskkonnamõjude strateegilises 

hindamises, peamiselt formaalsest aspektist seoses piirkonnale omase elurikkuse ja/või 

kliimamuutustega kaasneva problemaatikaga. Temaatika sisuline käsitlus oli levinud eelkõige 

kohalike omavalitsuste arengukavades ja sellest tulenevates valdkondlikes dokumentides. 

 

Kohalike omavalitsuste võõrliikide levikuülevaade põhineb avalikel kaardikihtidel. Vähesel 

määral on vastavaid andmeid kogutud inventuuride käigus, muu hulgas saadakse kodanikelt 

asjakohast teavet. Kohalike omavalitsuste võõrliikide levikuülevaade oma haldusalas on pigem 

puudulik. Võõrliikide ohjamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused eelkõige temaatilise teabe 

jagamise võimalust (ennetustegevus). Tõrjetöid on teostatud koostöös erinevate osapooltega 

(kodanikud, Keskkonnaamet jt). Tegevuste teostamiseks oli Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

looduskaitse programmist toetust taotlenud vaid kaks kohalikku omavalitsust, sihtotstarbelist 

rahastust tõrjetööde teostamiseks on eraldanud mõned kohalikud omavalitsused. Asjakohaseid 

võõrliikide tõrjemeetmeid/-tegevusi on rakendanud üle veerandi kohalikest omavalitsustest. 

Võõrsoontaimede ohjamiseks rakendatakse peamiselt käsitsi mürgitamist, kaevamist ja niitmist 

ning võõrnälkjate puhul kokku kogumist. Üldiselt lähtutakse tõrje teostamisel riiklikul tasandil 

antud soovitustest. 

 

Temaatika vajab enam tähelepanu seoses võõrliikide levikuga kaasneva võimaliku negatiivse 

mõjuga. Kohalike omavalitsuste spetsialistide teadlikkust tuleb tõsta, samuti töötada riiklikul 

tasandil välja strateegia ja tegevuskava, sh konkreetsed liigispetsiifilised juhised, suunamaks 

seotud tegevusi ning temaatikaga toimetulekut. 

Märksõnad: introduktsioon, bioinvasioon, võõrad liigid, omavalitsus 

 

 

 



   
 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  
Abstract of Master’s Thesis 

Author: Aivi Kasik Specialty: Environmental Management 

and Policy 

Title: Alien species and local government opportunities and practices in their management 

Pages: 116 Figures: 24 Tables: 5 Appendixes: 2 

Department: Chair of Environmental Protection and Landscape Management 

Field of research: Plant ecology (B270), Animal ecology (B280), Political 

science and administration (S170) 

Supervisors: Eva-Liis Tuvi 

Place and date: Tartu 2022 

 

The aim of this thesis is to give an overview of the alien species topic, the thematic approach of 

local government development documents, possibilities and applied practices in the management 

of alien species. The work is based on relevant literature, analysis of local governments 

development documents and a survey conducted among local governments environmental 

specialists. 

 

Of the 420 development documents analysed in the work, 83 or less than a quarter of the 

documents (19,8%) dealt with the topic. The issue of alien species in comprehensive plans and 

the strategic assessment of their environmental impacts was more addressed, mainly from a 

formal point of view in relation to region-specific biodiversity and/or the challenges posed by 

climate change. The substantive approach to the alien species topic was prevalent primarily in 

local governments development plans and related sectoral documents. 

 

The local governments overview of the spread of alien species is based on public map layers. A 

limited amount of data has been collected in the course of inventories, including relevant 

information from citizens. The local governments overview of the spread of alien species in its 

area of administration is rather incomplete. In order to manage alien species, local governments 

use, in particular, the possibility of sharing thematic information (prevention). The management 

and eradication work has been carried out in cooperation with various parties (citizens, the 

Environmental Board, etc.). In order to carry out the activities, only two local governments had 

applied for support from the Environmental Investment Centre's nature conservation programme, 

and some local governments have allocated targeted funding for carrying out the control work. 

More than a quarter of local governments have implemented appropriate measures/actions to 

control alien species. Alien plant species are mainly managed by manual poisoning, digging and 

mowing, and in the case of non-native slugs, collection work is carried out. In general, the control 

methods of alien species are based on the recommendations made at national level. 

 

The topic needs more attention in relation to the potential negative impact of the spread of alien 

species. The awareness of local governments specialists needs to be raised, as well as the 

development of a strategy and action plan at national level, including specific species-specific 

guidelines, to guide related activities and the handling of the issue. 
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SISSEJUHATUS 

 

Võõrliigid, kui inimese kaasabil väljaspoole oma looduslikku levikuareaali introdutseeritud 

liigid, kujutavad ohtu nii globaalsel kui lokaalsel tasandil. Temaatika olulisus seisneb 

võõrliikide introduktsiooniga kaasnevas negatiivses mõjus, mis avaldub looduslikele 

kooslustele, mõjutades seeläbi inimeste tervist ja heaolu ning tekitades majanduslikku kahju. 

Võõrliikide leviku suurenemist on täheldatud alates 1980. aastatest seoses globaalse 

kaubavahetuse ja rahvastikumuutustega, ühtlasi on süvenemas introduktsiooniga kaasnev 

negatiivne mõju looduskeskkonnale (IBPES 2019). 

Teema on aktuaalsena püsinud läbi aegade, kuid viimastel aastatel on võõrliikidega kaasnev 

problemaatika süvenemas eeskätt invasiivistuvate liikide näitel – hispaania teeteo levik Eestis 

laienes ühtäkki plahvatuslikult, kuigi liik on riigis esinenud üle 10 aasta (Keskkonnaamet 

2021b). Kuna antud liigi puhul on tegemist aiakahjuriga, suureneb eeskätt kohalike 

omavalitsuste poole pöördumiste hulk, survega rakendada liigist vabanemiseks vajalikke 

meetmeid. 

Temaatikat reguleerivad mitmed õigusaktid ning muud kokkulepped nii rahvusvahelisel, 

Euroopa Liidu kui Eesti tasandil. Lähtuvalt asjakohastest määrustest ja seadustest, on 

võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevuse korraldamine maaomaniku ülesanne (Euroopa Liidu 

Teataja 2014). Kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab muuhulgas teisi täitmist 

vajavaid ülesandeid, ei pruugi võõrliikide levikust ülevaate saamine vajalike teadmiste ja 

vahendite puudumisel aktuaalsena näida, mistõttu on oluline sellele tähelepanu pöörata. 

Võõrliigid on mitmes perspektiivis inimkonnale kasutoovad, kuid seejuures tuleb olla valvas 

nende introduktsioonil loodusesse. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade võõrliigi temaatikast, kohalike 

omavalitsuste arengudokumentide temaatilisest käsitlusest, võimalustest ja rakendatud 

praktikatest võõrliikide ohjamisel. Antud töö põhineb teemakohasel kirjandusel, kohalike 

omavalitsuste valdkondlike arengudokumentide analüüsil ning kohalike keskkonnavaldkonna 

spetsialistide seas läbiviidud küsitlusel. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks püstitati 

järgmised uurimisküsimused: 
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1. Millisel määral on võõrliikide temaatika käsitletud kohalike omavalitsuste (valitud) 

arengudokumentides? 

2. Kas kohalikel omavalitsustel on ülevaade oma territooriumil levivatest võõrliikidest? 

3. Millised on kohalike omavalitsuste võimalused võõrliikide ohjamisel? 

4. Kas ja milliseid meetodeid on kohalikud omavalitsused võõrliikide ohjamisel 

rakendanud? 

Autor tänab töö juhendajat Eva-Liis Tuvi professionaalse juhendamise, toetuse ning panuse 

eest töö valmimisse. Lisaks tänab autor küsitluse testgruppi ning kõiki küsitlusele vastanud 

kohalike omavalitsuste spetsialiste panustatud aja ning vajalike lisakommentaaride eest. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1. Võõrliikide määratlus ja üldiseloomustus 

 

Võõrliikideks (inglise keeles alien species, non-native species, non-indigenous species, 

introduced species) nimetatakse liike, alamliike või madalamaid taksonoomilisi üksusi, mis on 

levinud väljaspoole oma looduslikku levilat inimese tahtlikul või tahtmatul kaasabil (Eek, 

Kukk 2013, Eesti Keele Instituut 2021). Võõrliigina ei käsitleta üksnes isendit, vaid ka tema 

osiseid (sugurakke, seemneid, mune, leviseid), mille abil on võimalik paljuneda (Euroopa 

Liidu Teataja 2014). 

Eesti keeles kasutatakse võõrliigi mõiste korral mitmeid sünonüüme – tulnuk- ja probleemliik, 

eksootiline liik, introdutsent ning invasiivne liik (Kukk 1999, Eek, Kukk 2013), kuid neis 

esineb teatud erinevusi. Tulnukliik on liik, mis on tahtmatult sisse toodud ning kasvab 

inimtegevusest mõjutatud kasvukohtades (raudteejaamade, prahipaikade jm alade ümbruses) 

(Kukk 1999). Eelnevale definitsioonile vastab ka termin introdutsent ehk sissetoodud liik ning 

eksootiline liik, mis on Eestis levinud pigem eksootilise kodu/-lemmiklooma kirjeldamisel. 

Termin „probleemliik“ võib tähistada Eesti flooras või faunas esinevat looduslikku liiki (nt 

kormoran), mis võib arvukuse suurenemisel sarnaselt võõrliikidega mõjutada teisi looduslikke 

liike (Keskkonnaamet 2021a), mistõttu ei sobi võõrliike nimetada probleemliikideks ning 

vastupidi. Invasiiv või invasiivne võõrliik on kiire levimisvõimega ja keskkonna suhtes 

negatiivset mõju omav liik (Ibid.). Krüptogeenseteks liikideks nimetatakse aga teadmata 

päritoluga liike, mis ei ole esinemiskohas pärismaised ega võõrad (Carlton 1996). Globaalse 

kliimamuutuse ja/või muude tegurite kaasabil, kuid looduslikul teel levikuriiki jõudnud liike ei 

klassifitseerita võõrliikideks (Eesti kontekstis šaakal, keda peeti veel hiljaaegu võõrliigiks). 

Eestis looduses loetakse võõrliikideks taimeliike, mis jõudsid riiki alates 18. sajandi 

keskpaigast ning muid liike alates 19. sajandi lõpust (Keskkonnaministeerium 2021a, Kraut, 

Soomets s.a.). Nimetatust varem Eestisse levinud võõrliigid on tänaseks kohanenud ning osaks 

kooslustest, mistõttu neid liike ei tõrjuta. 2020. aasta andmete põhjal on Eesti looduses 

registreeritud 997 võõrliiki, millest üle 75% moodustavad taimeliigid, kuid järjepideva seiretöö 
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ja inventuuride puudumise tõttu võib võõrliikide koguarv küündida üle 2 000 liigi 

(Tammekänd, Linnamägi 2020).  

Probleeme võib tekkida lennuvõimeliste linnuliikide võõrliikidena määratlemisel (kas püsiva 

asurkonna võõral maal moodustanud konkreetse liigi isendid on võõrliigi esindajad või mitte), 

kui nende levimisele on kaasa aidanud inimene (toonud sisse teiselt mandrilt). Kangur et al. 

(2005) käsitlevad võõrlinnuliikidena Euroopa tasandil valgepõsk-händparti ja Eesti tasandil 

kanada laglet, kodutuvi ning faasanit. Neist valgepõsk-händpart (Põhja-Ameerika päritolu) on 

Euroopa tasandil võõrliik, kuuludes alates 2016. aastast EL võõrliikide nimekirja (Euroopa 

Liidu Teataja 2014), kuigi on moodustanud Suurbritannias oma asurkonna (Jonsson 2000: 98). 

Liik kuulub ka Eesti looduslikku tasakaalu ohustavate liikide nimekirja (Looduslikku tasakaalu 

ohustavate… 2007). Kanada lagle on Linnuatlases (2018) märgitud kui püsihaudelind, kes 

pesitseb Eestis püsivalt 2010-ndatest (Leibak 2018: 52), kuigi Eesti Ornitoloogiaühingu 

kodulehe ühel teemalehel on liik kirjas kui „inimese poolt sissetoodud võõrliik“ (C-kategooria) 

(Eesti Ornitoloogiaühing 2022b), teisel aga kui C-kategooriasse („liigid ja alamliigid, kes on 

introdutseeritud või vangistusest põgenenud isendite najal moodustanud looduses püsiva 

populatsiooni, samuti liigid, kes satuvad meile niisugusest populatsioonist väljaspoolt Eestit“) 

kuuluv, aga terminit „võõrliik“ ei rõhutata (Eesti Ornitoloogiaühing 2022a). Kodutuvi on 

Linnuatlase kohaselt Turkestani-Vahemere faunatüübi (esivanemad pärinevad Euroopast) 

esindaja (Leibak 2018), kes on Eesti aladel olnud juba XIX sajandi II poolest ning 

ornitoloogiaühingu kodulehel Eesti lindude nimestikus (Eesti Ornitoloogiaühing 2022a) kirjas 

kui paigalind. Kui lennuvõimeline linnuliik on iseseisvalt oma loodusliku areaali (ühe mandri 

piires) laiendanud, siis võõrliigiga tegu ei ole. Seega kanada lagle ja kodutuvi kaasaegses 

käsitluses võõrliigi alla ei lähe, kuigi vanemas kirjanduses (Kangur et al. 2005, Eek, Kukk 

2013) neid või ühte neist võõrliigi näidetena kohtab. Faasan, keda on Eesti territooriumile 

korduvalt lahti lastud ja Linnuatlases staatusega „vangistusest lahtipääsenud“ (Kruus 2018: 

516) Eesti lindude nimestikus (Eesti Ornitoloogiaühing 2022a) esindatud pole. Kuigi Eesti eri 

piirkondades on XXI sajandi esimesel kümnendil looduses isendit kohatud, on tõenäoliselt 

siiski registreeritud kasvandustest pagenud või loodusesse tahtlikult vabastatud isenditega 

(Kuus 2018:516). Küll aga võib Eestis, Lätis ja Islandil seni mittepesitsev faasan tulevikus 

kliimamuutuste võimendudes muutuda hiljemalt 2070-2099 haudelinnuks (Leibak 2018: 52). 

Kanada lagle, kodutuvi ja faasan ei kuulu Eesti ega Euroopa Liidu võõrliikide nimekirja.  

Võõrliigi määratlus muutub ajas ka näiteks limustel. Kunagisest rangelt kaitstud liigist võib 

saada võõrliik nagu juhtus see viinamäe teoga (Helix pomatia) (Ehlvest 2005). Liik kuulub küll 
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loodusdirektiivi liikide hulka, kuid viimasel hindamisperioodil teda enam ei hinnatud – liik on 

nüüd võõrliigi staatuses (Leivits 2020). Samuti on ümber hinnatud järvekonna staatus (Kriis 

2019), kuid liik püsib veel III kaitsekategooria liikide nimekirjas (III kaitsekategooria liikide… 

2014). 

Eestis koondab invasiivseid võõrliike must raamat, mis sisaldab andmeid sissetoodud liikide, 

invasiivide ja võimalike ökosüsteeme ohustavate võõrliikide kohta (Kull et al. 2001), ühtlasi 

nähakse vajadust koostada üldine, kõiki võõrliike hõlmav nimekiri (Vunk 2018). Eesti esimene 

riiklik võõrliikide andmebaas valmis 2003. aastal ning tegemist oli pigem nimestikuga Eestis 

leiduvate võõrliikide kohta, sisaldades veel liigi kirjeldust, levikuteid, võimalikke mõjusid jpm 

(Keskkonnaministeerium 2003).  

Erinevate liigirühmade seas esinevaid võõrliike iseloomustavateks omadusteks on kiire 

paljunemis- ja levimisvõime, eriti edukaks osutub vegetatiivse või hermafrodiitse 

(mõlemasuguline organism), laia ökoloogilise amplituudi, teiste organismidega samu nišši 

täitev ning väheste looduslike vaenlaste (kiskjad, parasiidid, haigused, teised konkurendid) 

olemasoluga liik (Ojaveer et al. 2011, Eek, Kukk 2013). Liigirühmade seas peetakse 

ohtlikumateks veevõõrliike, kuna tõrjemeetmete rakendamine on nende puhul oluliselt 

keerulisem ja aeganõudvam võrreldes maismaa võõrliikidega, mistõttu on tõenäoline, et 

veekeskkonnas ei suudeta liigist lõplikult vabaneda (Ojaveer et al. 2011). 

Uude elupaika või kasvukohta levinud liik võib koosluses pikka aega, ilma olulist mõju 

omamata, eksisteerida. Hetke, mil liik muutub invasiivseks ei ole võimalik ette näha, kuid on 

teada, et liik muutub invasiivseks kui asustatud elupaiga- või kasvukohatingimused on liigile 

sobivad – puuduvad looduslikud vaenlased ja haigused, mistõttu hakkab liik jõudsalt levima 

ning tõrjub välja kohalikud liigid, muutes seeläbi pärismaiseid kooslusi (Primack et al. 2008). 

Üldistatult on leitud, et 10% võõrliikidest suudab juba levitud piirkonda lühiajaliselt püsima 

jääda, ilma püsivaid populatsioone moodustamata (Ibid.). Eelnimetatust naturaliseerub 10% 

ning 10% naturaliseerunud liikidest muutub invasiivseks. Kirjeldatud olukorda nimetatakse 

1/10 reegliks (Primack et al. 2008). 

Võõrliikide levikuteedena eristatakse tahtlikku ja tahtmatut introduktsiooni. Tahtliku 

introduktsiooni korral kasvatatakse võõrliike teadlikult põllumajanduses, aianduses, 

metsakultuurides või peetakse kodumajapidamises lemmikloomana (Kukk 1999). Tahtmatu  

introduktsiooni käigus levivad liigid transpordivahendite, kaupade või muu abil keskkonda, 
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kuhu liigi looduslik levik ei ole võimalik (Ibid.). Võõrliikide levikuteid on klassifitseeritud 

järgnevalt: 

1) Tahtlik keskkonda viimine/loodusesse laskmine; 

2) Suletud tingimustest väljapääsemine (karusloomafarmid, aiandus, lemmikloomad); 

3) Toorainete/kaupade saastajad (kahjurputukad, patogeenid); 

4) Vedu (ing k stowaways, nn jänesena reisivad liigid); 

5) Antropogeensed koridorid (tunnelid, veeteed, sillad); 

6) Iseseisev liikumine (eelduseks eelnevate liikumisteede kaudu sissetoomine ja edasine 

levik) (Hulme et al. 2008). 

Eelnimetatud klassifikatsioon on aluseks invasiivsete võõrliikide sissetulekuteede analüüsi 

koostamisel, mille käigus hinnatakse Euroopa Liidu jaoks probleemsete invasiivsete 

võõrliikide sissetoomis-, püsimajäämis- ja levimisriski (Kraut 2017). Lisaks muudele 

antropogeensetele teguritele soodustab süvenev kliimamuutus võõrliikide plahvatuslikku 

levikut, luues liikidele nende levikuareaali laiendamiseks sobivad tingimused ning see 

tähendab seni „vaoshoitud“ võõrliigi agressiivset ja laialdasemat levikut. 

 

 

1.2. Võõrliikide introduktsiooniga kaasnevad mõjud 
 

Võõrliikide introduktsiooniga kaasnevad mõjud on võimalik klassifitseerida järgnevalt: 1) 

majanduslikud mõjud; 2) ökoloogilised mõjud ja 3) mõju inimese tervisele (Euroopa Liidu 

Teataja 2014). Seejuures on kõige selgem majandusliku mõju liigitamine, kuna teiste 

klassifikatsioonide puhul sõltub käsitlus (täiendav jagamine positiivseks ja negatiivseks või 

otseseks ja kaudseks mõjuks) suuresti esitaja vaatenurgast ja taustast, nt elustiku kadu. 

Võõrliikide introduktsiooniga võib kaasneda majanduslik kasu. Arengumaades kasutatakse 

võõrrohttaimede vilju müügiks, loomade söödaks ja kaubeldakse võõrpuittaimestikust saadud 

küttepuudega (Shackleton et al. 2019). Positiivset mõju avaldab mullastikule ida-kitsehernes 

(Galega orientalis), mis rikastab seda mügarbakterite abil lämmastikuga (Kukk 1999), 

parandades seeläbi mulla tervist, teisalt aga vähendab rohumaade liigirikkust, tõrjudes 

väiksemakasvulised, nõrgema konkurentsivõimega liigid kooslusest välja (Kangur et al. 2005). 
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Lisaks võivad võõrliigid pakkuda varju kariloomadele ning teatud juhtudel ilmestada 

maastikupilti (Shackleton et al. 2019). 

Võõrliikide introduktsiooniga kaasnevaks suurimaks negatiivseks mõjuks võib pidada 

majandusliku kahju tekitamist. Otsese majandusliku kahju puhul arvestatakse kulutusi võõrliigi 

ohjamistegevusele, uurimis- ja seireprogrammide läbiviimisele, saagikuse vähenemisele, 

infrastruktuuri kahjustamisele ja mõjule rahvusvahelisele kaubandusele (Invasive Species 

Centre 2022). Kaudne majanduslik kahju sisaldab muu hulgas teiste (tugi-, reguleerivate ja 

kultuuriliste) ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede kahjustamist, mida on enamasti 

keeruline väljendada võrreldes varustavate ökosüsteemiteenustega (Ibid). Maailma mastaabis 

tekitatud majanduslikku kahju hindab ning vastavat teavet koondab asjakohase teadus- ja muu 

kirjanduse alusel 2014. aastal loodud andmebaas InvaCost (Diagne et al. 2020, InvaCost 2021). 

Lisaks majandusliku kahju hindamisele ja vastava teabe koondamisele on autorite prioriteediks 

nii üldsuse kui ka poliitikakujundajate teadlikkuse ja tähelepanu tõstmine võõrliikide osas, 

ennetavate järelevalve- ja kontrollmeetmete hindamise parandamine, majandamismeetmete 

prioriteetide seadmine ning tõhusa ja kulutõhusa otsuste tegemise toetamine (Ibid.).  

Ajapikku on võõrliikidega seotud kulud kasvanud. Euroopa riikide puhul on leitud, et perioodil 

1960-2020 on võõrliikidega seotud kogukulu 116,61 miljardit eurot, mis võib olla alahinnatud, 

kuna viidatud kuluprognoos põhineb 340 liigil ning Euroopas on endiselt üle 4 000 võõrliigi 

ilma teatatud kuludeta, lisaks ei ole kulude hulka arvestatud valdkondlike töötajate palgakulu 

(Haubrock et al. 2021). Võõrliikide poolt enammõjutatud sektoriks on nii Euroopa riikide kui 

ka Ameerika Ühendriikide puhul põllumajandussektor (Haubrock et al. 2021, Fantle-Lepczyk 

et al. 2022). 

Eesti puhul ei ole võõrliikide tekitatud majanduslik kahju kuigi selge. Otseselt mõõdetavad on 

ohjamisele või tõrjumisele tehtud kulutused: karuputke võõrliikide ohjamise korraldamise 

eelarves 2017-2021 planeeriti tegevusteks kokku 2 429 400 eurot (Holm 2010), 2022. aastal 

teostatav tõrjetegevus läheb maksma ligi 402 000 eurot (Keskkonnaamet 2022b). Aastateks 

2022-2023 on vereva lemmmaltsa ohjamiskava alusel riiklikuks tõrjeks planeeritud 70 000 

eurot (Keskkonnaamet 2018a). Kaudsed kahjud võiksid olla mõõdetuna või arvutatuna saamata 

jäänud loodushüvedes või nende kvaliteedi languses (kohalike kalaliikide arvukuse 

vähenemine, mis toob endaga kaasa väiksemad püügikvoodid ja sealt ka väiksema sissetuleku 

kutselisele kalurile). Eestis puuduvad veeökosüsteemide võõrliikide osas kahjuhinnangud, küll 

aga on Eesti Mereinstituut läbi viinud mitmeid võõrliike käsitlevaid projekte, hetkel viiakse 
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läbi näiteks invasiivsete võõrliikide ja kliimamuutuste mõju hindavat projekti Eesti 

mereökosüsteemidele (Eesti Mereinstituut 2022a). Eelnevalt on läbi viidud veel Läänemere 

piirkonna majandamisvõimaluste täiendamise projekti vähendamaks invasiivsete võõrliikide 

sissetalumist laevadega ning selektiivsete püügimeetodite testimist, mis võimaldavad 

suurendada veevõõrliikide (ümarmudila ja hõbekogre) püüki rannikumerest, suurendamata 

püügikoormust teistele kalaliikidele (Eesti Mereinstituut 2022b, 2022c) jpm.  

Maailma mastaabis on leitud, et alates 1960. aastast on võõrkalaliigid (27 liiki) tekitanud kahju 

vähemalt 37,08 miljardi USA dollari (USD) ulatuses (Haubrock et al. 2022). Euroopas 

tekitavad majanduslikku kahju muu hulgas Eestis pärismaiste liikidena levinud liigid. 

Haubrock et al. (2022) alusel tekitab suurimat kahju kerakala (Lagocephalus sceleratus, 3,12 

miljonit USD), karpkala ehk sasaan (Cyprinus carpio, 1,86 miljonit USD), tiibkala (Pterois 

volitans 1,51 miljonit USD), lepamaim (Phoxinus phoxinus 1,21 miljonit USD), harilik 

ebarasboora (Pseudorasbora parva 0,82 miljonit USD) ning muud liigid (harilik päikeseahven, 

koha, vikerforell, säga, ahven, kuldkala jt) 0,18 miljoni USD ulatuses (Haubrock et al. 2022). 

Ökoloogiline mõju. Võõrliikidele pöörati tähelepanu juba 1979. aastal ellu kutsutud Berni 

konventsiooni raames, milles sätestati, et konventsiooniosalised peavad pidama ranget 

kontrolli võõrliikide introdutseerimise üle (Euroopa Liidu Teataja 1982). Tänaseks on 

võõrliigid üheks peamiseks bioloogilise mitmekesisuse kao põhjuseks (IPBES 2019). Maailma 

Looduskaitseliidu (IUCN) punase nimestiku andmebaasi liikidel põhinenud analüüsi alusel 

aitavad võõrliigid oluliselt kaasa maismaa selgroogsete ja taimede väljasuremisele, olles 

sagedaseim või peamine liikide väljasuremise põhjus (Bellard et al. 2016, Blackburn et al. 

2019). Euroopas esineb teadaolevalt üle 12 000 võõrliigi, millest 10-15% (1 200 kuni 1 800 

liiki) on invasiivsed ning kujutavad ohtu ja tekitavad kahju liidu bioloogilisele mitmekesisusele 

(Euroopa Liidu Teataja 2014). Lisaks võivad võõrliigid omada negatiivset mõju 

ökosüsteemidele ja nende pakutavatele hüvedele, sealhulgas inimese tervisele ja heaolule, 

tekitada majanduslikku ja keskkonnakahju ning moodustada monokultuure seal, kus varem 

eksisteerisid mitmekesised taimekooslused (Millennium Ecosystem Assessment 2005, Pyšek, 

Richardson 2010). Seoses suurenenud globaalse kaubavahetuse ja rahvastikumuutustega, on 

alates 1980. aastast võõrliikide leidude arv suurenenud ning introduktsiooniga kaasnev 

negatiivne mõju looduskeskkonnale süveneb (IPBES 2019). 

Eesti puhul on ökoloogilise mõju negatiivseks näiteks võimalik tuua karusloomafarmidest 

loodusesse sattunud ameerika naarits ehk mink (Neovison vison), kes konkureeris pärismaise 
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euroopa naaritsaga (Mustela lutreola) nii elupaiga kui toidupagasi pärast. Ühtlasi on 

pärismaistele kiskjatele toidukonkurendiks osutunud 1938. aastal Eestisse taim- ja 

raipetoidulise loomana introdutseeritud kährikkoer (Nyctereutes procyonoides) (Kuresoo 2015, 

Timm 2022). Lisaks avaldub kährikkoera negatiivne mõju looduskaitseliselt väärtuslike liikide 

kahjustamises (pesarüüste I, II ja III kaitsekategooria linnuliikidel nagu rohunepp, niidurüdi ja 

metsis ning kisklus I kaitsekategooria liigi kõre puhul) (Traks 2016, Keskkonnaamet 2017, 

2018b, 2021g). 

Võõrliigid omavad inimese tervisele valdavalt negatiivset mõju. Eestis levinud võõrliikidest 

ohustavad/kahjustavad inimese tervist sellega kokkupuutel karuputke (fototoksiline mõju) ja 

ambroosia (allergia) perekonna liigid ning imetajatest kährikkoer (haiguste ja parasiitide 

levitamine) ja signaalvähk (koorikloomaallergia) (Vene 2015). 2001. aastast on teada juhtum, 

kus lapsed said töölaagris haljastustööde teostamise käigus karuputkega kokkupuutel 

kõrvetada (Väre 2001). Lisaks ei ole harvad juhud, kus saadakse koduõuel muru 

trimmerdamise käigus põletushaavu (Tamm 2011) või aetakse karuputke noori võrseid 

segamini nii varsselleri kui ka rabarberiga (Riidas 2018). 

Võõrliigid võivad muu hulgas (nagu perekonda konnatatar, ambroosia, rändkarp kuuluvad 

liigid) kahjustada ehitisi, suurendada asustatud kasvukoha erosioonitundlikkust või 

hübridiseerida pärismaiste liikidega, muutes liigi genofondi, mistõttu on järeltulijad enamasti 

paljunemisvõimetud (Rabitsch et al. 2012).  

Eestis esinevate võõrliikide mõju kohta saab täpsemalt lugeda peatükist 1.5. Peamised 

võõrliigid Eestis. 

 

 

1.3. Õiguslikud regulatsioonid ja strateegilised dokumendid 
 

1.3.1. Globaalne tasand 

 

Rahvusvahelisel tasandil on võõrliike käsitletud mitmetes konventsioonides ja lepetes. 

Konventsioonidest on olulisimaks 1992. aastal vastu võetud looduskaitsealane rahvusvaheline 

kokkulepe, bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, mis kohustab liitunud riike hävitama 

võõrliike, mis ohustavad ökosüsteeme, kasvukohti, elupaiku või pärismaiseid liike ning 
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takistama nende levimist ja introdutseerimist (Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon 1994). 

2010. aastal võeti konventsiooniga liitunud riikide poolt vastu globaalne elurikkuse strateegia 

aastateks 2011-2020, mis muu hulgas sätestas ühe alameesmärgi ehk Aichi 9. eesmärgina 

invasiivsete võõrliikide ja nende sissetulekuteede kindlakstegemise ja olulisuse alusel 

järjestamise ning ohtlikumate liikide kontrolli alla saamise või hävitamise (CBD 2010, 2020). 

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega seotud rahvusvahelist kauplemist reguleerib 

Washingtoni konventsioon (CITES; The Convention on International Trade in Endangered 

Species). Kuna kauplemise käigus jõuavad liigid tõenäoliselt uude elupaika, on konventsiooni 

resolutsioonide hulgas käsitletud invasiivsete võõrliikide kauplemist, mis muu hulgas soovitab 

liikmesriikidel arvestada invasiivsete võõrliikide kauplemist käsitlevate siseriiklike 

õigusaktide ja määruste väljatöötamisel (CITES 2004). Kuigi konventsioon ei reguleeri otseselt 

võõrliikidega kauplemist, on tegemist potentsiaalse ohuga CITES liikidele. 

Ramsari konventsioon, mille eesmärgiks on maailma märgalade kaitsmine, kajastab 

võõrliikidega seotud põhimõtteid, tegevusi ja rakendatavaid meetmeid, rõhudes 

rahvusvahelisele koostööle, märgalade võõrliikide riskianalüüside läbiviimisele ning 

võõrliikide poolt tekitatud kahju likvideerimisele (Ramsar Convention Secretariat 2014). 

Konventsiooniga kaasnev strateegiline plaan aastateks 2016-2024 loetleb esimese strateegilise 

eesmärgi hulgas võõrliikidega seotud tegevused, mis seonduvad ÜRO säästva arengu strateegia 

15. eesmärgiga (elurikkuse kao vähendamine) (Ramsar Convention Secretariat 2016).  

Veevõõrliike käsitleb Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO; International Maritime 

Organization) 2004. aastal vastu võetud ning 2017. aastal jõustunud laevade ballastvee ja setete 

kontrolli ning käitlemise konventsioon, mille eesmärk on kaitsta merekeskkonda ballastvee 

kaudu levivate võõrliikide eest (Laevade ballastvee ja… 2018). Konventsioon käsitleb 

ballastvee vahetamist, muu hulgas selleks sobilikke kohtasid ning annab juhiseid, kuidas 

sadamad peaksid laevu kontrollima, ballastvett vahetama või seda sadamates ära andma (Ibid.). 

Lisaks on konventsioonis sätestatud ballastvee vahetamise kaugus maismaast ja tegevuse 

lubatud sügavus ning kohustus pidada laeva ballastvee toimingute kohta registriraamatut 

(Laevade ballastvee ja… 2018). Eesti ratifitseeris konventsiooni 2018. aastal ning 2021. 

aastaks on konventsiooniga liitunud 89 riiki (Laevade ballastvee ja… 2018, IMO 2021:530). 
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1.3.2. Euroopa Liidu tasand 

 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad ja/või käsitlevad võõrliikide temaatikat lisaks 

globaalsetele lepetele veel erinevad regionaalsed konventsioonid, määrused ja strateegilised 

dokumendid. Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse konventsioon ehk 

Berni konventsioon võeti vastu 1979. aastal, eesmärgiga kaitsta looduslikke taime- ja 

loomaliike ning nende elupaikasid (Euroopa Komisjon 2021b). Konventsioon rõhub 

täiendavatele meetmetele seoses võõrliikide võimaliku loodusesse asustamisega ning artikkel 

22 kohustab liitunud liikmesriike reguleerima liikide tahtlikku asustamist territooriumile, kus 

need osutuvad võõrliikideks (Ibid.). Konventsiooni juurde on loodud vastav ekspertrühm, mis 

tegeleb võõrliikidega seotud õigusaktide ja juhendite koostamise ning analüüsimisega, 

sisseleviku teede kindlaks määramise ja paljude muude asjakohaste ülesannetega (Euroopa 

Komisjon 2021b).  

Olulisim Euroopa Liidu tasandil kehtiv määrus seoses võõrliikidega on välja antud 2014. aastal 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt (nr 1143/2014), mis käsitleb looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide sissetoomist, levimise ennetamist ja ohjamist (Euroopa Liidu Teataja 

2014). Määruse juurde kuuluv nimekiri piirab tegevust elus loomade ja taimede ning taimede 

paljunemisvõimeliste osadega, lisaks käsitletakse määruses Euroopa Liidus rakendatavaid 

meetmeid seoses määruse nimekirja kantud invasiivsete võõrliikidega (Euroopa Liidu Teataja 

2014, Keskkonnaministeerium 2021a). Liigi nimekirja lisamisele eelneb teadusandmetel 

põhinev riskihinnang, milles hinnatakse konkreetse liigi ohtlikkust Euroopa Liidu loodusele. 

Nimekirja lisatud liik peab kogu Euroopa Liidu jaoks olema võõrliik, mistõttu ei saa nimekirja 

lisada Eestis looduslikult esinevaid liike ehk et liigi levila peab olema väljaspool Euroopa Liitu 

(Keskkonnaministeerium 2021a). Määruse nimekiri on ajas uuendatav, viimane liikide 

lisamine nimekirja toimus 2019. aastal ning käesolevaks hetkeks on nimekirja kantud kokku 

66 looma- ja taimeliiki (Euroopa Komisjon 2022b). Määrus näeb võõrliikide ohjamise 

meetmetena ette peamiselt ennetamist, varajast tuvastamist ja kiiret likvideerimist ning 

ohjamist, edasise leviku vältimist ja kahju minimeerimist (Euroopa Komisjon 2021a). 

Merestrateegia raamdirektiivi alusel käsitletakse võõrliike hea keskkonnaseisundi piiritlemise 

kvalitatiivsete tunnuste hulgas (indikaatorina), nimelt sätestatakse, et inimtegevusel 

sissetoodud võõrliikide hulk jääb tasemele, mis ei oma negatiivset mõju ökosüsteemile 
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(Euroopa Liidu Teataja 2017). Lisaks käsitleb direktiiv võõrliikide sissetoomist ja 

translokatsiooni inimtekkeliste mõjude seas merekeskkonnale (Ibid.). Seoses võõrliikidega on 

2018. aastal koostatud nimetatud raamdirektiivi kohane merekeskkonna seisundihinnang 

võõrliikide teemal (Martin, Ojaveer 2018). Viimasel aruandlusperioodil (2012-2018) tuvastati 

Eesti merevetest 2 uut võõrliiki (Mehhiko lahest pärinev merekarp Rangia cuneata ning 

tundmatu päritoluga hulkharjasuss Laonome sp.), mistõttu ei loetud mereala head 

keskkonnaseisundit saavutatuks (Ibid.). Mereraamdirektiivi seisundihinnang võõrliikide osas 

oli ka sisend Läänemere II holistilisele hindamisele (Martin, Ojaveer 2018). 

Lisaks merestrateegia raamdirektiivile käsitletakse merelisi võõrliike ka Helsingi ehk 

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonis. Nimelt soovitakse Läänemerd 

võimalike reostusallikate eest kaitsta ning taastada ja säilitada selle ökoloogiline tasakaal 

(HELCOM 2022). 1995. aastast kehtiv lepe käsitleb võõrliike ballastvee kontekstis, välja on 

antud ka temaatiline juhend ning võõrliikidega seotud riske püütakse leevendada laevade 

ballastvee konventsiooni ratifitseerimisega (Laevade ballastvee ja… 2018, HELCOM 2014). 

Läänemeres on 2016. aasta andmete kohaselt teada 140 võõrliiki (HELCOM 2016). 

Läänemere seisundi parandamiseks on vastu võetud tegevuskava (Baltic Sea Action Plan), mis 

sisaldab 200 meedet ja tegevust, et saavutada 2030. aastaks Läänemere hea seisund (HELCOM 

2021). Võõrliikidega seoses on 2024. aastaks võetud eesmärgiks luua varajase hoiatamise 

süsteem invasiivsete liikide sadamatesse sattumisest teatamiseks ning see rakendada (Ibid.). 

Eesti ratifitseeris Helsingi konventsiooni esmakordselt 1992. aastal, kuid kuna leppe sisu 

muudeti, allkirjastas riik uue leppe 1995. aastal (Läänemere piirkonna merekeskkonna… 

2000). 

Euroopa Liidu kahest looduskaitse direktiivist sätestab elupaikade direktiiv (nn 

loodusdirektiiv), et liikmesriigid peavad võõrliikide sissetuleku reguleerimiseks rakendama 

vastavaid meetmeid ning vältima tekitatavat kahju loodusele (Euroopa Liidu Teataja 2013). 

Euroopa Liidu invasiivsete võõrliikide strateegia töötati välja 2003. aastal Berni konventsiooni 

raames (Genovesi, Shine 2004). Strateegia annab riikidele üldised suunised võõrliikidega 

toimetulekul ning käsitleb kaheksat peamist eesmärki (Ibid.). Euroopa Liidu elurikkuse 

strateegia aastani 2030, mille loosungiks on „Toome looduse oma ellu tagasi“, rõhutab 

COVID-19 pandeemia valguses, et elurikkuse kaitseks on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid 

ning looduse kaitse ja selle taastamine vajab investeeringuid (Euroopa Komisjon 2020). 

Strateegias sisalduv Euroopa Liidu looduse taastamise kava käsitleb maismaa ja mere 
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ökosüsteemide taastamises invasiivsete võõrliikide vastu võitlemist. Strateegias tõdetakse 

võõrliikidega kaasnevat negatiivset mõju, mistõttu tuleb tugevdada asjakohaste õigusaktide ja 

rahvusvaheliste lepingute rakendamist ja täitmist, millega püütakse vähendada võõrliikide 

sissetoomist ja püsimajäämist (Euroopa Komisjon 2020). 

 

1.3.3. Eesti tasand 

 

Eesti tasandil reguleerib võõrliikidega seotud temaatikat looduskaitseseadus, mis keelab 

võõrliikide elusate isendite loodusesse laskmise ning võõrtaimeliikide loodusesse istutamise ja 

külvamise, välja arvatud metsaseaduse alusel metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide 

istutamise ja külvamise (Looduskaitseseadus 2021, § 57 lg 1). Vastavalt looduskaitseseaduse 

§ 57 lõike 2 alusel on 2004. aastal kehtestatud looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide 

nimekiri, mille elusate isendite toomine Eestisse on keelatud, välja arvatud keskkonnaministri 

eriloa alusel (Looduslikku tasakaalu ohustavate… 2007). Kehtestatud määruses on loetletud 

43 liiki, millest 13 on taimeliigid, 23 selgroogset ja 7 selgrootut loomaliiki (Ibid.). Määruses 

nimetatud 43-st liigist on kehtiv ohjamiskava kahel liigil (verev lemmmalts ja perekond 

karuputk – Sosnovski ja hiid-karuputk). Lisaks käsitlevad võõrliike metsaseadus, kehtestades 

määruse metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide kohta (Metsaseadus 2021, § 24 

lg 9, Metsa uuendamisel kasutada… 2007) ning kalapüügiseadus, mis sätestab, et Eestis 

looduslikult mitte esineva kalaliigi või muu veeorganismi liigi või tema viljastatud marja riiki 

toomisel ja veekogusse asustamisel tuleb lähtuda looduskaitseseaduses sätestatud tingimustest 

(Kalapüügiseadus 2021, § 16 lg 1). 

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1143/2014 (nn võõrliigimäärus) 

looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise, levimise ennetamise ja ohjamise 

artikli 13 kohaselt peavad liikmesriigid koostama tegevuskava, milles analüüsivad Euroopa 

Liidu tähtsusega võõrliikide võimalikke riiki jõudmise teid ning koostavad kava või kavad 

olulisemate sissetulekuteede minimeerimiseks (Keskkonnaministeerium 2020). Eesti 

võõrliikide sissetulekuteede analüüs valmis 2017. aastal ning töö käigus anti hinnang 40 

Euroopa Liidu jaoks probleemse invasiivse võõrliigi sissetoomis-, püsimajäämis- ja 

levimisriski kohta (Kraut 2017). Järgnevalt koostati võõrliikide sissetulekuteede tegevuskava 

perioodiks 2020-2025 (Kraut, Soomets s.a.), viie peamise sissetulekutee kaudu liikide 

loodusesse sattumise vähendamiseks (Keskkonnaministeerium 2021a). 
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Peale seaduste käsitlevad võõrliikide temaatikat erinevad siseriiklikud arengukavad ja 

strateegiad. Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 juhindub Eesti säästva arengu riikliku 

strateegia „Säästev Eesti 21“ põhimõtetest (Keskkonnaministeerium 2007). Eesti 

Keskkonnastrateegias nenditakse globaalsete ja Euroopa suundumuste osas, et võõrliikide 

introdutseerimine ja levimine jätkub ning inimestel jääb teadmisi võimalikest tagajärgedest 

vajaka (Keskkonnaministeerium 2021b). Bioloogilise mitmekesisuse alapeatükis nähakse ette 

meetmete väljatöötamist võõrliikide tõrjumiseks ning potentsiaalselt levida võivate uute 

võõrliikide laialdase leviku vältimiseks (Keskkonnaministeerium 2007a). Eesti 

keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013, oli Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 

rakenduskavaks ning määratles võõrliikidega seoses kaks tegevust: 1) bioloogilise 

mitmekesisuse tegevusplaani, sealhulgas võõrliikide kontseptsiooni väljatöötamine ja 

rakendamine ning 2) meetmete rakendamine võõrliikide ohjamiseks (Keskkonnaministeerium 

2007a, 2007b). Nimetatud tegevuste elluviimist alustati 2007. aastal ning tulemiks koostati 

bioloogilise mitmekesisuse tegevusplaan ning alustati invasiivsetele liikidele ohjamiskavade 

koostamise ning rakendamisega. Seoses asjaoluga, et Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 

koostati nüüdseks juba 15 aastat tagasi, on väljatöötamisel uus keskkonnavaldkonna 

arengukava KEVAD (Keskkonnaministeerium 2022). 

Eesti kliimapoliitika raamdokument, kliimapoliitika põhialused aastani 2050, koostamise 

vajalikkuse hulgas on juhitud tähelepanu võõrliikidele ning dokumendis nenditakse 

kliimamuutuste kontekstis lisanduvaid võõrliike, uusi taimekahjureid ja haigustekitajaid 

(Keskkonnaministeerium 2017). Valdkondlikute poliitikasuundade kliimamuutuste mõjudega 

kohanemise hulgas nähakse ette võõrliikide arvukuse ja leviku ning kaasneva negatiivse mõju 

minimeerimist (Ibid.). Võõrliikide arvukuse tõusu prognoosib mitmes valdkonnas veel 

kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 (Keskkonnaministeerium 2016a). 

Arengukavas käsitletakse võõrliike peamiselt temperatuuritõusu kontekstis erinevatele 

ökosüsteemidele ja majandusharudele, lisaks nähakse vajadust analüüsida kliimamuutuste 

mõjusid võõrliikidele, sealhulgas nende vastastikmõjusid (Ibid.). 2030. aastaks on uute 

invasiivsete liikide Eestisse jõudmise sihttasemeks määratletud 0-1 liiki, mille rakendatava 

meetmena näeb arengukava ette edasise invasiivsete võõrliikide loodusesse sattumise 

ennetamise, tõrjetegevuse ning ohjamise muutuvas kliimas (Keskkonnaministeerium 2016a). 

Võõrliikide mõju vältimist ja vähendamist nähakse ette ka Eesti riigi pikaajalises 

arengustrateegias „Eesti 2035+“ (Riigikantselei 2020). 
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1.4. Võõrliikide levikuandmeid koondavad andmebaasid 
 

1.4.1. Rahvusvahelised andmebaasid 

 

Saamaks ülevaadet liikidest, sealhulgas isendite arvukusest ning sellest, kuhu need levinud on, 

peetakse nende üle arvet. Maailma mastaabis on võõrliikide levikuandmeid koondavaid 

andmebaase mitmeid ning reeglina on need tuntud oma akronüümide kaudu. Suurimaks võib 

pidada 2000. aastal loodud ülemaailmset võõrliikide andmebaasi GISD (The Global Invasive 

Species Database), mida haldab Maailma Looduskaitseliidu (IUCN; The International Union 

for Conservation of Nature) invasiivsete võõrliikide juhtgrupp (ISSG; The Invasive Species 

Specialist Group) (Pagad et al. 2015). Andmebaas on veebipõhiselt kättesaadav ning sisaldab 

kontrollitud teavet kõigi taksonoomiliste rühmade kohta (IUCN 2021, GISD s.a.). 

Ülemaailmne introdutseeritud ja invasiivsete liikide register GRIIS (The Global Register of 

Introduced and Invasive Species) loodi muu projekti osana ning selle kontseptsiooni laiendati 

seoses bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni elurikkuse strateegia Aichi 9. eesmärgi 

saavutamisega (Pagad et al. 2015, 2018). Registri GRIIS üheks olulisemaks ülesandeks on 

tagada võõrliikide nimekirjade kättesaadavus maailma elurikkuse portaali (GBIF; The Global 

Biodiversity Information Database) vahendusel (Ibid).  

 

1.4.2. Euroopa Liidu tasandi andmebaasid 

 

Euroopa Liidu tasandil koonduvad võõrliikide levikuandmed mitmetesse registritesse, 

võrgustikesse ja andmebaasidesse. Suurimaks Euroopa Liidu üleseks andmebaasiks on 2009. 

aastal loodud Euroopa võõrliikide andmebaas NOBANIS (European Network on Invasive 

Alien Species), mis sisaldab andmeid Põhja- ja Kesk-Euroopa mere-, magevee- ja 

maismaakeskkonnas levinud võõrliikide kohta (NOBANIS 2021a). Andmebaasi koondunud 

võõrliikide levikuandmeid kasutatakse praeguste invasiivsete liikide kindlakstegemisel, kuid 

ka tulevaste potentsiaalsete võõrliikide määratlemisel (Ibid.). Peale levikuandmete sisaldab 

andmebaas teavet liigi introdutseerimise, potentsiaalsete asustavate elupaikade ning liigi 

introdutseerimisega kaasnevate võimalike ökoloogiliste ja sotsiaalmajanduslike mõjude kohta 
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(NOBANIS 2021a). 16.11.2021 sooritatud päringu alusel on andmebaasi koondunud 7 919 

võõrliiki, millest 967 liiki on levinud Eestis (NOBANIS 2021b). 

Euroopa võõrliikide teabevõrgustik EASIN (The European Alien Species Information 

Network) loodi 2012. aastal Euroopa Komisjoni poolt, et soodustada olemasoleva teabe 

uurimist ja aidata rakendada liidu poliitikat bioloogiliste invasioonide osas (Katsanevakis et al. 

2015, Tsiamis et al. 2016). EASIN on üks infosüsteemidest, mis toetab liikmesriike Euroopa 

Komisjoni 2014. aastal avaldatud invasiivsete võõrliikide määruse (1143/2014) rakendamisel, 

soodustades andmevahetust ning asjakohase poliitika kujundamist (Tsiamis et al. 2016, 

Euroopa Komisjon 2016). Teabevõrgustiku juurde on määruse 1143/2014 artikli 16, varajast 

avastamist käsitlevad teated, alusel loodud teavitussüsteem NOTSYS (EASIN Notification 

System), mille abil on liikmesriikidel võimalik õigeaegselt teavitada liitu uutest ohtlikest 

invasiivsetest liikidest ja nende tõrjeks rakendatavatest meetmetest (Euroopa Teadusuuringute 

Ühiskeskus s.a., Euroopa Liidu Teataja 2014).  

Euroopa võõrliikide teabevõrgustikul on kokku 31 andmepartnerit, sealhulgas ülemaailmsed 

andmebaasid nagu Maailma elurikkuse andmeportaal (GBIF), ülikoolid, uurimisinstituudid, 

teadlased, kellega toimub regulaarne andmevahetus (EASIN 2021). Lisaks koondab 

andmevõrgustik 2018. aastal loodud nutirakenduse vahendusel harratusloodusvaatlejate poolt 

kogutud Euroopa võõrliikide vaatlusandmeid (Euroopa Komisjon 2017). Teabevõrgustikus on 

2021. aasta 5. juuni seisuga registreeritud 13 964 võõrliiki ning kokku sisaldab andmebaas 

113 489 253 liigivaatluse kirjet (Ibid.). 

 

1.4.3. Siseriiklikud andmebaasid ja kaardikihid 

 

Eesti-siseselt puudub võõrliikide levikuandmeid koondav ühtne andmebaas, mis tähendab, et 

vastav levikuinformatsioon on jaotatud erinevate andmebaaside ja kaardirakenduste 

teemakihtide vahel. Võõrliikide alast teavet sisaldab riiklik keskkonnaregister, mis on alates 

2021. aastast üle viidud Keskkonnaportaali (Keskkonnaportaal 2021a). Keskkonnaregistris 

peetakse bioloogiliste keskkonnategurite arvestust muu hulgas sissetoodud võõrliigi isendite 

nimistuna (Keskkonnaregistri seadus 2019). Keskkonnaportaalis on võimalik detailotsingut 

kasutades saada ülevaade võõrliikide leiukohtadest (Keskkonnaportaal 2021b). 22.11.2021 

sooritatud päringu alusel on Keskkonnaportaalis 5 400 võõrliikide kohast kirjet (Ibid.). 

Andmebaasis on enim Sosnovski karuputke leiukohtade andmeid, lisaks vereva lemmmaltsa, 
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kurdlehise kibuvitsa, kaugida unimudila ja hispaania teeteo leiukohtade andmeid 

(Keskkonnaportaal 2021a). Keskkonnaportaal on andmevahetuses muu hulgas 

Loodusvaatluste andmebaasi (LVA), Keskkonnaagentuuri poolt hallatava Eesti Looduse 

Infosüsteemi (EELIS) ning Elurikkuse andmeportaaliga (Loodusvaatluste andmebaas 2021, 

Keskkonnaagentuur 2021a). 

Võõrliikide temaatiliste kaardikihtide seas on Maa-amet koostöös Keskkonnaametiga loonud 

karuputke perekonna kolooniate teemakihi, mis annab ülevaate koloonia pindala, tõrjemeetodi, 

raskusastme ja seisundi kohta (Maa-amet, Keskkonnaamet 2021). Kaardirakenduse teemakihil 

on polügoonidena kujutatud tõrjutavad ja hävinud kolooniad (Ibid.) (Joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Karuputke kolooniad (Maa-amet, Keskkonnaamet 2021). 

 

Joonisel 1 on oranži värviga kujutatud tõrjutavaid ning helesinise värviga hävinud kolooniaid. 

Kaardirakenduse teemakihil ei ole karuputke perekonna tõrjutavaid või hävinud liike eristatud, 

kuna liike ei eristata ka riikliku tõrje teostamisel. Lisaks on karuputke tõrje hankes osalevatele 

ettevõtjatele loodud karuputke tõrje kaardikiht perioodi 2020-2022 kohta (Keskkonnaamet 

2020a). 
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Keskkonnaameti poolt on 2020. aasta veebruaris loodud vereva lemmmaltsa leiukohtade 

kaardirakendus, mis koondab nii tõrjet vajavaid kui hävinud kolooniaid (joonis 2) 

(Keskkonnaamet 2020b). 

 

Joonis 2. Vereva lemmmaltsa kolooniad (Keskkonnaamet 2020b). 

 

Lähtuvalt joonisest 2 leidub vereva lemmmaltsa tõrjumist vajavaid kolooniaid üle Eesti, 

peamiselt niisketest kasvukohtadest. Vähem on aga kaardil märgitud hävinud kolooniad. 

Kolmas võõrliikide alane teemakiht loodi Keskkonnaameti poolt 2020. aastal seoses 

võõrnälkjate plahvatusliku levikuga, saamaks ülevaadet võõrnälkjate levikust Eestis ning 

aidata seeläbi kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada (Keskkonnaamet 

s.a.). Nälkjate teemakiht koondab teavet peamiselt hispaania teeteo ja mustpeanälkja kohta, 

kuid kaardile on võimalik kanda vaatlusandmeid kodumaiste nälkjate nagu must seatigu ja 

suur-seatigu kohta (joonis 3) (Keskkonnaamet 2021b, Keskkonnaamet 2021c). 
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Joonis 3. Teokaart (Keskkonnaamet 2021c).  

 

Lähtuvalt joonisest 3 on Saaremaal enam vaadeldud mustpeanälkjat ning Hiiumaal hispaania 

teetigu. Mandril on nälkjate vaatlused koondunud suurema asustustihedusega linnadesse nagu 

Tartu, Pärnu ja Tallinn ning selle ümbrus, kuna tegemist on eelkõige aiakahjuriga. 2020. aastal 

sisestati teokaardile ligi viis tuhat vaatlust, mille hulgast võis peale võõrliikide leida ka 

kodumaiseid nälkjaliike (Looduskalender 2021a). 

Elurikkuse andmeportaal (eElurikkus) on loodusandmeid koondav portaal, mis sisaldab 

erinevaid nimestikke, teaduse, seire ja harrastusteaduse andmeid, mis pärinevad taksonoomia, 

ökoloogia, fülogeneetika, looduskaitse jt andmebaasidest, mis on üles ehitatud eElurikkuse 

väljundportaalile PlutoF (eElurikkus s.a.). Portaali otsingumootori abil on võimalik saada 

ülevaade soovitud liigi levikust Eestis. Sarnaselt Elurikkuse portaaliga, koondab võõrliikide 

levikuandmeid peamiselt harrastusloodusvaatlejate vaatlustel põhinev Loodusvaatluste 

andmebaas. Loodusvaatluste andmebaasi koduleheküljel ei ole võimalik võõrliikide alast 

statistikat pärida, kuid andmebaasi sisestatud võõrliikide vaatlusandmed edastatakse 

Keskkonnaametile riikliku keskkonnaregistri täiendamise eesmärgil (Loodusvaatluste 

andmebaas 2021). 
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Lisaks siseriiklikule andmevahetusele, edastatakse liikide levikuandmed Euroopa tasandil 

võõrliikide alast teavet koondatavatesse portaalidesse ning ülemaailmsesse elurikkuse 

andmeportaali (GBIF; The Global Biodiversity Information Facility) (Loodusvaatluste 

andmebaas 2021, eElurikkus s.a.). Andmebaasid võivad lisaks levikuteabele kuvada 

võõrliikide kohta terviklikke profiile, mis annavad muu hulgas ülevaate võimaliku 

introduktsiooniga kaasnevast mõjust. Levikuandmeid koondavaid avatud juurdepääsuga 

portaale on nii ülemaailmsel kui Euroopa tasandil mitmeid, kuid olulisemad neist on eeskätt 

siseriiklikud ja Euroopa tasandi andmebaasid, milles sisalduv teave võib olla aluseks liigi riiki 

sisseleviku prognoosimisel, kaasnevate mõjude hindamisel ja tõrje korraldamisel. 

 

 

1.5. Peamised võõrliigid Eestis 
 

1.5.1. Võõrsoontaimed 

 

1.5.1.1. Perekond karuputk (Heracleum sp.) 

 

Perekond karuputk (Heracleum sp.) on umbes 60 liigiga perekond sarikaliste sugukonnast. 

Eestis on karuputke perekonnast täheldatud viite liiki (Sosnovski, Lehmanni, karvane, pärsia 

ja hiid-karuputk), neist siin enamlevinuteks liikideks on Sosnovski ja hiid-karuputk 

(Tammekänd, Linnamägi 2020) (Joonis 4). Nimetatud enamlevinud liigid pärinevad 

Kaukaasiast ning esimesed herbaarandmed hiid-karuputkest on talletatud 1900. aastast ning 

Sosnovski karuputkest 1957. aastast (Holm 2010). 
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Joonis 4. Sosnovski karuputk (Tammekänd 2017). 

 

Esmase putkeisendi sissetoojateks peetakse aednikke või mesinikke, hiljem lisandusid aga 

kolhooside agronoomid, kes hakkasid saadud seemneid katsetama silotootmisel (Ibid.). 

Tootmise suurendamise kõrval ei pööratud piisavalt tähelepanu võimalikele kaasnevatele 

negatiivsetele mõjudele kohalikele kooslustele ja inimeste tervisele, eeskätt sellega 

kokkupuutel. Nimelt on karuputk fototoksiline ehk taimemahlaga kokku puutudes ning 

päikesevalgusele avatusel tekitab nahapõletikku (Terviseamet 2018). Putkede propageerimist 

silotaimena jätkati hoolimata negatiivsete kogemuste ilmnemisel (Heinsoo et al. 1986 ref Holm 

2010: 11). 

Lähtudes karuputke levialade kaardirakendusest (Maa-amet, Keskkonnaamet 2021), mis 

kajastab nii tõrjumisel olevaid kui ka hävinud kolooniaid, selgub, et karuputke perekonna 

võõrliigid on üle Eesti laialdaselt levinud, kuid andmed puuduvad Kihnu, Ruhnu ja Abruka 

saare kohta. Kuna ei ole teada, millal kaardiandmeid viimati uuendati, ei saa väita, et võõrliik 

nimetatud saartel ei esine.  
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1.5.1.2. Perekond lemmmalts (Impatiens sp.)  

 

Peamiselt veekogude kaldaalasid asustav ning tihedaid, 30-60 taimest koosnevaid kogumikke 

moodustava verev lemmmaltsa (Impatiens glandulifera) (Joonis 5) esmaleid registreeriti Eesti 

looduses 1939. aastal (Invasive Species Compendium 2021a, Keskkonnaagentuur 2021b).  

 

 

Joonis 5. Verev lemmmalts (Autori foto 2021). 

 

Himaalaja jalamilt pärinev taim on kiire levikuga ja erinevatele keskkonnatingimustele 

vastupidav, kõrge nektaritootlikkusega kultuurtaim, mis on nüüdseks levinud kohalikesse 

kooslustesse ning muutnud tolmeldajate eelistusi, vähendades  pärismaiste liikide seemnehulka  

(Keskkonnaamet 2018a, Helsen et al. 2021). 

Lemmmaltsa perekonnast kasvab Eestis võõrliigina Kesk-Aasiast pärinev väikeseõiene 

lemmmalts (Impatiens parviflora), mis ei moodusta tihedaid kogumikke, küll aga ohustab 

looduslikes kooslustes pärismaist õrna lemmmaltsa (Eek, Kukk 2013). Sarnaselt verevale 

lemmmaltsale, on liik kiire levikuga, eelistab niiskeid kasvukohti ning võib kooslusest välja 

tõrjuda nii kõrvenõgese kui ka vesiheina (Ibid.). Liigi looduslikuks vaenlaseks on peale 
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nälkjate, tigude ja muude putukate, kitsalt kohastunud roosteseente perekonda kuuluv 

taimepatogeen Puccinia komarovii, mis võib pärssida õite, lehtede ja seemnete 

tootmist/valmimist ning hävitada terveid taimepopulatsioone (Invasive Species Compendium 

2019a, Pollard et al. 2022). Roosteseente perekonda kuuluvat taimepatogeeni on leitud ka 

Eestis, kuid puuduvad ajakohased uuringud (Eek, Kukk 2013). Teadaolevalt on väikeseõielise 

lemmmaltsa levik saanud alguse Tartu Ülikooli botaanikaaiast, kuid seda on tahtlikult, 

paiskviljade tõttu, asustatud nii mõisatesse kui alevitesse (Kukk 1999, Eek, Kukk 2013). 

Tänaseks on kõnealune võõrliik Eesti looduses naturaliseerunud. 

 

1.5.1.3. Perekond kuldvits (Solidago sp.) 

 

Peamiselt asustuse ümbruses, jäätmaadel, põllu- ja teeservadel levinud kanada kuldvits 

(Solidago canadensis), moodustab sarnaselt verevale lemmmaltsale tihedaid kogumikke, 

konkureerides kohalike liikidega, muutes rohumaade liigilist koosseisu ja vähendades selle 

mitmekesisust (Kangur et al. 2005) (Joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Kanada kuldvits (Autori foto 2021). 
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Põhja-Ameerikast pärinev kanada kuldvits on mitmeaastane rohttaim, mille omane tugev 

juurestik ja mulda jäävad seemned raskendavad võimalikku tõrjetegevust, mistõttu on taimest 

vabanemisel oluline järjepidevalt rakendatav tõrjetegevus (Kabuce, Priede 2010). Kabuce ja 

Priede (2010) hinnangul võivad liigi üksikud kogumikud elada 100-aastaseks. Eestis 

kultiveeriti liik esimest korda 1987. aastal Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsioonis (Kangur 

et al. 2005), kuid võimalik introduktsioon leidis aset juba 1807. aastal (Tavalisemad 

soontaimedest võõrliigid… 2009). 

Kuldvitsa perekonnast on Eestis täheldatud veel sügis-kuldvitsa (Solidago gigantea), mis 

erineb kanada kuldvitsast paljaste või nõrgalt karvaste varte, püstiste liitõisiku harude ning 

suurema mõõtmega õisiku poolest (Kangur et al. 2005). Erinevalt kanada kuldvitsast, eelistab 

sügis-kuldvits niiskemaid kasvukohti, esinedes jõgede kaldapealsetel (läheduses), metsa- ja 

teeservadel, kuid ka niitmata rohumaadel (Invasive Species Compendium 2021c). Eestis 

täheldati sügis-kuldvitsa esmakordselt 1896. aastal (Ibid.). 

Nimetatud liigid on levinud eeskätt dekoratiivtaimedena aianduses ja botaanikaaedades ning 

põletikuvastaste omaduste poolest on neid kasutatud ravimtaimedena (Invasive Species 

Compendium 2021b). Lisaks on uuritud mõlema liigi eeterlike õlide potentsiaali looduslike 

taimekaitsevahendite valmistamisel (Benelli et al. 2019). 

2020. aasta levikuandmete põhjal on perekonnast kuldvits enamlevinud kanada kuldvits (Eesti 

taimede uue… 2020a). Sügis-kuldvitsa on üksikute kogumitena/isenditena täheldatud 

peamiselt Põhja-Eestis (Eesti taimede uue… 2020b). 

Varasemalt on esinenud probleeme aiandusettevõtetega, mis müüvad keelatud võõrliigi 

istikuid ja seemneid (Käärt 2013). 

  

1.5.1.4. Teised tõrjutavad võõrsoontaimed 

 

Lisaks eelnevalt käsitletud võõrsoontaimedele, ohustavad Eesti looduslikke kooslusi mitmed 

teised, (avaliku ruumi ja koduaia) haljastuses kasutatavad liigid. Võõrtaimi kasutatakse 

haljastuses eelkõige nende omaduste, nagu kiire ja tihe kasv (hekitaim – suur läätspuu), 

vastupidav ilmastikuoludele (sh näiteks teede soolamisele – kibuvits) ja majandamisele 

(niitmine). Taimed, nagu suur läätspuu (Caragana arborescens), kurdlehine kibuvits (Rosa 

rugosa) ning erinevad pargitatrad, sahhalini pargitatar (Fallopia sachalinensis) ja vooljas 
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pargitatar (Fallopia japonica), on levinud looduslikesse kooslustesse ning tõrjunud välja seal 

seni kasvanud, kooslusele iseloomuliku ja omase taimestiku. 

Siberist pärit suur läätspuu (Caragana arborescens) kuulub liblikõieliste sugukonda ning on 

külma- ja põuakindel, kiirekasvuline heitlehine põõsas või madal puu, mida kasutatakse 

peamiselt linnahaljastuses hekitaimena (Calmia istikuäri 2021) (Joonis 7). Taime on 

nektarirohkete õite tõttu istutatud mesilate lähedusse ning lisaks ulatuslikule juurestikule on 

taime kasutatud erosiooni tõkestamiseks, kuid looduslikesse kooslustesse levides tõrjub välja 

alusmetsa taimestiku (Ibid.). Eestis on suurt läätspuud täheldatud üle riigi (Eesti taimede uue… 

2020c), sealhulgas on liik levinud kaitsealadel (Keskkonnaamet 2015). 

 

 

Joonis 7. Suur läätspuu (Keppart 2018). 

 

Kaug-Idast pärit kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa) kuulub roosõieliste sugukonda, asustab 

rannikualasid ja liivaseid männikuid ning muid sobilikke kasvukohti (Invasive Species 

Compendium 2019b) (Joonis 8). Liik on kiire levikuga, moodustab tihedaid kolooniaid ning 

on eelistatud uute sortide aretamiseks, kuna on haigustele ja soolsusele vastupidav (Ibid.). 

Lisaks tõkestab liik tiheda juurestikuga erosiooni ning selle vilju ja kroonlehti kasutatakse nii 

farmaatsia- kui ka toiduainetööstuses (Invasive Species Compendium 2019b). Kurdlehine 

kibuvits introdutseeriti Eestisse 19. sajandil (Kangur et al. 2005) ning tänaseks hõlmab liik 

peamiselt rannikualasid, kuid esineb ka sisemaal (Eesti taimede uue… 2020d). On täheldatud, 
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et kurdlehine kibuvits tõrjub Eesti rannaluidetel välja III kaitsekategooriasse kuuluvat rand-

seahernest (Lathyrus japonicus), lisaks vähendab rannikualade puhkeväärtust ning 

ligipääsetavust (Kangur et al. 2005). 

 

 

Joonis 8. Kurdlehine kibuvits (Vunk s.a.). 

 

Ida-Aasiast pärit sahhalini pargitatar (Fallopia sachalinensis) (ka sahhalini konnatatar, 

sahhalini kirburohi) ning vooljas pargitatar (Fallopia japonica) (ka vooljas konnatatar, vooljas 

kirburohi, jaapani kirburohi) kuuluvad tatraliste sugukonda ning on levinud inimtegevusest 

mõjutatud aladel (aiad, pargid, linnad) ning niisketel kallastel (Shaw 2019a, 2019b). Sahhalini 

pargitatar introdutseeriti 1897. aastal ning vooljas pargitatar 1957. aastal (Linna 2009). 

Nimetatud liigid on vastupidavad, erosiooni tõkestavad ning tiheda juurestiku tõttu head 

kallaste kindlustajad, kuid elamu lähedal võib tiheda juurestiku tõttu ohustada 

drenaažisüsteemi ning hoonete vundamente (Linna 2009, Shaw 2019a, 2019b). Kiire kasvu ja 

tiheda juurestiku tõttu on liigist peaaegu, et võimatu vabaneda. Eestis on nimetatud liikidest 

enim täheldatud vooljat pargitatart (eElurikkus 2022a) (Joonis 9). 
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Joonis 9. Vooljas pargitatar (Sepp 2021a). 

 

Eestis üha enam leviala laiendavad Aasiast pärit ning roosõieliste sugukonda kuuluv harilik 

pihlenelas (Sorbaria sorbifolia) ning Põhja-Ameerikast pärinev harilik lumimari 

(Symphoricarpos albus) (eElurikkus 2022b, 2022c). Mõlemad liigid toodi Eestisse 19. sajandil 

ilupõõsana ning külmakindluse ja vähenõudlikute taimedena sobivad kasutamiseks 

linnahaljastuses (Keskkonnaamet 2011). Nimetatud liigid paljunevad edukalt vegetatiivselt 

ning majandamise (niitmistegevuse) lõppedes asuvad hõlmama läheduses kasvavaid taimi 

(Valdaru 2013). 

Lisaks eespool käsitletud võõrtaimeliikidele on Eestis veel mitmeid liike (hulgalehine lupiin, 

ida-kitsehernes, karvane võõrkakar jne), kellest aeg-ajalt ilmub teemakohaseid uudiseid, kuid 

kelle koordineeritud ohjamise ja/või tõrjega hetkel aktiivselt ei tegeleta. 

 

1.5.2. Võõrnälkjad 

 

Eestisse põllumajandussaaduste, mulla või taimekaubanduse transpordiga levinud 

aiakahjuritest võõrnälkjad: hispaania teetigu (Arion vulgaris) (Joonis 10) ja mustpeanälkjas 

(Krynickillus melanocephalus), levivad tiheda taimestikuga vähehooldatud aladel ning 

ohustavad peamiselt põllumajanduskultuuride saagikust ja ilutaimi (Keskkonnaamet 2021b).  

 



   
 

33 

  

 

Joonis 10. Hispaania teetigu (Sepp 2021b).  

 

Portugalist pärinev hispaania teetigu on hermafrodiit ehk kahesooline nälkjas, mistõttu piisab 

levikuareaali laiendamiseks ühest loomast, mis võib aastas muneda keskmiselt kuni 400 muna 

(Slotsbo 2014). Kuigi hispaania teetigu on Eestis esinenud juba üle 10 aasta (Keskkonnaamet 

2021b), on liik muutunud invasiivseks viimasel paaril aastal.  

Võõrnälkjate mõju inimese tervisele ei ole teada, kuid kuna nälkja eritatav lima võib sisaldada 

soole- ehk kolibaktereid ning listeeriabaktereid, soovitakse limaga kaetud vilju mitte tarbida 

(Slotsbo 2014) või neid enne tarvitamist hoolikalt puhastada. Listeeriabakteri edasikandmisel 

võib nälkjatega saastunud silomaterjal põhjustada loomadel terviseprobleeme (Gismervik et al. 

2015). 

Nimetatud võõrnälkjad ei kuulu Euroopa Liidu ühtsesse võõrliikide nimekirja, mistõttu tuleb 

vastavaid tõrjemeetmeid rakendada siseriiklikult ja järjepidevalt koostöös kohaliku 

kogukonnaga (Keskkonnaamet 2021b). 

 

1.5.3. Veevõõrliigid 

 

Mageveeökosüsteemides on enamlevinud võõrliikideks vähilised signaalvähk (Pacifastacus 

leniusculus), ogapõskne vähk (Orconectes limosus) ja marmorvähk (Procambarus virginalis), 

mis levitavad pärismaisele jõevähile surmavat vähikatku (Hurt 2021a). Lisaks vähikatku 

levitamisele muudab signaalvähk jõevähi emased isendid paaritumisel viljatuks, marmorvähid 

on aga partenogeneetilise paljunemisviisi tõttu võimelised sigima ilma vastassugupooleta, 
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mistõttu piisab vaid ühest isendist populatsiooni loomiseks (Hurt 2021b). Võõrvähiliikide 

puhul on tegemist agressiivsete, keskkonnatingimustele vastupidavamate ning viljakate 

isenditega, mis konkureerivad põlise jõevähiga elupaiga üle, ohustades edasist populatsiooni 

säilimist (Hurt 2021a). Esimene võõrvähiliik, signaalvähk leiti 2008. aastal Harjumaalt 

Mustjõest (Ibid.) ning 2018. aastaks oli võõrliik põlise jõevähi välja tõrjunud vähemalt kahest 

elupaigast (Kaldre 2018). Võõrvähiliike on leitud erinevatest Eesti veekogudest, kuhu on need 

suure tõenäosusega levinud inimese kaasabil (Hurt 2021a). 

Lisaks võõrvähiliikidele ohustab veeökosüsteeme unimudila perekonda kuuluv kaugida 

unimudil (Perccottus glenii), mis jõudis 20. sajandi algul Euroopasse akvaristide kaasabil 

(Ojaveer et al. 2011) (Joonis 11). Kaugida unimudila esmaleid registreeriti 2005. aastal Narva 

veehoidlas ning ajapikku on liik levinud veehoidlat pidi lõuna poole (Ibid.). Liik on 

põlisliikidele peamiselt toidukonkurent. Üks edukamaid kohanejaid veekogudes on hõbekoger 

(Carassius gibelio), mis toodi Eestisse 1948. aastal kalastajate huvides (Ojaveer et al. 2011). 

Liik esineb rohkesti vaid teatud piirkondades ning selle üldine populatsioon on väike (Ibid.). 

 

 

Joonis 11. Kaugida unimudil (Keskkonnaministeerium 2016b). 

 

Veetranspordi ballastveega on Läänemerre jõudnud ümarmudil (Neogobius melanostomus), 

mida peetakse üheks agressiivsemaks võõrliigiks Eesti vetes (Ojaveer et al. 2011) (Joonis 12). 

Liigi esmaleid registreeriti 2002. aastal Pärnu lahes ning 2015. aastaks oli liik levinud üle kogu 

rannikumere (Nurkse 2016). Ümarmudila arvukus on viimase sajandi jooksul kahekordistunud, 

ohustades seeläbi Läänemere põlisliike ja veekooslusi (Ibid.).  
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Joonis 12. Ümarmudil (Sluijs 2008). 

 

Esimeseks veevõõrliigiks Eestis peetud liiva uurikkarp (Mya arenaria) jõudis 11.-12. sajandil 

Läänemerre tõenäoliselt viikingilaevade ballastiks olnud kividega (Ojaveer et al. 2011). Liiva 

uurikkarp tõrjub välja sarnase toitumistüübiga kohalikud liigid, soodustab sinivetikate 

vohamist, küll aga pidurdab veekogu eutrofeerumist, on oluliseks toiduks kaladele, parandab 

vee läbipaistvust ning põhjataimestiku elutingimusi (Ibid.). Tänaseks on liik kohalike oludega 

adapteerunud ja muutunud üheks arvukaimaks liigiks rannikumeres (Ojaveer et al. 2011). 

Eesti merealalt on registreeritud vähemalt 32 võõrliiki (Keskkonnaministeerium 2018). 

Läänemere olukorra II raport (HOLAS II) puudutas ajavahemikku 2011-2016, mil Eesti vetest 

leiti kaks uut liiki (Martin, Ojaveer 2018). HOLAS II alusel töötati välja Läänemere 

tegevuskava 2021-2030, kus leiab käsitlemist ka võõrliikide teema seoses ballastveega 

(HELCOM 2021). 

Merelisi võõrliike, enamasti selgrootuid, on tunduvalt rohkem kui antud peatükis kajastati. 

 

1.5.4. Võõrimetajad 

 

Tänaseks enamlevinud võõrimetajateks on Eestis 1938. aastal sisse toodud, Kaug-Ida päritolu 

kährikkoer (Nyctereutes procyonoides) ning 1980. aastatel karusloomakasvandustest 

loodusesse pääsenud, Põhja-Ameerika päritolu ameerika naarits ehk mink (Neovison vison) 

(Kuresoo 2015) (Joonis 13). 
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Joonis 13. Kährikkoer ja ameerika naarits (Jürisson 2019, MacGillivray 2011). 

 

Nimetatud liigid on kiire kohanemis- ja reprodutseerimisvõimega omnivoorid ning tänaseks 

Eesti looduses naturaliseerunud (Kangur et al. 2005, Valdmann 2008). Kährikkoer on pesade 

rüüstamise tõttu ohuks maapinnal pesitsevate lindude asurkondadele, Mandri-Eestis 

kanalistele, rannikul ja saartel vee- ja rannikulindudele (Eek, Kukk 2013, Valdmann et al. 

2016). Lisaks levitab liik haigusi nagu marutaud, keeritsusstõbi ning rebaste kärntõbi 

(Valdmann 2008). Mõlema liigi puhul puudub hetkel riiklikul tasandil kehtiv ohjamis- ja 

tõrjekava, kuid liigid kuuluvad kütitavate jahiulukite loetellu (Jahieeskiri 2019). Mink on 

pärismaisele Euroopa naaritsale nii toidu- kui ka elupaigakonkurent, mistõttu rakendati liigi 

väljapüüki Hiiumaal, enne Euroopa naaritsa populatsiooni taasasustamist (Maran, Põdra 2004). 

Karusloomafarmide tegevuse lõpetamist on riigikogus arutatud mitmel korral, kuid kohese 

keelustamiseni ei jõutud. 2014. aastal karmistati mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise 

nõudeid ja farmile tegutsemisloa andmist ehk jõustusid uued paragrahvid looduskaitseseaduses 

(Looduskaitseseadus 2021, § 571 ja § 572). Käsitletud võõrimetajad olid kuni 2021. aasta 

varasuveni eristaatuses, mis võimaldas liike vastava loa alusel karusloomakasvandustes pidada 

(Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse… 2021). Peatselt keelustati loomade aretamine 

ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil ning alates 2026. aasta 1. 

jaanuarist on mingi ja kähriku tehistingimustes pidamine keelatud (Ibid.). 
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1.6. Võõrliikide ohjamine ja tõrje 

 

1.6.1. Ohjamis- ja tõrjemeetmed 

 

Euroopa Liidu määruse nr 1149/2014 kohaselt sisaldab „ohjamine“ (inglise keeles 

management) mis tahes letaalset või mitteletaalset meedet, eesmärgiga võõrliigi populatsioon 

hävitada, seda vähendada või piirata, minimeerides samal ajal ka mittesihtliikidele ja nende 

elupaikadele avalduvat mõju (Euroopa Liidu Teataja 2014). Seega saab ohjamisena käsitleda 

nii kindlal maa-alal hoidmist (piiramine ja populatsiooni vähendamine, piiramine inglise keeles 

containment) kui aktiivset keskkonnast jäädavalt eemaldamist (hävitamine, eradication) 

(Ibid.). Sageli kasutatakse eestikeelses kirjanduses mõistet tõrje ja ohjamine sõltuvalt 

rõhuasetusest (ohjamine lühiajaline eesmärk, tõrjumine pikaajaline eesmärk), sünonüümidena 

või siis koondmõistena (nt ohjamis- ja tõrjemeetmed).  

Võõrliikide ohjamiseks on erinevaid tegevusi. Esimene ning olulisim on ennetustegevus, mis 

on majanduslikult soodsaim ja ohutuim viis, kui püüd kontrollida juba võõrorganismide poolt 

hõivatud ala. Juhul kui võõrliik on ennetustegevusest hoolimata keskkonda levinud, tuleb 

vastavalt liigile kui ka tõrjealale ning muudele aspektidele, valida sobivaim ohjamismeede. 

Ohjamis- ja/või tõrjemeetmed on kategoriseeritud järgnevalt: 

• Bioloogiline kontroll (taimepatogeense seene viimine keskkonda. Patogeen omab 

kahjulikku mõju vaid sihtorganismile); 

• Keemiline kontroll (pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamine nt glüfosaat); 

• Kultuurikontroll/konkurents (ala taastaimestamine, niisutamine või väetamine, 

soodustades loodusliku taimkatte teket); 

• Mehaaniline kontroll (lõikamine, niitmine); 

• Füüsiline (manuaalne) kontroll (taimede käsitsi eemaldamine või kaevamine); 

• Kontrollitud põletamine; 

• Kombineeritud kontroll (Working Group on… 2017, The Coastal Invasive… 2022). 

Võõrtaimeliikide tõrjeks kasutatakse eelkõige mehaanilist ja füüsilist kontrolli, vähem 

rakendatakse aga keemilist kontrolli (mürgitamist), kuna on oht mõjutada liike, mis ei ole tõrje 
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eesmärgiks. Võõrimetajate puhul on tõrjemeetmetena võimalik rakendada (aktiivset) küttimist 

(jahipidamist tulirelva või koeraga), lõksu püüdmist ja välistamist (aedade jm tõkete 

kasutamine), peletus- või heidutusvahendeid, mürke, viljakust ja sigivust vähendavaid 

vahendeid ning valveloomi, mis kaitsevad pärismaiseid liike röövloomade eest (Working 

Group on… 2017). 

Taksonoomiliste liigirühmade seast on vähem uuritud mikroobe, sealhulgas looma- ja 

taimepatogeene, kuna tegemist on mõõtmetelt väikeste ning raskesti määratavate liikidega 

(Pyšek et al. 2020). Tuntuim näide mikroobi kasutamisest küülikupopulatsiooni (võõrliik) 

ohjamiseks on 1950. aastal Austraalias müksomatoosi sissetoomine (Maran et al. 2018). Lisaks 

eelnimetatule on väheuuritud seente liigirühm, hästi aga dokumenteeritud võõrselgroogsete ja 

soontaimede liigirühmad (Pyšek et al. 2020). 

 

1.6.2. Võõrliikide tõrje lähiriikides 

 

Seoses lähiriikide kuulumisega Euroopa Liitu, tuleb võõrliikide ohjamise ja tõrje osas lähtuda 

2015. aastal jõustunud võõrliigimäärusest, milles sisalduva artikli 19 kohaselt tuleb tõrjeks 

kasutada tõhusaid ohjamismeetmeid (Euroopa Liidu Teataja 2014). Liikmesriikidel on vaba 

voli otsustamaks rakendatavate meetmete üle, kuid need ei tohi omada kahjulikku mõju 

keskkonnale ega inimese tervisele (Ibid.). 

Tuginedes Euroopa võõrliikide andmebaasis kättesaadavatele liigi teabelehtedele, on 

lähiriikides lisaks muudele liikidele sarnaselt Eestiga levinud karuputke (Heracleum sp.) 

perekonna liigid, hispaania teetigu (A. vulgaris), verev lemmmalts (I. glandulifera), kährikkoer 

(N. procyonoides) ja ameerika naarits (N. vison) (NOBANIS 2022a). Levinud võõrliikide 

tõrjeks rakendavad liikmesriigid rahvusvaheliselt enamlevinud meetodeid, kuid seejuures on 

oluline, et valitud meetodit testitakse sihtriigis valitsevates klimaatilistes oludes ning viiakse 

läbi täiendavaid liigi bioloogiat käsitlevaid uuringuid, et rakendatav tõrjemeetod oleks 

sihtriigis võimalikult efektiivne. Lähtuvalt võõrliigimäärusest tuleb liikmesriikidel koostada 

siseriiklik invasiivsete võõrliikide nimekiri, sealhulgas riskihindamine ning sisselevikuteede 

analüüs ja tegevuskava. 2022. aasta 9. veebruari seisuga ei ole 15 liikmesriiki, sealhulgas 

lähiriigid Läti ja Leedu, koostanud ega rakendanud määruse 1143/2014 kohaseid tegevusi 
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(Euroopa Komisjon 2022a). Lähiriikides levinud võõrliikide arvulisest jagunemisest 

ohtlikkuse alusel annab ülevaate tabel 1. 

 

Tabel 1. Lähiriikides levinud võõrliikide jaotus ohtlikkuse alusel (Latvijas Vēstnesis 2008, 

Ministry of Agriculture… 2012, , 6th National Report… 2019, Janulaitienė 2020, Ministry of 

Agriculture… 2020, Tammekänd, Linnamägi 2020, NOBANIS 2022b, 2022c, 2022d, 2022e) 

 

Riik Võõrliikide 

koguarv 

Invasiivsete 

võõrliikide 

arv 

Potentsiaalselt 

invasiivsete 

võõrliikide arv 

Mitteinvasiivsete 

võõrliikide arv 

Teadmata 

staatusega 

võõrliikide 

arv 

Riiklikul tasandil 

tõrjutavad/tõrjutud 

võõrliigid 

Eesti 997 65 72 89 771 1 (perekond karuputk) 

Läti 415 36 12 175 192 2 (perekond karuputk, 

hispaania teetigu, 

mustpeanälkjas) 

Leedu 579 83 90 74 332 2 (perekond karuputk, 

harilik robiinia) 

Soome 240 98 66 32 44 12 (verev lemmmalts, 

hulgalehine lupiin, 

karuputk, kurdlehine 

kibuvits, pargitatrad, 

kanada vesikatk, 

hispaania teetigu, 

kährikkoer, ondatra, 

ameerika naarits, 

signaalvähk, hiina 

villkäppkrabi, harilik 

päikeseahven) 

Rootsi 2194 390 82 734 988 8 (signaalvähk, 

ameerika homaar, 

ameerika naarits, 

ondatra, kährikkoer, 

karuputk, verev 

lemmmalts, kilpjas 

järveõis) 

Märkus. Riiklikul tasandil tõrjutavate/tõrjutud liikide nimekiri/liikide arv ei pruugi olla täielik, sest informatsioon 

on leitud erinevatel aegadel välja antud allikatest, mis võivad olla käesolevaks ajaks oma aktuaalsuse minetanud. 

Samuti ei pruugi riiklik tõrje hõlmata kogu riiki vaid üksnes probleemseid piirkondi. 

 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) poolt 2019. aastal läbiviidud Läti keskkonnategevuse tulemuslikkuse 

ülevaates leiti, et kuna riik ei ole süsteemselt võõrliike seiranud, on saadaolev teave võõrliikide 

kohta puudulik (OECD 2019). NOBANIS andmetel on riigis registreeritud 415 võõrliiki, 

millest 36 invasiivsed, 12 potentsiaalselt invasiivsed, 175 mitteinvasiivsed ning 192 teadmata 

staatusega (NOBANIS 2022b). Kõige problemaatiliseks liigiks on Lätis perekonna karuputk 

liigid, mis hõlmavad vähemalt 12 000 hektarit (OECD 2019), nimetatud on ka suurusjärk 
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80 000 hektarit (Raudsik 2019). 2018. aastal koostati nälkjate (hispaania teeteo ja 

mustpeanälkja) ohjamiskava (Pilāte et al. 2018 ref Jakubāne et al. 2021), mistõttu võib eeldada, 

et nälkjate tõrjet teostatakse ka riiklikul tasandil. Karuputke perekonna liikide puhul on 

peamiselt rakendatud mehaanilist (õiekobarate/õisikute eemaldamine, juurte läbikaevamine, 

pinnase künd ja freesimine, koorimine), bioloogilist kuid ka kombineeritud tõrjemeetmeid 

(Parsova et al. 2020). 2020. aastal viidi Ühtekuuluvusfondi projekti raames läbi invasiivsete 

liikide, peamiselt Sosnovski karuputke, seiretöid (State Regional Development… 2020). Tõrjet 

korraldavad ja järelevalvet teostavad kohalikud omavalitsused ja Riiklik Taimekaitseteenistus 

(Latvian State Plant Protection Service) (Latvijas Vēstnesis 2008, State Regional 

Development… 2020). Karuputke võõrliikide tõrje kohustus lasub maaomanikul ning juhul kui 

maaomanik liigi tõrjeks vajalikke meetmeid ei rakenda, on võimalik kohandada sunniraha või 

pöörduda kohtusse seoses keskkonna reostamisega (Latvijas Vēstnesis 2008, Latvian Public 

Broadcasting 2016, LIFE Viva Grass 2022). 

Leedus alustati võõrliikide temaatika reguleerimist 1999. aastal (Janulaitienė 2020). 2000. 

aastal kiitis valitsus heaks mitmeid valdkondlike õigusakte ning 2001. aastal anti välja nimekiri 

kahjulike ja tõrjutavate liikide kohta, kuhu kuulus muu hulgas hiid-karuputk (H. sosnowskyi) 

(Janulaitienė 2020). Tänaseks hõlmab liik ligikaudu 15 000 hektarit ning selle tõrjeks 

rakendatakse peamiselt mehaanilisi ja keemilisi tõrjemeetodeid (Gaile et al. 2019). Alates 

2007. aastast eraldavad omavalitsused vahendeid invasiivsete liikide, peamiselt hiid-

karuputke, likvideerimiseks (Janulaitienė 2020). Lisaks toetab Leedu keskkonnaministeerium 

poole miljoni euro mahus perioodil 2020-2023 16 omavalitsust hiid-karuputke tõrje 

korraldamisel ning Euroopa Liidu toetusel viiakse perioodil 2020-2023 Kura sääre 

rahvuspargis läbi hariliku robiinia (Robinia pseudoacacia) tõrjetegevust (Janulaitienė 2020). 

NOBANIS andmetel on Leedus registreeritud 579 võõrliiki, millest 83 on invasiivsed, 90 

potentsiaalselt invasiivsed, 74 mitteinvasiivsed ning 332 teadmata staatusega (NOBANIS 

2022c). Täpsem ülevaade invasiivsete võõrliikide kohta Leedus puudub (5th National 

Report… 2016). 

Soome on võõrliikidega seotud temaatikat reguleerinud alates 1997. aastast osana 

looduskaitseseadusest (Ahlroth 2020). 2015. aastal võeti vastu eraldiseisev võõrliikide seadus 

(Finlex 2015). Soomes koordineerib võõrliikide temaatikat Põllumajandus- ja 

metsandusministeerium (Maa- ja metsätalousministeriö) ning Soome invasiivsete võõrliikide 

nõuandekomisjon (The Finnish Advisory Board for Invasive Alien Species) (Ahlroth 2020). 
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Lisaks tehakse koostööd erinevate riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste 

organisatsioonidega (Ibid.). Liikide tõrjeks rakendatakse peamiselt mehaanilisi, bioloogilisi ja 

keemilisi meetmeid (Ministry of Agriculture… 2020, EASIN 2022a). Katsetatakse ka loomade 

karjatamist võõrtaimeliigi poolt hõivatud alal, kaastakse tööta olevaid inimesi ja teisi 

vabatahtlikke läbi iga-aastase harrastusteaduse projekti „Soolotalkoot!“ (The Finnish 

Advisory… 2021, The Finnish Association… 2022). Veekogusid asustava väikse vesikatku 

(Elodea nuttallii) puhul on rakendatud nii mehaanilisi kui ka integreeritud tõrjemeetodeid 

(EASIN 2022a). Soome puhul ei ole kuigi selge, milliseid liike tõrjutakse käesoleval hetkel 

riiklikul tasandil, kuid lähtuvalt riiklikust invasiivsete liikide strateegiast, on olulisim perekond 

karuputk (Ministry of Agriculture… 2012, 2020). NOBANIS andmetel on Soomes 

registreeritud 19.01.2022 seisuga 240 võõrliiki, millest 98 invasiivsed, 66 potentsiaalselt 

invasiivsed, 32 mitteinvasiivsed ja 44 teadmata staatusega (NOBANIS 2021d).  

Rootsis reguleerib invasiivsete võõrliikide temaatikat maismaakeskkonnas Rootsi 

Keskkonnakaitseagentuur ning veekeskkonnas Rootsi Mere- ja Veemajandusagentuur (The 

Swedish Agency… 2021, The Swedish Environmental… 2022). Regionaalsel tasandil vastutab 

invasiivsete võõrliikide majandamise eest maakonna haldusnõukogu, mis jälgib eeskirjade ja 

määruste järgimist maakonnas (The Swedish Environmental… 2022). Maakonna 

haldusnõukogu võib vastutuse edasi koordineerida omavalitsusele (Ibid.). Soontaimede 

ohjamiseks on kasutatud mehaanilisi meetodeid, peamiselt taime niitmist, kaevamist ning 

taimse materjali utiliseerimist (EASIN 2022b). Kährikkoera ohjamiseks on  Rootsi Jahimeeste 

Assotsiatsioon (Swedish Association for Hunting) rakendanud meetodit, mille käigus püütud 

looma ei hukata, vaid steriliseeritakse ning vabastatakse raadiosaatjaga (Bevanger 2021). 

Saadud andmete põhjal kaardistatakse pesakonnad ning rakendatakse vajalikke meetmeid liigi 

ohjamiseks (Ibid.). Lisaks eelnimetatule on vastavaid tõrjemeetmeid rakendatud nii mingi, 

ondatra, signaalvähi jt liikide puhul (6th National Report… 2019). NOBANIS andmetel on 

Rootsis registreeritud 19.01.2022 seisuga 2 194 võõrliiki, millest 390 on invasiivsed, 82 

potentsiaalselt invasiivsed, 734 mitteinvasiivsed ning 988 teadmata staatusega (NOBANIS 

2022e). 
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1.6.3. Võõrliikide tõrje Eestis 

 

Kohalikke kooslusi ohustavate sisserändajate ohjamiseks ning nendest vabanemiseks, on vaja 

koondada levikuandmed, koostada probleemsete liikide jaoks tõrjeplaan ning seda koostöös 

erinevate huvigruppidega rakendada. Eestis on riikliku projekti raames 1939. aastal tõrjutud 

harilikku tõlkjat (Bunias orientalis), levinud nimetusega Rakvere raibet, kuid II maailmasõja 

tõttu ei jõutud tõrjetöödega kuigi kaugele (Kukk 1999: 78).  

Eestis korraldab võõrliikide tõrjet, ohjamiskavade koostamist ning rakendamist 

Keskkonnaamet (Keskkonnaamet 2021a). Ohjamiskava koostatakse kui teadusinventuuride 

kohaselt ilmneb liigi arvukuse suurenemisest tingitud oluline negatiivne mõju keskkonnale, oht 

inimese tervisele või varale (Ibid.). Ohjamiskavas käsitletakse liigi bioloogiat, arvukuse ja 

leviku andmeid, ohjamise eesmärki ja selleks vajalike võtete eelisjärjestust ning nende 

teostamise ajakava ja ohjamise korraldamise eelarvet (Keskkonnaamet 2021a). Töö koostamise 

hetkel kehtivad karuputke (Heracleum sp.) võõrliikide ja vereva lemmmaltsa (Impatiens 

glandulifera) ohjamiskavad (Ibid.). Lisaks on üha plahvatuslikuma võõrnälkjate leviku tõttu 

koostatud eelkõige silmas pidades hispaania teetigu (Arion vulgaris) ja mustpeanälkjat 

(Krynickillus melanocephalus) veel kinnitamata ohjamiskava (Tammekänd 2021). 

Karuputke riikliku tõrje algusaasta osas on kirjanduses kaks daatumit – 2005 (Tammekänd, 

Linnamägi 2020) ja 2006 (Keskkonnaamet 2021d). Alates 2011. aastast põhinetakse tõrje 

teostamisel ohjamiskavale (Tammekänd, Linnamägi 2020). 2017. aastal täiendati kinnitatud 

ohjamiskava eelarvega 2021. aastani ning lisati Keskkonnaameti peadirektori poolt kinnitatud 

karuputke võõrliikide tõrje töö- ja ohutusjuhend (Holm 2010, Keskkonnaamet 2019). 

Karuputke ohjamiskava plaanitakse lähiajal uuendada (Tammekänd 2022). 

Karuputke tõrjetöid teostab Keskkonnaamet sõltumata maa omandivormist või sihtotstarbest 

(Keskkonnaamet 2021d), kuid maaomanikel on õigus riiklikust tõrjest keelduda. Sel juhul on 

võõrliigi tõrjumine juba maaomaniku kohustus (Maa Elu 2021). Karuputki tõrjutakse peamiselt 

käsitsi mürgitamisel glüfosaadil põhineva herbitsiidiga kui ka kaevamise teel (Keskkonnaamet 

2021d). 2021. aastal tellis Keskkonnaamet hiid- ja Sosnovski karuputke tõrjet ligikaudu 2 300 

hektaril (Keskkonnaamet 2021e), 2022. aastal enam kui 2 200 hektaril (Keskkonnaamet 

2022b). 
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Riigipoolne vereva lemmmaltsa tõrje korraldamine on algusfaasis ning kuna prioriteetsemaks 

on karuputke võõrliikide tõrje korraldamine, loodetakse vereva lemmmaltsa tõrjel enim 

maaomanike initsiatiivile (Tammekänd, Linnamägi 2020). 2020. aasta seisuga on vereva 

lemmmaltsa leiukohti kaardistatud suurusjärgus 200 hektarit (Ibid.). Peamise tõrjemeetodina 

rakendatakse olenevalt koloonia ning ala suurusest ja omadustest, käsitsi rohimist (kitkumist) 

või järjepidevat niitmist trimmeri või niidukiga. Liigi ohjamismeetmetena on levinud ka 

karjatamine, lisaks soovitatakse säilitada traditsioonilist maakasutust, et hoida ära liigi 

sissetung (Keskkonnaamet 2018a, Invasive Species Compendium 2021a). Seoses liigi 

invasiivseks muutumisega kinnitati 2018. aastal liigi ohjamiskava, kuid käesoleval hetkel 

riiklikul tasandil tõrjetegevust ei korraldata (Keskkonnaamet 2018a, Keskkonnaamet 2021f). 

Kährikkoera puhul on 2008. aastal koostatud liigi ohjamiskava, mis annab ülevaate liigi 

bioloogiast, kuid käesoleval hetkel ei ole seda kinnitatud (Valdmann 2008, Valdmann 2019 ref 

Kendaru 2019: 5). Jahieeskirja § 4 lg 2 alusel võib aga teatud jahipidamisviise kasutades 

võõrliigile jahti pidada aastaringselt (Jahieeskiri 2019). 

Võõrliikide leviku kaardistamise ja ohjamiskavade koostamise ning tõrjetegevuse rakendamise 

kõrval on riigil oluline roll teha koostööd kohalike omavalitsustega, kes omavad ülevaadet 

probleemist kohalikul tasandil. Koostöö kohalike omavalitsustega seisneb peamiselt nõu 

andmise ja teadlikkuse tõstmises (Vunk 2018). Massiliselt levivate invasiivsete võõrliikide 

korral tellitakse riiklik tõrje teenusena läbi riigihanke (Ibid.). Lisaks on tehtud koostööd 

keskkonnaalase vabaühendusega Eestimaa Looduse Fond, mille korraldatavate loodustalgute 

raames saavad vabatahtlikud oma panuse võõrliikide tõrjesse anda. Võõrliigi tõrje teostamise 

kõrval on üha olulisem intensiivne ennetustegevus, eesmärgiga hoida ära uute invasiivsete 

võõrliikide riiki sissetoomine ja nende riigisisene levik. 

Lausalise üleriigilise tõrje kõrval on teostatud vähemas mahus teiste võõrliikide ohje- ja 

tõrjetegevust. 2015. aastal viis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Nõva 

maastikukaitsealal Liivasel rannal läbi kurdlehise kibuvitsa katsetõrjumise, kus rakendati nii 

taime juurimist kui ka niitmist (raiet) (Animägi 2019). Ühekordne rakendatud tõrjetegevus ei 

osutunud kuigi tulemuslikuks, mistõttu tõdeti, et taime risoome ja võrseid tuleb eemaldada 

järjepidevalt (Ibid). 2022. aasta varakevadel teostati Eesti-Soome ühise LIFE projekti 

„Läänemere rannikuelupaikade võrgustiku taastamine“ (CoastNet LIFE; Restoring the Baltic 

coastal habitat networks) raames Paljassaare hoiualal kurdlehise kibuvitsa tõrjetöid, 

rakendades taime väljajuurimist (Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus 2022). Pärast tõrjetöid on 
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plaanis alale tuua šoti mägiveiste kari, et hävitada tärkavaid võrseid ning avada maastik muu 

hulgas kahlajatele (Ibid.). Riiklikul tasandil plaanitakse liiki tõrjuda eelkõige looduskaitselise 

väärtusega aladelt, luidetelt ning puhkerandadest (Sembach-Hõbemägi 2021). 

2016. aastal alustas RMK Kurtna maastikukaitseala nõmmemännikutes suure läätspuu 

mehaanilist tõrjet (Keskkonnaamet 2015). Teadaolevalt on invasiivne võõrliik Kurtna 

maastikukaitsealal levinud ligikaudu 100 hektaril, kus tõrjub välja teised, antud kasvukohale 

omased liigid, muutes seeläbi koosluse struktuuri (Ibid.). Kurtna maastikukaitseala 

kaitsekorralduskava kohaselt teostatakse tõrjetöid vähemalt 2022. aastani (Keskkonnaamet 

2015).  

2022. aastal alustas Keskkonnaamet LIFE-programmi (LIFE-IP ForEst&FarmLand, eesti 

keeles Loodusrikas Eesti) toel pargitatra, pihlenelase, lumimarja ning kanada ja sügis-

kuldvitsa projektipõhist tõrjetegevust Põhja-, Lõuna-, Ida- ja Lääne-Eestis, eesmärgiga koguda 

praktilisi tõrjealaseid teadmisi ning nõustada maaomanikke (Lember 2022). Projekt vältab viis 

aastat ning selle jooksul katsetatakse katsealadel erinevaid tõrjemeetodeid: niitmist, lõikamist 

ja töötlemist herbitsiidiga, töötlemist kuuma auruga, taimede purustamist kettpurustiga ning 

seejärel niitmist, lisaks kasutatakse ala katmist geotekstiiliga (Ibid.). 

Eestimaa Looduse Fond on koostöös Keskkonnaametiga korraldanud nii vereva lemmmaltsa, 

kurdlehise kibuvitsa kui ka kanada kuldvitsa tõrjetegevust (Eestimaa Looduse Fond 2020). 

Karula rahvuspargis Vilimikuoja ja Ähijärve kaldal viib Eestimaa Looduse Fond vereva 

lemmmaltsa tõrjetegevust läbi alates 2018. aastast (Eestimaa Looduse Fond 2022). 2020. aastal 

toimus üheksa võõrliikide tõrjega seotud talgut (Eestimaa Looduse Fond 2020). 

Ameerika naaritsa Hiiumaad asustava populatsiooni puhul rakendati väljapüüki, et 

taasasustada Tallinna loomaaiast saarele euroopa naaritsa isendid (Maran 2000). Kährikkoera 

puhul on looduskaitsealuste liikide (metsis jm) pesitsemisedukuse suurendamiseks samuti 

rakendatud väljapüüki (Pensa 2018). 

Mageveekogudes levinud võõrvähiliikide (signaal-, ogapõskne- ja marmorvähk) tõrje 

võimaluste ja meetodite uurimisega ning tõrjetegevusega ja selle tulemuslikkuse hindamisega 

alustas Eesti Maaülikool projekti „Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes (11.10.2021-

30.04.2024)“ (Eesti Maaülikool 2021). 2022. aasta suvel alustatakse võõrvähiliikide 

tõrjetegevusega ning projekti raames kaardistatakse muu hulgas väikese vesikatku levik ning 

sellega kaasnev problemaatika (Ibid.). 
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1.6.4. Kohalike omavalitsuste võimalused võõrliikide tõrjes 

 

Võõrliikide ennetamiseks, toimetulekuks, sealhulgas ohjamise ja tõrjumise korraldamiseks, on 

kohalikel omavalitsustel mitmeid võimalusi. Võõrliikide alase teabe jagamisega tegelevad 

erinevad riigiasutused nagu Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaagentuur, 

lisaks kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitamisele ja teabe jagamisele tegeletakse 

üldsuse teadlikkuse tõstmisega läbi meedias ilmunud artiklite ja koostöös Eestimaa Looduse 

Fondi korraldatavate loodustalgutega. Lisaks on mitmed omavalitsused jaganud oma 

kodulehekülgedel võõrliike puudutavaid infomaterjale ja asjakohaseid artikleid.  

Eestis toetab looduskaitselisi töid läbi looduskaitse programmi Keskkonnaministeeriumi 

haldusalasse kuuluv Keskkonnainvesteeringute Keskus, mis vahendab eelnimetatud Euroopa 

Liidu struktuurifondide kui ka keskkonnaprogrammi raames antavaid toetusi 

(Keskkonnaprogrammist toetuse andmise… 2020). Levinumaks Euroopa Liidu keskkonna-, 

looduskaitse- ja kliimameetmete rahastamisvahendiks on LIFE programm, mis toetab 

invasiivsete võõrliikidega seotud meetmete rakendamist, alates leviku tõkestamisest kuni 

liikide hävitamise või kontrollini kohtades, kus liik juba esineb (Euroopa Komisjon 2021a). 

Lisaks meetmete rakendamisele, toetab programm riikide piiriülest koostööd ja teadlikkuse 

tõstmist invasiivsete võõrliikide kohta (Ibid.). Lähiriikide näitel tehakse võõrliikide ohjamisel 

koostööd nii asjakohaste riigiasutustega kui ka maaomanikega, sealhulgas kohalike 

omavalitsuste ja eraomanikega (Karhula 2020, The Finnish Association… 2022). 

Seoses liikide levimisega üle halduspiiride, on üheks võõrliikide ohjamise võimaluseks 

koostöö naaberomavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 62 sätestab 

koostöövormid ning nimetatud seaduse paragrahvi lõike 1 alusel võivad vallad ja linnad ühiste 

huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks 

tegutseda ühiselt (Kohaliku omavalitsuse korralduse… 2021). Seega on omavalitsuste vahelise 

koostöö korral võimalik võõrliigi levikuareaali efektiivsemalt pidurdada näiteks taimede puhul, 

mis võivad keskkonnategurite abil, sealhulgas inimtegevuse vahendusel, levida üle 

halduspiiride. Lisaks tõrjetööde teostaja leidmisele läbi riigihanke, on tõrjetegevusse võimalik 

kaasata erinevaid huvigruppe (piirkonna elanikud, asjast huvitatud isikud), teha koostööd 

riigiasutustega nagu Eesti Töötukassa, et kaasata tööta jäänud inimesi ja 

kriminaalhooldusosakondadega üldkasuliku töö raames (Keskkonnaamet 2018a, Rallmann 
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2019, Tammekänd 2020). Võõrnälkjate puhul on initsiatiivi väljendanud kohalikud 

omavalitsused, rentides nii ettevõtjatelt kui ka taotledes Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

looduskaitse programmist võõrnälkjate kogumiseks mõeldud konteinereid ning kutsudes üles 

ja viies läbi võõrnälkjate ühiskorjamisi (Liiviste 2021, Viljandi Linnavalitsus 2021, Olop 

2022). 

Lisaks eelnevale on kohalikel omavalitsustel võimalik oma eelarves (tulude ja kulude plaanis) 

näha ette täiendav, sihtotstarbeline rahastus, võõrliikidega seotud tegevuste (tõrje/ohjamise, 

inventuuri jm) läbiviimisele. Eelarve koostamise aluseks on kohaliku omavalitsusüksuse 

arengukava. Näiteks Tallinn on väiksemate kolooniate puhul tegelenud ise karuputke 

tõrjumisega ning rahastanud seda oma eelarvest (Linnamägi 2022, Tallinna Keskkonnaveeb 

2022).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Kohalik omavalitsus ja temaatilised arengudokumendid 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS 2021) kohaselt on kohalik omavalitsus 

demokraatlikult moodustatud võimuorgan, mis on seaduste alusel kohustatud korraldama ja 

juhtima kohalikku elu, lähtudes seejuures valla- või linnaelanike vajadustest ja huvidest ning 

arvestades omavalitsusüksuse arengu iseärasusi. Eestis on 01.02.2022 aasta seisuga kokku 79 

kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 64 vallaks (Rahandusministeerium 2019). 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (2021) § 6 sätestab kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesanded ja pädevuse, muu hulgas on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada 

vallas või linnas heakorda ning otsustada ja korraldada neid kohaliku elu küsimusi, mis 

tulenevad teistest seadustest (KOKS 2021). 

Kohaliku elu arengu koordineerimise aluseks on omavalitsusüksuse arengukava, mis 

arvestab üldplaneeringut ning milles käsitletakse muu hulgas looduskeskkonna pikaajalised 

suundumused ning vajadused (problemaatika ja rakendatavad meetmed) (KOKS 2021). 

Omavalitsusüksuse arengukava alusel koostatakse valla- või linnaeelarve, kavandatakse 

investeeringuid ning muid asjakohaseid tegevusi, mis võivad seotud olla ka heakorra või 

looduskaitseliste tegevustega (nagu võõrliikide tõrjega) (Ibid.). Kohalike omavalitsuste 

haljastuse ja sellega seotud tegevuste planeerimiseks koostatakse haljastuse arengukava, 

milles analüüsitakse hetkeolukorda ning määratletakse tuleviku arengusuunad (Alas et al. 

2019). Haljastuse arengukava koostamisel arvestatakse omavalitsuse strateegilistest 

dokumentidest tulenevate eesmärkide kui ka meetmetega. Terviklik haljastuse planeerimine ja 

kujundamine tagab elanike heaolu, koosluste sihipärase funktsioneerimise ning leevendab 

kliimamuutustest tulenevaid mõjusid ning tagab elu- ja pelgupaiga linnaelustikule (Ibid.). 

Temaatilise arengukava koostamise korraldamine hõlmab muu hulgas ruumilist planeerimist 

kui ka keskkonnakaitset. 

Omavalitsusüksuse olulisimaks ruumilise planeerimise dokumendiks on üldplaneering, 

millega määratletakse valla või linna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused 
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(Rahandusministeerium 2022a). Üldplaneeringu koostamine ja selle perioodiline ülevaatamine 

on omavalitsustele kohustuslik. Üldplaneeringu koostamise aluseks on riiklikke ja kohalikke 

huve tasakaalustav maakonnaplaneering, mis määratleb maakonna ruumilised suundumused ja 

põhimõtted (Planeerimisseadus 2022). Maakonna arengut suunab lisaks 

maakonnaplaneeringule selle arengustrateegia, mis on samuti üldplaneeringu koostamise alus 

(KOKS 2021). Maakonna arengu suunamisel lähtutakse kohalike omavalitsuste ja selle 

koostööpartnerite ühistest kokkulepetest (Ibid.). 

Paralleelselt üldplaneeringuga koostatakse selle keskkonnamõjude strateegiline hindamine, 

milles hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid looduskeskkonnale 

ning selle muutumise käigus avalduvaid mõjusid inimese tervisele ja heaolule ning 

kultuuripärandile ja varale (Rahandusministeerium 2022b, KeHJS 2022). Lisaks mõju 

väljaselgitamisele, käsitletakse alternatiivseid võimalusi ning ebasoodsaid mõjusid 

leevendavaid meetmeid (Ibid.).  

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest kehtestavad omavalitsused heakorra 

tagamiseks heakorraeeskirja, millega määratletakse heakorranõuded omavalitsuse 

territooriumil ning mille üldine eesmärk on tagada territooriumil puhtus ja heakord (Rakvere 

Vallavolikogu 2020). Heakorraeeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile territooriumil 

viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele (Ibid.). Seoses võõrliikidega on heakorraeeskirjas 

võimalik kinnistu omaniku kohustuste seas ette näha võõrliikidest teavitamise kohustus ning 

edasine tegevus (Rakvere Vallavolikogu 2020). Kuna võõrliikide temaatika on suuresti seotud 

heakorraga, siis käsitleti töös ka omavalitsuste heakorraeeskirju.  

Kaasaegses avaliku ruumi käsitluses on olulisel kohal olemasolevad või rajatavad rohealad. 

Rohealadena käsitletakse säästva arengu sõnaseletuste sõnastiku kohaselt loodusliku või 

inimtekkelise päritoluga taimkattega kaetud ala asulates (sh linnametsad, pargid, tänavaäärsed 

haljastatud jt taimkattega alad) (Säästva Eesti Instituut 2022). Mitmekülgseid 

rekreatsioonivõimalusi pakkuvad pargid on enamasti rajatud mõisahoonete ümbrusse (Nutt 

2011). Teatavasti leidsid paljud, nüüdseks juba invasiivseks muutunud võõrliigid tee Eestisse 

just läbi mõisnike, kes soovisid põnevate omaduste (näiteks paiskviljade tõttu) või 

väljanägemisega liike (hiid-karuputk) oma pargihaljastuses kasutada (Kukk 1999, Eek, Kukk 

2013). Tänaseks on mõisaparkidest kujunenud liigi- ning enamasti võõrliikide rikkad alad, kust 

võib nii mõnigi liik soodsate tingimuste valitsedes levida väljapoole pargipiire asuvatesse 
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looduslikesse kooslustesse või muutuda pargisiseselt invasiivseks, vajades seetõttu 

ohjamismeetmete rakendamist. 

Keskkonnaportaali (25.02.2022) andmetel on Eestis 311 riikliku kaitse (loodus- ja/või 

muinsuskaitse) all olevat parki (Keskkonnaportaal 2022). Kuna pargid on olemuselt sarnased 

poollooduslike kooslustega, mis hävivad inimmõju lõppedes, koostatakse parkide ajalooliselt 

kujunenud planeeringu, dendroloogilise koosseisu ning muude omaduste ja 

kujunduselementide säilitamiseks, kasutamiseks ning arendamise suunamiseks hoolduskava 

(Nutt 2011, Kaitsealuste parkide, arboreetumite… 2015). Hoolduskava koostamisel viiakse 

läbi taimestiku inventuur, mille käigus soovitatakse kaardistada ka pargis kasvav võõrfloora, 

määratleda sellega kaasneda võiv probleemistik ning anda ohjamissoovitusi (Nutt 2011). Nii 

pargihoolduskava koostamiseks kui ka selle täitmiseks vajalike tegevuste teostamiseks on 

kohalikud omavalitsused aktiivselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

looduskaitseprogrammist toetust taotlenud (Keskkonnainvesteeringute Keskus 2022). Alates 

2011. aastast on Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi looduskaitseprogrammi toetanud 

kokku 67 projekti, kogusummas 774 905 eurot (Ibid.). 

 

 

2.2. Metoodika 

 

2.2.1. Arengudokumentide analüüs 
 

Töö eesmärgi saavutamiseks teostati vahemikus oktoober 2021 – veebruar 2022 kohaliku 

omavalitsuse valitud arengudokumentide (kohaliku omavalitsusüksuse arengukava, maakonna 

arengustrateegia, maakonnaplaneering ja selle valitud lisad, üldplaneering ja selle 

keskkonnamõjude strateegiline hindamine, haljastuse/hoolduse arengukava, heakorraeeskiri ja 

pargihoolduskava) seas analüüs, kasutades otsingufunktsiooni ning järgnevaid märksõnu: 

„võõrliik“, „invasiiv(ne)“, „tulnuk(as)“, „(karu)putk“, „kuldvits“, „lemm(m)alts“, „(tee)tigu“, 

„kährik(koer)“ ja „mink“. Pargihoolduskavades rakendati tulenevalt spetsiifikast (mitmekesine 

puittaimestik) lisaks märksõnu „kibuvits“, „pargitatar“ või „kirburohi“. Juhul kui analüüsitav 

dokument käsitles võõrliikide temaatikat (eelnimetatud märksõnu), tehti vastav märge 

tabelisse.  
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Tallinna linna omavalitsusüksuse puhul analüüsiti arengukava asendavat arengustrateegiat 

ning selle linnaosavalitsuste (Haabersti, Kristiine, Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, 

Pirita, Põhja-Tallinn) üldplaneeringuid ja nende keskkonnamõjude strateegilist hindamist ning 

käesolevaks hetkeks kehtetuid arengukavasid. 

Vastavad dokumendid leiti kasutades Google või kohalike omavalitsuste kodulehekülgede 

otsingumootorit, Rahandusministeeriumi maakonnaplaneeringute veebiandmebaasi 

(Rahandusministeerium 2022c) ning Riigi Teatajat (Riigi Teataja 2022a, 2022b).  

Taustateabena (kas omavalitsuses esineb võõrliikidest perekond karuputk esindajaid) kasutati 

Maa-ameti kaardirakendustest karuputke kihti (Maa-amet, Keskkonnaamet 2021), sest 

karuputk on seni olnud kõige laialdasemalt teadvustatud võõrliik. 

 

2.2.2. Küsimustik 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisküsimustele vastuste leidmiseks koostati 

veebiküsitlus (Lisa 1). Enne küsitluse avalikustamist ning respondentidele edastamist testiti 

seda kahe inimese peal, kellest üks kuulus küsitluse valimisse. Küsimustiku testtäitjatelt saadud 

tagasiside põhjal korrigeeriti küsitluse sõnastust ning määratleti küsitluse täitmisele kuluv aeg 

(kuni 30 minutit). Küsitlus koosnes 19 küsimusest, millest 14 moodustasid kinnised ehk 

vastusevariantidega küsimused, üheksa küsimust oli poolavatud ning viis küsimust avatud. 

Küsimustikus kasutati nelja filterküsimust ehk välistavat küsimust, mis tähendab, et need 

omavalitsuse esindajad, kes võõrliikide tõrjet polnud teostanud, ei vastanud seda puudutavatele 

küsimustele (Beilmann 2020). Lisaks andis üks avatud küsimus võimaluse esitada 

teemakohaseid ettepanekuid ja/või soovitusi kohaliku omavalitsuse vaatenurgast.  

Valimisse kuulunute valdkondlike spetsialistide (keskkonnaspetsialist, keskkonnanõunik jms) 

kontakt (e-posti aadress) leiti vastava kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt. Juhul kui 

omavalitsusel puudus vastav ametikoht või see oli täitmata, edastati kutse küsitlust täita 

koduleheküljel märgitud asendajale, üldinfoaadressile või keskkonnaga tegeleva osakonna 

juhatajale. Kokku edastati küsitlus 87 adressaadile.  

Küsimustik koostati veebikeskkonnas Google Forms ning oli vastajatele avatud vahemikus 

17.02.2022 – 21.03.2022. Meeldetuletused küsimustikule vastamiseks saadeti 07.03, 21.03 

ning 28.03. Tulenevalt muutunud geopoliitilisest olukorrast, mis mõjutas otseselt ka vastajate 
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võimekust küsitlusest osa võtta, otsustati küsitlusele vastamise tähtaega pikendada ühe nädala 

võrra ehk kuni 28.03.2022. Lisaks veebikeskkonnas kättesaadavale küsitlusele, edastati 

sihtgrupile e-kirja teel ka Microsoft Word formaadis küsitlus. Küsitluse tulemusi analüüsiti 

tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel. Tulemuste visualiseerimisel kasutati sõnapilve 

tekitamiseks veebikeskkonna Word It Out lahendust (Enideo 2022). 
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Võõrliikide käsitlus kohalike omavalitsuste arengudokumentides 

 

Saamaks ülevaadet võõrliikide käsitlusest kohalike omavalitsuste arengudokumentides, 

analüüsiti töö käigus kokku 420 dokumenti. Analüüsitud dokumentidest moodustasid suurima 

hulga üldplaneeringud ja nende keskkonnamõjude strateegilised hindamised (KSH) (163), 

järgnesid arengukavad (87) ja heakorraeeskirjad (75) ning maakonnaplaneeringud ja nende 

lisad (45) (Tabel 2). Vähemas mahus analüüsiti pargihoolduskavasid (31), maakonna 

arengustrateegiaid (15) ning haljastuse/hoolduse arengukavasid (4). 

 

Tabel 2. Kohaliku omavalitsusüksuse arengudokumendid ja temaatika käsitlemine 

Analüüsitud dokument Analüüsitud 

dokumentide hulk 

Temaatikat 

käsitlenud 

dokumentide hulk 

Temaatika käsitlus 

protsentides (%) 

Arengukava 87 5 5,7% 

Maakonna 

arengustrateegia 

15 2 13,3% 

Maakonnaplaneering (sh 

lisad) 

45 11 24,4% 

Üldplaneering (sh KSH) 163 36 22,1% 

Haljastuse/hoolduse 

arengukava 

4 4 100,0% 

Heakorraeeskiri 75 5 6,7% 

Pargihoolduskava 31 20 64,5% 

Kokku: 420 83 19,8% 

 

Kõige rohkem esines temaatika käsitlemist üldplaneeringutes (sh KSH) (36) ja 

pargihoolduskavades (20), järgnesid maakonnaplaneeringud (11), heakorraeeskirjad ja 

arengukavad (5) ning haljastuse/hoolduse arengukavad (4) ja viimaks maakonna 

arengustrateegiad (2). Vaadates temaatikaga seonduvat osakaalu (%) arengudokumentide 

lõikes, seostub võõrliikide temaatika eelkõige haljastusega – temaatika esineb kõigis 

analüüsitud haljastuse/hoolduse arengukavades ja ca 2/3 pargihoolduskavades. Vähest käsitlust 
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leidis temaatika kohaliku omavalitsuse olulisemas ruumilise planeerimise dokumendis – 

üldplaneeringus, millest käsitles temaatikat ligikaudu 22%. Analüüsitud 

maakonnaplaneeringutest esines temaatika peaaegu veerandis ning minimaalsel määral 

käsitleti temaatikat omavalitsusüksuste arengukavades (5,7%), maakonna arengustrateegias 

(13,3%) ning heakorraeeskirjas (6,7%). Analüüsitud dokumentidest kajastasid võõrliikide 

temaatikat kokku 83 dokumenti ehk ligikaudu 20% (19,8%). 

Võõrliikide temaatiline käsitlus dokumentides jagati kolme kategooriasse: sisuline, formaalne 

ja mõlema samaaegne esinemine ühes dokumendis. Temaatika sisulise käsitluse all on 

mõeldud, et dokumendis esineb konkreetne liik võõrliigi mõistes ja/või kaasnev problemaatika 

(soovimatu levik, tõrjumise vajadus). Temaatika formaalse käsitluse all on mõeldud, et 

dokumendis esineb temaatika selle formaalse osana (nagu kliimamuutustega kohanemine) 

ja/või piirkonnas esinevaid võõrliike nimetatakse seoses sellele piirkonnale omase 

elurikkusega.  

Enamasti käsitleti võõrliigi temaatikat analüüsitud dokumentides formaalses aspektis, olles osa 

dokumendi kohustuslikust osast nagu kliimamuutustega kohanemine, kus võõrliikide 

sagenemine või invasioon on üks võimalikest riskiteguritest (23 juhul üldplaneeringute puhul). 

Temaatika sisuline käsitlus määratles enamasti esinevad võõrliigid ning nendega kaasneva 

problemaatika (Joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Temaatilise käsitluse jagunemine. 
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Võõrliikidest nimetati kohalike omavalitsuste dokumentides enam karuputke, lisaks märgiti 

minki ja kährikkoera seoses piirkonnale omase elurikkusega või mainiti pargis kasvavaid 

võõrpuu- ja/või põõsaliike (kibuvits jm liigid) (Joonis 15).  

 

 

Joonis 15. Kohalike omavalitsuste dokumentides enam esinenud märksõnad. 

 

Muu hulgas nimetati dokumentides verevat lemmmaltsa, lisaks käsitleti temaatikat seoses 

sadamate tegevusega (nende rajamise, laiendamise ja rekonstrueerimisega), mille puhul 

kaasneb oht võõrliikide levikuks koos ballastveega. Rannikuäärsete omavalitsuste puhul leidis 

temaatika käsitlust sotsiaalmajanduslikust aspektist, nimelt märgiti kalade populatsiooni 

vähenemist, mistõttu väheneb kutseliste kalurite töömaht. Dokumentides märgiti veel 

võõrliikidest teatamist kohalikule omavalitsusele ja/või Keskkonnaametile. 

Viiest temaatikat käsitlenud arengukavast kajastasid võõrliikidega seonduvat sisuliselt Keila 

linna, Hiiumaa valla, Viljandi linna ja Setomaa valla arengukavad ning formaalsest aspektist 

käsitles temaatikat Haabersti linnaosavalitsuse aegunud arengukava (2008-2013). Korduvaks 

probleemseks võõrliigiks oli kahel omavalitsusel karuputke perekonna esindajad. Keila linna 

arengukava (2013-2025) puhke- ja rohealade arengusuundumuste osas nenditakse karuputke 

levikuprobleemi ning asjaolu, et iga-aastaselt rakendatakse tõrjetegevust, kuid seda tuleb 

jätkata, koostöös piirnevate omavalitsustega (Keila Linnavolikogu 2014). Setomaa valla 

arengukavas (2021-2030) käsitletud arengueelduste ja probleemide seas nenditakse, et Saatses 

ja Lütä külas on karuputke oht (Setomaa Vallavolikogu 2021). 

Hiiumaa valla arengukava (2035+) viiendas peatükis, mis käsitleb keskkonnahoidu ja -

teadlikkust, on probleemide ja kitsaskohtade seas mainitud invasiivseid võõrliike ning teisi 
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liike (kiisk, ogalik) seoses kalade populatsiooni vähenemisega (Hiiumaa Vallavolikogu 2020). 

Nimetatud peatükis on riigi tegevustasandi meetmete (ettepanekud) seas võõrliikidega seotud 

probleemi lahendamiseks pakutud välja kava/meetmete loomist nende ohjamiseks 

merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise 

programmi toetuste kasutamise kavas (Ibid.). 

Viljandi linna arengukava juurde kuuluvas tegevuskavas (2020-2025) käsitletakse võõrliikide, 

peamiselt vereva lemmmaltsa, pidevat tõrjet Viljandi järve äärses levikualas, muu hulgas 

rakendatakse meetmeid teiste, tegevuskavas täpsustamata võõrliikide tõrjumiseks (Viljandi 

Linnavolikogu 2020).  

Käesolevaks hetkeks kehtetu Haabersti linnaosavalitsuse arengukava (2008-2013) nimetas 

seoses Tiskre oja ja Harju järve ümbruse roheala piirkonna olulisematest alal registreeritud 

liikidest kährikut ja minki (Tallinna Linnavolikogu et al. 2008). 

15 maakonna arengustrateegiast käsitlesid võõrliikide temaatikat sisuliselt kaks maakonda 

(tänaseks kehtetu Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ ja Pärnu maakonna 

arengustrateegia 2035+) (Lääne maakonna arengustrateegia 2015, Pärnumaa arenduskeskus, 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit 2018). Lääne maakonna arengustrateegias nenditakse, et eeskätt 

laidudel tuleb kaitsealuseid liike ohustavaid võõrliike (mink, kährik jne) ohjata. Pärnu 

maakonna arengustrateegia juurde kuuluvas tegevuskavas aastateks 2019-2023 (25) tuuakse 

majanduse kõrge konkurentsivõime eesmärgi, biomajanduse ja taastuvenergeetika 

kompetentsikeskuse rajamise tegevussuuna alategevuste seas välja Läänemere mereohutuse ja 

võõrliikide analüüsikeskuse loomine Pärnumaale koostöös Tartu Ülikooli Mereinstituudiga 

(Pärnumaa arenduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit 2018). 

11 temaatikat käsitlenud maakonnaplaneeringust ja selle lisadest käsitles temaatikat sisuliselt 

6 ning formaalselt 5 dokumenti. Teistest käsitlustest erinesid põhjalikkuse poolest Pärnu 

maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering (2017) ja selle keskkonnamõjude 

strateegiline hindamine ning Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõjude strateegiline hindamine (2015), mis määratlesid võõrliikide problemaatika 

ning võimalikud rakendatavad tegevused (sh teostada keskkonnamuutuste analüüs, seirata 

võõrliike jm) (OÜ Alkranel, Tallinna Tehnikaülikooli… et al. 2015, Pärnu Maavalitsus, 

Hendrikson & Ko 2016, Pärnu Maavalitsus 2017). Pärnu maakonnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringu KSH-s on temaatikat eraldi peatükis käsitletud, muu hulgas on ülevaade 

antud nende üldiseloomustusest, dünaamikast Liivi lahes, ökoloogilisest mõjust ning 
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võõrliikide probleemist planeeringus (Pärnu Maavalitsus, Hendrikson & Ko 2016). Kaudse 

käsitlusega dokumendid tõid temaatika välja seoses liigirikkusega ning vesiviljeluse 

arendamisega (mõjutavate tegurite, sh võõrliikide soodustamine, modelleerimisvajadus). 

Omavalitsusüksuste üldplaneeringutes (sh KSH) käsitleti temaatikat enamasti seoses 

kliimamuutustega, nentides võimalikku võõrliikide, sh uute taimekahjurite ja haigustekitajate, 

levikut. Lisaks nimetati konkreetseid liike seoses piirkonna elustikuga. Analüüsitud 

üldplaneeringutest tasub märkimist Setomaa valla üldplaneering, milles on toodud välja, et 

võõrliikide kasutamist tuleb haljastuses vältida (Skepast&Puhkim 2021a). Lisaks käsitletakse 

üldplaneeringu KSH-s valla haldusalas levinud karuputke, mille levik on probleemiks 

peamiselt põllumajandusmaade ümbruses ja niitudel, kuid nenditakse, et looduslikke 

taimekooslusi liik reeglina ei mõjuta ning liigi ohjamisega tegeleb riik (Skepast&Puhkim 

2021b). Rannikuäärsete omavalitsuste (Haapsalu linn, Lääne-Harju ja Viru-Nigula vald) 

üldplaneeringute KSH-s käsitleti temaatikat seoses sadamate rajamise, laiendamise ja 

rekonstrueerimisega, mille puhul kaasneb oht võõrliikide levikuks koos ballastveega 

(Skepast&Puhkim 2021c, 2021d, 2022). Sillamäe linna üldplaneeringu KSH nimetab Soome 

lahte, kuhu on toodud mitmeid võõrliike, mille mõju ökosüsteemile selgub tulevikus (Ratas 

2002). Räpina, Kastre ning Peipsiääre valla KSH-s nenditakse võõrliikide probleemi Peipsi 

järves (Hendrikson & Ko 2021, Kobras AS 2021a, 2021b). 

Nelja omavalitsusüksuse haljastuse/hoolduse arengukavast kolmes (Tallinna puhul haljastu 

tegevuskava, Viimsi ja Tapa vald) käsitletakse temaatikat sisulisest aspektist (Tallinna 

Linnavolikogu 2013, Tapa Vallavolikogu 2014, Viimsi Vallavalitsus, Maastikuarhitektuuri 

Büroo OÜ 2018). Nimelt on arengukavades välja toodud liigid ning kaasnev problemaatika. 

Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava käsitleb konkreetseid liike (Sosnovski karuputk, 

verev lemmmalts, ida-kitsehernes, kurdlehine kibuvits, sahhalini kirburohi, kanada kuldvits) ja 

nende tõrjeks rakendatavaid meetmeid (liikide leviku piiramine – niitmine, likvideerimine) 

(Viimsi Vallavalitsus, Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ 2018). Viljandi linna haljastuse 

arengukavas (2019-2030) ei ole konkreetseid liike ega tegevusi käsitletud, kuid soovitatakse 

eelistada kodumaiseid liike ning lisaks on märgitud, et „invasiivsetest liikidest anda kohe teada 

majandusametile“ (Alas et al. 2019). 

Viie omavalitsusüksuse heakorraeeskirjas leiti viide võõrliigile, enamasti nimetati karuputke. 

Haljala, Rakvere, Viru-Nigula ja Rapla vallas on kinnistu omaniku kohustus teavitada võõrliigi 

esinemisest omavalitsusüksust ja/või Keskkonnaametit (Haljala Vallavolikogu 2018, Rakvere 
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Vallavolikogu 2020, Viru-Nigula Vallavolikogu 2021, Rapla Vallavolikogu 2021). Alutaguse 

valla heakorraeeskirjas leiab võõrliigiga seonduva heakorranõuete seast, kus on sätestatud, et 

karuputke ja teiste võõrliikide tõrjeks tuleb kasutusele võtta selleks ohutud meetmed ning 

teavitama võõrliigi leiukohtadest Keskkonnaametit (Alutaguse Vallavolikogu 2020). 

Parkide hoolduskavade puhul käsitleti karuputke ning seejuures nenditi, et selle tõrjega on 

vaja kiiresti tegeleda (Kurna mõisa pargi (Rae vald), Keila mõisa pargi ning Tallinna linnas 

asuva Lillepi mõisa pargi hoolduskava) (Artes Terrae OÜ 2011, 2013a, 2013b). Elva linna 

Pargi ja Nooruse tänava vahelise parkmetsa hoolduskavas (2013-2022) käsitletakse kibuvitsa 

ning nenditakse, et selle levikut tuleb piirata, kuid üldises plaanis tuleb liik säilitada 

(Metsaruum OÜ 2013). 

 

 

3.2. Küsitluse tulemused 
 

3.2.1. Küsitluses osalenud omavalitsusüksused ja temaatika esinemine 

 

Küsitlusele vastas kokku 47 kohaliku omavalitsuse spetsialisti 79-st (osalusprotsent 59%). 

Täpsemast jagunemisest annab ülevaate tabel 3. 

 

Tabel 3. Küsitluses osalenud omavalitsused  

Omavalitsusüksus Omavalitsusi 

Eestis kokku 

Küsitluses osalenud 

omavalitsuste 

koguarv 

Osalusprotsent 

Linn 15 10 67% 

Vald 64 37 58%  
79 47 59% 

 

Küsitlusele vastajate seas olid esindatud kõik 15 maakonda. Madalam oli vastamisaktiivsus 

Ida-Viru maakonnas (25%) ja Jõgeva maakonnas (33%). 13 maakonnas oli osalusaktiivsus 

50% ja suurem, 100% osaluse saavutasid Hiiu (Hiiumaa vald) ja Järva maakonna 

omavalitsused (Järva vald, Paide linn, Türi vald). Eesti suurima maakonna (Harju maakond) 

osalusaktiivsus oli 63%.  
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Töö käigus läbiviidud küsitlusele vastanud 47 kohaliku omavalitsuse dokumentidest käsitlevad 

temaatikat 25 ehk 53%, mis tähendab, et küsitluses osalesid valdavalt need kohalikud 

omavalitsused, kelle arengudokumendid temaatikat mingil määral kajastasid. 

Võõrliikide temaatika esines 32 omavalitsusüksuse (keskkonna)spetsialistide igapäevatöös. 15 

omavalitsusest, kelle töökorralduses temaatika ei esine, märkis ühe omavalitsuse esindaja, et 

on alles tööle asunud, kuid teatavasti on temaatika esile kerkinud teistel antud omavalitsuse 

töötajatel. Kuna antud omavalitsus ei täpsustanud, millega seoses on temaatika esinenud, 

loetakse antud vastus siiski eitavaks, st temaatika ei ole igapäevatöös esinenud. Temaatika 

esinemise põhjustest annab ülevaate joonis 16. 

 

 

Joonis 16. Võõrliikide temaatika esinemine kohaliku omavalitsuse igapäevatöös. 

 

Enam esines temaatika seoses kodaniku pöördumisega kohaliku omavalitsuse spetsialisti poole 

(31), millele järgnes tõrje korraldamine (18). Kolm omavalitsust märkisid, et temaatika on esile 

kerkinud tulenevalt ametijuhendist, mis muu hulgas määratleb keskkonna- ja looduskaitselise 

tegevuse koordineerimise ja korraldamise. Kohaliku omavalitsusüksuse arengukavaga seoses 

märkisid temaatika esinevust kaks omavalitsust, samuti haljastuse arengukavaga. Minimaalselt 

esines temaatika seoses planeeringute ja kaasava eelarve ideedega. Temaatika ei esinenud 

kordagi seoses (pargi)hoolduskavaga. 
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Temaatika esinemise sageduse osas märkisid omavalitsused, et temaatika esineb varasemaga 

võrreldes samas mahus ning ei ole suurenenud seoses näiteks võõrnälkjate üha invasiivsema 

levikuga (Joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Temaatika esinemise sagedus viimastel aastatel. 

 

15 omavalitsust ehk 31% vastajatest märkisid, et temaatika on viimastel aastatel tunduvalt 

sagedasem, temaatika esineb vähem 6 (12%) omavalitsuse hinnangul ning 9 omavalitsust 

vastasid küsimusele variandiga „muu“, täpsustades näiteks liike/liigirühmi (võõrnälkjad, 

karuputk) ning märgiti, et aastate jooksul on esinenud vaid üksikud teavitused kodanike poolt 

või ei ole temaatikaga tegelenud/kokku puutunud. 

 

3.2.2. Omavalitsuste teadlikkus 

 

Valdav enamik omavalitsustest kasutab võõrliikidest ülevaate saamiseks nii Maa-ameti (30) 

kui ka Keskkonnaameti poolt loodud avalikke kaardikihte (27) (Joonis 18). 

15; 31%
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Joonis 18. Kohalike omavalitsuste töötajate poolt kasutatavad võõrliikide leiukohti 

sisaldavad andmekogud ja muud allikad. 

 

Maa-ameti ja Keskkonnaameti koostöös loodud karuputke kaardikihi kaudu on võimalik 

ülevaade saada karuputke levikust (kolooniatest) ning rakendatavast tõrjest. Keskkonnaamet 

on kaardikihid loonud võõrnälkjate ja vereva lemmmaltsa leviku kaardistamiseks. Kaheksal 

omavalitsusel puudub teave/ülevaade võõrliikidest oma haldusalas, samas seitsme 

omavalitsuse spetsialistid on ise, ülevaate saamiseks, läbi viinud inventuure. Seitse 

omavalitsust kasutab ülevaate saamiseks Keskkonnaportaali (endine Keskkonnaregister), mis 

võimaldab otsingumootori abil ülevaadet levinud võõrliikidest. Vähemas mahus kasutatakse 

ülevaate saamiseks elurikkuse andmebaasi (4), mis võimaldab sarnaselt Keskkonnaportaalile 

vaadata liikide levikuandmeid. Üks omavalitsus on võõrliikidest ülevaate saamiseks tellinud 

asjakohase inventuuri. Valiku „muu“ osas tõid kolm vastajat välja: kodanike 

teavitused/kaebused (kolm korda), ise märkamise ning erinevad kirjutised. Viimast ei 

täpsustatud, kuid eeldatavasti võib tegemist olla meedias ilmunud artiklitega ja/või erialase 

kirjandusega, mis käsitleb muu hulgas liigi levikuandmeid. 

Võõrliikide invasiooniohtu Eesti loodusele hindasid omavalitsused mõõdukaks (40%) ning 

suureks (36%). Üheksa omavalitsuse spetsialisti (19%) hindasid ohtu Eesti loodusele väga 
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suureks ning minimaalseks hindas ohtu 4% vastanud omavalitsuste esindajatest. Seega enamus 

vastanutest leiab, et võõrliikide invasioon kujutab Eesti loodusele ohtu. 

Kohaliku omavalitsuse spetsialistid hindavad oma temaatilisi teadmisi valdavalt rahuldavaks 

(60%) (Joonis 19). 

 

 

Joonis 19. Kohalike omavalitsuste spetsialistide hinnang oma teadmistele. 

 

Heaks hindab oma teadmisi 21% vastanutest, puudulikuks aga 17% ning nõrgana ei 

määratlenud oma teadmisi ükski vastanutest. Vaid üks kohaliku omavalitsuse spetsialist 

määratles oma teadmisi väga heaks.  

Enamuses on kohaliku omavalitsuse spetsialistid osalenud Keskkonnaameti poolt läbiviidud 

koolitustel (sh infopäevad) (23; 51%). Lisaks nimetati läbitud koolituste seas ohjamistegevust, 

omal käel ja õpingute raames omandatud teadmisi, töökogemust ning muid seminare/internetist 

saadaolevaid koolitusi. Temaatilisi koolitusi ei ole läbinud 12 (23%) ning küsimusele jättis 

vastamata kaks omavalitsuse esindajat. 

Liigirühmadest ohustavad või võiksid ohustada omavalitsuse haldusala kooslusi eelkõige 

soontaimede (32) ja nälkjate (30) liigirühma kuuluvad võõrliigid (Joonis 20). 
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Joonis 20. Omavalitsuse haldusala kooslusi ohustavad/ohustada võivad liigirühmad. 

 

Vähem märgiti imetajate, veeorganismide ja putukate liigirühma kuuluvaid võõrliike. Kahe 

omavalitsuse hinnangul ohustavad või võivad ohustada nende haldusala kooslusi hoopis teised, 

siin nimetamata liigirühmad, nagu seente jt liigirühma kuuluvad võõrliigid. 

 

3.2.3. Omavalitsuste tegevus 

 

Kohalikest omavalitsusest on võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevust korraldanud 16 

omavalitsust (34%) (joonis 21). Võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevust korraldanud 16 

omavalitsusest on nii teavitustööd kui ka tõrjetegevust rakendanud 14 omavalitsust, ülejäänud 

kaks omavalitsust on piirdunud vaid asjakohase teavitustööga. Võõrliikide ohjamis- ja/või 

tõrjetegevust ei ole korraldanud enamus küsitlusele vastanud omavalitsustest (55%). Valiku 

„muu“ osas täpsustasid vastajad (5), et on teatanud Keskkonnaametit karuputke kasvukohtadest 

ning Keskkonnaamet korraldab tõrje ja teavitab seejuures omavalitsust. 
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Joonis 21. Võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevust korraldanud kohalikud omavalitsused. 

 

Lisaks märgiti vähest tööl oldud aega ning asjaolu, et Keskkonnaameti poolt rakendatud 

võõrliigi tõrjemeetod ei osutunud efektiivseks. Vastuseks „muu“ märkinud omavalitsused ei 

ole kokkuvõttes tõrjetegevust korraldanud, seega võib lõplikuks ohjamis- ja/või tõrjetegevust 

mittekorraldanud omavalitsuste hulgaks lugeda 31 omavalitsust ehk 66% vastanutest. 

Võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevuse korraldamisel on omavalitsused enim lähtunud 

looduskaitseseadusest (10), võõrliigi (kinnitatud) ohjamiskavast (6) ning kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadusest ja KOV üksuse heakorraeeskirjast (4). Lisaks nimetati 

Euroopa Liidu võõrliigimäärust (3), hoolduskava (2) kui ka KOV üksuse arengukava (1). 

Omavalitsused, kes ei ole võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevust korraldanud, märkisid, et 

juhul kui see osutub vajalikuks, lähtutakse looduskaitseseadusest, võõrliigimäärusest, 

heakorraeeskirjast, võõrliigi ohjamiskavast kui ka Keskkonnaameti soovitustest. 

Võõrliikidega seoses on omavalitsused rakendanud mitmeid meetmeid. Peamiselt tehakse 

temaatilist teavitustööd oma infokanalites (kohaliku omavalitsusüksuse ametlik kodulehekülg, 

kohalik perioodika, sotsiaalmeedia jm) (29), millele järgneb tõrje teostamine koostöös 

kodanike (sh talgu-/malevatöö) (17) ja Keskkonnaametiga (17) (Tabel 4). 
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Tabel 4. Kohalike omavalitsuste rakendatud meetmed 

Rakendatud meetmed Omavalitsuste 

arv 

Teavitustöö infokanalis 29 

Rahastuse eraldamine omavalitsuse eelarves 7 

Tõrje teostamine koostöös kodanikega 11 

Tõrje teostamine talgu-/malevatöö osana 6 

Tõrje teostamine koostöös naaberomavalitsusega 1 

Tõrje teostamine koostöös Töötukassaga 2 

Tõrje teostamine koostöös Keskkonnaametiga 17 

Tõrje kavandamisel Keskkonnaametilt nõu küsimine 7 

Ei ole rakendanud 11 

Muu 4 

Märkus. Tõrje teostamisel koostöös Keskkonnaametiga on arvestatud nii Keskkonnaameti teavitamist kui ka 

asjakohast suhtlust, mis võib tähendada, et kohalik omavalitsus ei ole ise tõrjetegevust korraldanud (näiteks 

suhtlus omavalitsuse haldusalas levinud karuputke koloonia tõrje osas). 

 

Küsitluses osalenud omavalitsused on võõrliikide tõrje osas teinud koostööd kodanikega (11) 

ning vähem Töötukassa (2) ja naaberomavalitsustega (1). Koostööd on erinevate osapooltega 

märkinud kokku 22 kohalikku omavalitsust 47-st. Seitse omavalitsust on tõrje kavandamisel 

nõu küsinud Keskkonnaametilt ning kuus omavalitsust on võõrliikide tõrjet teostanud talgu- 

või malevatöö osana. Võõrliikidega seotud meetmete rakendamiseks on seitsme omavalitsuse 

eelarves eraldatud vajaminev rahastus. Küsitluses osalenud 11 omavalitsust ei ole vastavaid 

meetmeid rakendanud. Neli omavalitsust märkis vastusevariandi „muu“, neist kaks täpsustas, 

et tõrjet teostab vaid Keskkonnaamet, kes sellest kohalikku omavalitsust teavitab. Lisaks 

märgiti, et tõrjet teostatakse haljasala hooldava lepingupartneri kaudu ning suurema 

omavalitsusüksuse puhul rakendavad selle erinevad üksused erinevaid meetmeid. 

Võõrliikide tõrjeks on toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmist 

taotlenud vaid kaks omavalitsust küsitluses osalenud 47 omavalitsusest. Ülejäänud 45 

omavalitsust, kes ei olnud võõrliikidega seotud tegevusteks toetust taotlenud, põhjendasid seda 

peamiselt vajaduse puudumise, teema mitteprioriteetsuse või asjaoluga, et võõrliigi levik ei ole 

nende haldusalas massiivne, mistõttu piirdutakse teavitustööga omavalitsuse kanalites (Tabel 

5). 

 

 



   
 

65 

  

 

Tabel 5. Toetuse mittetaotlemise põhjused 

Toetuse mittetaotlemise põhjused Hulk 

Puudub vajadus/pole prioriteetne teema/võõrliigi levik ei ole 

massiivne, piisab teavitustööst eri kanalites 

27 

Ebapiisav informatsioon taotlemise kohta/taotluse esitamine 

ajamahukas võrreldes toetuse saamise tõenäosusega/pole teadlik 

4 

Tõrjet teostab riik 4 

Rahalised vahendid planeeritud eelarvesse/tõrje teostatud 

eelarvevahenditest 

2 

Ajapuudus 1 

Tegevused algavad enne rahastuse saamist 1 

Võõrliigid kasvavad eramaal 1 

Puudub kompetents 1 

Ei ole kohaliku omavalitsuse vastutus 1 

Vastus puudub 11 

 

Lisaks märkisid omavalitsused toetuse mittetaotlemise põhjustena, et informatsioon toetuse 

taotlemisel on ebapiisav, taotluse esitamine on ajamahukas võrreldes toetuse saamise 

tõenäosusega ning üks omavalitsus ei olnud võimalusest teadlik. Neli omavalitsust nentisid, et 

tõrjet teostab riik, seega puudub vajadus toetuse taotlemiseks. Kaks omavalitsust olid 

võõrliikidega seotud tegevusteks vajaminevad rahalised vahendid planeerinud omavalitsuse 

eelarvesse või teostanud tegevuse eelarvevahenditest. Omavalitsuste poolt leidsid üksikuid 

märkimisi mittetaotlemise põhjusena järgnevad märksõnad: ajapuudus; asjaolu, et tegevused 

algavad varem, kui saadakse rahastus; võõrliigid kasvavad eramaal; puudub kompetents; ei ole 

kohaliku omavalitsuse vastutus. 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmist toetust taotlenud, kuid 

negatiivse vastuse saanud omavalitsused (2) märkisid, et taotlesid toetust järgmises/uues 

voorus, teine omavalitsus nentis, et vajaminev summa eraldati mujalt ning edaspidi ei plaanita 

toetuse taotlust esitada. 

Hinnangus vajadusele tõrjuda muid, hetkel riiklikul tasandil mittetõrjutavaid võõrliike, 

vastasid omavalitsused enda haldusala alusel, et selleks ei nähta vajadust või käesoleval hetkel 

keskendutakse ühele, haldusalas levinud prioriteetsemale liigile, nagu karuputke perekonna 

liigid (Joonis 22). 
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Joonis 22. Omavalitsuste hinnang vajadusele tõrjuda muid, riiklikul tasandil mittehõlmatud 

võõrliike. 

 

Vajaduse mittenägemist põhjendati veel asjaoluga, et avalik huvi kasutada eelarvet 

mitteohtlike võõrliikide vastu puudub, küll aga nenditi tõrjeks valmisolekut juhul kui 

omavalitsuse haldusalal levib liik, mille tõrje ei ole riiklikul tasandil korraldatud. Samas nentis 

üks omavalitsus, et ülevaade vajadusest puudub. 

Riiklikul tasandil mittehõlmatud liikide tõrjevajadust nentisid kaheksa omavalitsust, mainides 

lisaks haldusalas levinud hispaania teetigu, pargitatraid, kuldvitsa ning verevat lemmmaltsa. 

Kolm jätsid liigi(d) täpsustamata, kuid nentisid valmisolekut tõrjet korraldada. Neli 

omavalitsust ei nentinud vajadust, kuid leidsid, et vahendite olemasolul tuleb tõrjuda ka 

riiklikul tasandil mittetõrjutavaid liike. Kaks omavalitsust märkisid, et tõrjevajadus sõltub 

olukorrast ja võõrliigist ning kaks omavalitsust jätsid küsimusele vastamata. 

Võõrliikide ohjamis- ja/või tõrjetegevust korraldanud omavalitsused tõid selle problemaatika 

ja/või esinenud kitsaskohtadena välja alljärgneva: 

• Probleemid tõrjutava liigiga („Ei allu tõrjele hästi, mürgine (karuputk), puudub vajalik 

varustus“, „…koduvalla pinnas on keeruline (tõrjemeetod on kaevamine), vähemalt 

korra on ette tulnud, et KeA (Keskkonnaamet) poolt KOVile (kohalik omavalitsus) üle 

antud ala ei ole vaid kaevamise teel tõrjutav ja tuleb tagasi riiklikusse tõrjesse anda“, 
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„Võõrliigi hävitamine“, „Professionaalsete tõrjujate nappus“, „Seda tuleb korrata 

samas kohas aastaid (karuputk)“) 

• Vähene kogukonna huvi ja motivatsioon („Elanike kaasamine ja teavitus“, 

„Kogukonna huvi vähesus /.../“) 

• Tõrje efektiivsuse küsitavus („… puudub seire, kui efektiivselt on tõrje teostatud“, 

„tulemuse ootuspärasus – näiteks tigude korjamine ei pruugi olla piisav arvukuse 

vähendamiseks“) 

• Parendamisvõimalustega töökorraldus („/.../, riigi poolt selgete juhiste puudumine, 

pilootprojektide raha- ja ajakulu“). 

Täiendavalt märkisid kaks omavalitsust, et võõrliikide temaatika näol on tegemist tavalise 

korraldusliku tööga, probleeme ei ole esinenud ning koostöö Keskkonnaametiga on sujunud 

ladusalt. 

Võõrliikide ohjamis- ja tõrjetegevuse järgselt on oluline ala edasine seire ja vastavate meetmete 

järjepidev rakendamine, et liiki ohjata või sellest vabaneda. Võõrliikide ohjamis- ja/või 

tõrjetegevust korraldanud 14 omavalitsusest rakendavad edasist ala seiret valdav enamus ehk 

72% vastajatest (10) (Joonis 23). 

 

 

Joonis 23. Seire rakendamine tõrjetegevuse korral. 

Edasist seiret ei rakenda üks omavalitsus (7%) ning variandi „muu“ puhul täpsustas üks 

vastajatest, et ei tea, kas edasist seiret rakendatakse või mitte. Küsimusele jättis vastamata kaks 

omavalitsust (14%). 
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3.2.4. Omavalitsuste ootused ja ettepanekud 

 

Kohalikud omavalitsused ootavad valdkondlikelt asutustelt enam teemakohaseid koolitusi (38; 

50%) (Joonis 24). 

 

 

Joonis 24. Oodatav toetus. 

 

Lisaks oodatakse tõrjetegevuse teostamiseks rahalist toetust (28; 37%). Vähem oodatakse aga 

selgust maaomandi osas (4; 5%). Kolm küsimusele vastanud omavalitsust toetust ei oota. 

Variandi „muu“ puhul märkisid kolm omavalitsust järgnevat: „praegu koostöö toimib“, 

„selgust, kelle kohustus on sõltuvalt maaomandist võõrliikide tõrje“ ning „toetuse vajaduse 

osas puudub ülevaade“. 

Muude ettepanekute või tähelepanekute seas tõid kohalikud omavalitsused välja alljärgneva: 

• Teavitus ja juhised („Teavitustöö jaoks ootan konkreetseid materjale“, „Sooviks 

paremaid/selgemaid juhiseid valdkondlikelt asutustelt“, „Võõrliik, nt 

putukas/nälkjas/imetaja ei tunne maaomandi piire. Samas ei ole riigil ka selget 

nägemust, kuidas võõrliike peaks tõrjuma ja parimate lahendite otsimine on ajanõudlik 

(nt nälkjate puhul) aga tegutsema peaks kiiresti. Otsesed juhised puuduvad.“) 
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• Tõrjemeetodi ettepanek („Minu ettepanek karuputke tõrje teostamisel on see, et esiteks 

tuleks seda teha öösiti, et vältida naha põletust. Enne õie maha lõikamist tuleks sellele 

kott ümber tõmmata, et seemned ei lenduks. Seejärel tuleb õis lihtsalt ära põletada. 

Mulle on jäänud mulje, et Keskkonnaameti meetod ei ole olnud X vallas tõrje 

teostamisel kõige tõhusam. Viimasel tõrjel olid taimed lihtsalt laiali pekstud.“) 

• Koostöö ning näited ja tagasiside rakendatud meetmete kohta („Võiks olla jah rohkem 

tagasisidet päriselt toimivate meetmete kohta“, „Koostöö/infovahetus erinevate 

osapooltega on vajalik, et oleks olemas parim võimalik teadmine olemasolevast 

olukorrast.“) 

• Tõrje efektiivsuse küsitavus („Üpris tüütu tegevus ja pole teada, kas tulemus on 

ootuspärane. Vaja oleks üleüldist tõrjet (st kõik teevad). Ehk siis on tulemust ka...“). 

Lisaks eelnevalt väljatoodule, täpsustati omavalitsuse haldusala ohustavaid soontaimi – 

karuputk, kirikakar, pargitatrad (sahhalini pargitatar/kirburohi) ning asjaolu, et hetkel 

piirdutakse Keskkonnaameti poolt korraldatavate võõrliikide tõrjemeetmete katsetustega. 

Küsimuses väljendati veel nördimust: „/../ KOV ei pea tegelema kõikide teemadega, mida riik 

üritab enda kaelast ära veeretada“ ning rõhuti Keskkonnaameti vastutusele seoses loodusesse 

sattunud võõrliikide arvukuse reguleerimisega. 
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ARUTELU 

 

Võõrliikide temaatika on muutumas üha olulisemaks nii kliimamuutuste kui ka muude elualade 

kontekstis, mis väljendub kohati termini „võõrliik“ üle ekspluateerimises ning selle 

kasutamises pööramata tähelepanu mõiste sisule. Kõik probleeme tekitavad liigid ei ole 

tingimata võõrliigid, kuid kuna meedias kasutatakse tihti probleemidega seonduvalt võõrliigi 

terminit, siis on levinud arusaam, et probleemne liik ongi alati võõrliik. Mõningate võõrliikide 

puhul esineb kognitiivset naturaliseerimist, mis tähendab teatud võõrliikide tajumist põliste 

ja/või looduslikena (Magnus, Remm 2018). Kognitiivselt on inimeste jaoks naturaliseerunud 

mitmed liigid, tuntumad neist on harilik sirel (Syringa vulgaris) ja harilik hobukastan (Aesculus 

hippocastanum) (Ibid.). Omade ja võõraste liikide eristamine nõuab juba nüüd, aga kindlasti 

tulevikus, spetsiifilisi teadmisi ning keskmisest kõrgemat keskkonnateadlikkust antud 

valdkonnas. 

Peaaegu poolte Eesti kohalike omavalitsuste arengudokumentides leidis temaatika käsitlust. 

Kohalike omavalitsuste arengudokumendid kajastavad temaatikat üldiselt formaalsest 

aspektist, mis dokumendi mõistes tähendab küll liikide käsitlust, kuid seda peamiselt 

piirkonnale omase elurikkuse ja/või kliimamuutuste tähenduses. Samas ei pruugi formaalne 

käsitlus arengudokumentides tähendada, et omavalitsuse haldusalas võõrliikide probleemi ei 

esine.  

Kohaliku elu suunamise seisukohalt on kaks peamist arengudokumenti üldplaneering ja 

arengukava. Esimene suunab eelkõige ruumilist arengut, teine aga koordineerib vahetult ja 

paindlikult kohalikku elu – arengukava alusel koostatakse eelarve, sellele tuginevad mitmed 

valdkondlikud arengukavad (haljastuse arengukava) või kokkulepitud reeglistik 

(heakorraeeskiri). Samas arvestab arengukava üldplaneeringuga. Kuigi üldplaneeringutes ja 

nende lisades oli võõrliigi temaatika käsitlemise protsent suurem kui arengukavades (vt tabel 

2), on just sisuline käsitlemine arengukavades ja sellest tulenevates valdkondlikes 

dokumentides (haljastuse arengukava, pargihoolduskava) suurem kui ruumilist arengut 

suunavates dokumentides (maakonna arengustrateegia, maakonnaplaneering, üldplaneering) 

(vt joonis 14). Võõrliigid levivad ruumis, aga nende esinemist või selle ettenägemist on väga 
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keeruline suunata eri taseme planeeringutega. Mitme planeeringu puhul nenditi, et tegemist on 

temaatikaga, mida ei ole võimalik ruumilise planeerimisega lahendada, seega ei leidnud 

temaatika sisulist käsitlust. Kuna planeeringu koostamine hõlmab muuhulgas olemasoleva 

olukorra analüüsimist ning olulisemate teemade sisustamist, on võõrliikide temaatika osa nii 

rohevõrgustikust (rohealadest) kui ka puhke- ja virgestusalade ning veekaitse kui ka haljastuse 

käsitlusest, mida võivad võõrliigid mõjutada nii otseselt kui ka kaudselt. Eestis kehtiv 

hierarhiline planeerimissüsteem tähendab, et iga planeering lähtub omakorda eelnevast, läbi 

mille kanduvad olulisemad teemad/seisukohad madalamate astmete planeeringutesse. Seega 

käsitledes võõrliikide temaatika läbi eritasandi planeeringute, on võimalik nendega kaasnevate 

mõjudega paremini toime tulla, seda juhul kui temaatika on läbimõeldud ja sisustatud 

võimalikul madalamal tasemel. Käesolevas töös ei analüüsitud detailplaneeringuid, mille abil 

viiakse üldplaneeringuid ellu, mistõttu ei saa välistada, et detailplaneeringute haljastuse ja 

heakorra põhimõtete seas ei käsitleta võõrliike ja/või näiteks soovitust eelistada kodumaiseid 

liike. Planeeringutega suunatakse ala maakasutust, sealhulgas selle muutust, mille puhul on 

leitud võimalik seos võõrliikide levikuga (Waldner 2008). Nimelt maakasutuse muutuse 

(ehitus, põllumajandus jm) käigus muudetakse olemasolevat kooslust, mistõttu muutub see 

võõrliikide poolt haavatavamaks (Ibid.). Juba 1950. aastal nenditi, et häiritud elupaigad on 

võõrliikide introduktsioonile vastuvõtlikumad (Elton 1958 ref Waldner 2008). Eesti puhul on 

leitud, et võõrliigid levivad peamiselt mööda lineaarseid maastikuelemente nagu teed, hekid 

jm ühendused ning seda tihti inimtegevuse käigus (Bunce et al. 2020, Pungar et al. 2021). 

Pelgalt planeeringute toel ei ole võimalik võõrliikide ning nende introduktsiooniga kaasnevat 

problemaatikat lahendada, küll aga on võimalik ette näha võimalusi kaasnevate mõjude 

leevendamiseks.  

Kodumaiseid liike soovitati haljastuses eelistada omavalitsuse haljastust/hooldust käsitlevas 

arengukavas, ennetades seega linnahaljastuses kasutatavate liikide metsistumist ja invasiivseks 

muutumist. Samas eelistavad praktikud (linna)haljastuses kodumaiste liikide kasutamise 

asemel võõrliike just nende (positiivsete) omaduste tõttu nagu vastupidavus ja hooldatavus 

(Magnus, Remm 2018). Invasiivsed võõrliigid võivad aga ohutute liikidega olla 

äratundmatuseni sarnased. Nimelt isutati 2016. aastal Eesti Rahva Muuseumi esisele 

haljasalale looduses invasiivset kurdlehist kibuvitsa, mis küll sealt peatselt eemaldati, kuid 

kuna liik on kasvukoha suhtes küllaltki leplik, siis oleks see üsna pea levinud Raadi 

looduskaitsealale ja selle ümbrusse, moodustades piirkonnas juba levivate võõrliikide (kanada 

kuldvits ja hulgalehine lupiin) kõrval ulatuslikke kolooniaid (Eesti Rahvusringhääling 2016). 
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Seega on oluline võõrliikidele täiendavalt tähelepanu juhtida nii haljastusprojektides kui ka 

näiteks parkide rekonstrueerimiskavades, alustades seejuures aiandusäride kaubavalikust 

(Ööpik et al. 2013) – aiandus on üheks peamiseks võõrliikide sissetulekuteeks Eestis (Kraut, 

Soomets s.a.). 

Dokumendianalüüsis viitasid veevõõrliikidega kaasnevale problemaatikale, sh 

sotsiaalmajanduslikule mõjule, üldjuhul vaid rannikuäärsed ja/või saarelised omavalitsused. 

Teatud liigirühmadesse kuuluvate võõrliikide levikuga võib kaasneda kiirem 

sotsiaalmajandusliku mõju ilmnemine nagu töömahu vähenemine, mida tuleb ennetada või 

rannikuala vallutamine võõrtaimeliigi poolt, mis pärsib ala turismipotentsiaali. Teisalt aga 

rikastavad võõrliigid kohalikku toidulauda/-valikut ning võivad seeläbi tuua majanduslikku 

kasu (Paluoja 2020, Reitsak 2022). 

Temaatika esinemine kohalike omavalitsuste arengudokumentides oli ootuspärane eelkõige 

planeeringute puhul, milles tuleb käsitleda piirkonnale omast taimkatet ning elustikku. 

Arengukavade puhul kippus temaatika piirduma peamiselt võõrliikide nimetamisega. 

Temaatika vähene sisuline käsitlus võib suuresti sõltuda asjaolust, et enamjaolt tellitakse 

dokumendi koostamine selleks kompetentsi omavast ettevõttest, mistõttu sõltub temaatika 

olulisus ja käsitluse määr nii spetsialisti teadmistest kui ka kohaliku omavalitsuse kokkupuutest 

(kogemusest) temaatikaga. Mõne dokumendi puhul leidis temaatika käsitlust lausa eraldi 

peatükis, mis näitab ilmekalt selle olulisust (Pärnu Maavalitsus, Hendrikson & Ko 2016). 

Kohalike omavalitsuste arengudokumendid on enamasti mitmeaastase kestusega, mistõttu 

jõuavad mõju poolest olulised võõrliigid nendesse viibega. Samas on arengukava lihtsam 

kaasajastada kui planeeringuid. Hetkel arengudokumentides domineerivatele, peamiselt 

soontaimede ja imetajate liigirühma kuuluvatele võõrliikidele lisanduvad tõenäoliselt nälkjate 

liigirühma kuuluvad liigid nagu hispaania teetigu ja mustpeanälkjas.  

Kodanike normitud käitumist seoses võõrliikidega käsitleb heakorraeeskiri, mille kohaselt 

peab kinnistuomanik võõrliikide isenditest asjakohastele asutustele teatama. Tulenevalt nii 

looduskaitseseadusest kui ka Euroopa Liidu võõrliigimäärusest, on võõrliigi isendite 

kasvatamine, levitamine jm seotud tegevused keelatud, muuhulgas lasub võõrliigi tõrje 

kohustus maaomanikel. Eestis invasiivselt leviva hispaania teeteo puhul ollakse ollakse kimpus 

eelkõige hooldamata eramute ja jäätmaadega, mis soosib liigi üha laialdasemat levikut nii 

naaberkinnistutele kui ka laialdasemalt (Kruus et al. 2021, lisa 5:142). Kuigi heakorraeeskirja 

puhul on tegemist niinimetatud pehme eeskirjaga, mille alusel üldiselt maaomanikke korrale ei 
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kutsuta, on temaatika täpsema käsitlusega võimalik kohaliku tasandi eeskirjas anda selge 

suunis, muuhulgas rõhutada probleemi olulisust ning asjaolu, et negatiivsete mõjude 

vältimiseks tuleb kõigil, sealhulgas eramaaomanikel, tegutseda. Lisaks tuleb üha enam 

maaomanikele rõhutada, et haljastujäätmete koht ei ole looduses – suuresti on liikide tahtmatu 

leviku põhjuseks just haljastujäätmete loodusesse viimine. Selle ennetamiseks on mõned 

kohalikud omavalitsused (nagu Viljandi linnavalitsus ja Jõelähtme vald) teostamas/teostanud 

kevaditi ja/või sügiseti haljastujäätmete tasuta äravedu (Jõelähtme vald 2017, Sakala 2022).  

Kohalike omavalitsuste arengudokumentide analüüsi teostamisel kasutatud 

otsingumärksõnade abil saadi teematika käsitlusest üldine ülevaade. Tulevikuperspektiivis on 

näha käsitluse määra suurenemist, eelkõige tänaste (võõrnälkjad, võõrsoontaimed jt) ja 

potentsiaalsete (pesukaru, arlekiinlepatriinu (Lauri 2019, Linnamägi, Lepik 2022)), uute 

invasiivsete liikide kontekstis. Töö tulemusi arvestades võib väita, et võõrliigi temaatika 

käsitluse osakaal suureneb eelkõige kohaliku omavalitsuse olulisimas arengudokumendis – 

arengukavas, mis määratleb hetkeolukorra, kaasneva problemaatika ning arenguvõimalused, 

sealhulgas tegevused, et olemasolevat olukorda leevendada või probleemist vabaneda. 

Arengukava annab sisendi teistele kohaliku omavalitsuse arengut ja suundi koordineerivatele 

strateegilistele dokumentidele, olles muu hulgas aluseks kohaliku omavalitsuse eelarve 

koostamisel ning tegevuste kavandamisel, mis võivad temaatikaga seotud olla. Temaatilisest 

perspektiivist on arengudokumendi vastavalt vajadusele korrigeerimine hõlpsam kui näiteks 

üldplaneeringu puhul. Lisaks asjaolu, et üldplaneering keskendub eelkõige konkreetse 

territooriumi ruumilisele planeerimisele ning tihti jääb isegi hetkeolukorra (nt taimestiku) 

kirjeldamine puudulikuks (Muru 2021). 

Küsitluse tulemuste põhjal on kohalike omavalitsuste spetsialistid võõrliikide probleemist 

teadlikud ning nendega töös kokku puutunud. Üldjuhul on temaatika esinevus jäänud samaks, 

kui suur hulk nentis selle suurenemist, mis on ootuspärane seoses võõrnälkjate levikuga. 

Võõrliike tajuvad probleemina ka enamik Soome kohalikest omavalitsustest (Suomen 

luonnonsuojeluliitto/Soome looduskaitseliit 2022). 

Kohalike omavalitsuste vastuste põhjal osutus probleemseks võõrliigi organismirühma 

liigitamine (arvati, et karuputk ei kuulu soontaimede hulka). Üldine temaatiline teadlikkus on 

tõusmas ning võõrliikide kohta leidub piisavalt teavet. Samas võib temaatiline teave olla ajas 

muutuv nagu võõrlinnuliikide määratlus, aga ka šaakal, keda aeg-ajalt esitletakse meedias kui 

võõrliiki, kuigi alates 2016. aastast on tegemist looduslikult ümberimmigreerunud liigiga 
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(Männil, Ranc 2022). Inforuumis esineb relevantse teabe kõrval kohati ebakompetentset teavet, 

nagu eeltoodud šaakali näide aga ka näiteks karuputke tõrje teostamise video keskkonnas 

YouTube ilma vastava kaitseriietuse ja -vahenditeta (Keskkonnaamet 2022a). 

Eesti kohalike omavalitsuste võõrliikide levikuülevaade oma territooriumil põhineb peamiselt 

riigiasutuste poolt loodud avalikel kaardikihtidel, mis kajastavad karuputke ja vereva 

lemmmaltsa kolooniaid ning nälkjate vaatlusandmeid. Kuigi omavalitsuste poolt leidsid 

vähesel määral märkimist ka teised andmeallikad (sh ise läbiviidud inventuur ja/või selle 

tellimine), selgus, et omavalitsuste ülevaade oma haldusalas levinud võõrliikidest on puudulik. 

Kuna ei ole teada, millise intervalliga andmeid kaardikihtidel uuendatakse, võib see mõjutada 

levikuteabe relevantsust, mistõttu tuleks kaaluda nii asjakohase inventuuri läbiviimist 

(tellimist) kui ka kutsuda kodanikke üles võõrliikide märkamisel neist teatama (kohalikule 

omavalitsusele ja Keskkonnaametile) või kandma vastavad andmed hoopis Loodusvaatluste 

andmebaasi (Keskkonnaagentuur 2022). Juba 2011. aastal kutsus Keskkonnaagentuur inimesi 

üles võõrliike vaatlema ja nende vaatlusandmeid Loodusvaatluste andmebaasi sisestama 

(Edovald 2022). 

Üheks ülevaate saamise võimaluseks oleks Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) või selle 

allalaetavate kihtide (WFS/WMS teenus) kasutamine, mis koondab muu hulgas 

andmebaasidesse nagu Loodusvaatluste andmebaas ja Elurikkus sisestatud võõrliikide 

levikuandmeid. Loodusvaatluste andmebaasi sisestatud Euroopa Liidu ühtsesse võõrliikide 

nimekirja kuuluvate liikide vaatlusandmed edastatakse viivitamatult (ilma eelneva kontrolli või 

kinnituseta) Keskkonnaametisse ja Keskkonnaministeeriumisse (Härm 2019). Samas on 

perioodil 2014-2018 võõrsoontaimede näitel leitud, et loodusvaatluste andmebaasi sisestatud 

vaatlused ei ole Keskkonnaregistris (nüüd Keskkonnaportaal) kasutusel (Ibid.:20). Erinevate 

andmekogude vahelist informatsioonijaotust vähendab eeldatavalt elurikas Eesti LIFE projekti 

raames läbiviidav Eesti Looduse Infosüsteemi uuendamine. 

Kohalikud omavalitsused peavad probleemsemateks soontaimede liigirühma kuuluvaid 

võõrliike. Sarnane tulemus on Soome kohalike omavalitsuste hulgas tehtud küsitlusel, kus 

nimetati muu hulgas hulgalehist lupiini ja kurdlehist kibuvitsa ning teistest liikidest kährikut, 

minki ja hispaania teetigu (Seppälä 2022). Seega kattuvad suuresti lähiriikides, siinkohal 

Soomes, problemaatilisemad liigid, millega kohalikul tasandil omavalitsustel tegeleda tuleb.  

Võõrliikide temaatikaga tegelemine sõltub eelkõige liigi omadustest. Peamiselt tegeletakse 

liikidega, mis kujutavad mingil määral ohtu inimese tervisele ja heaolule ning seejärel 
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pööratakse tähelepanu liigi invasiivsusele ja selle tekitatavale ökoloogilisele kahjule. Eesti 

kontekstis on prioriteetsem Sosnovski karuputk, mis tekitab sellega kokkupuutel põletusville. 

Lisaks ohustavad inimese tervist (võõr)imetajate soolestikus pesitsevad paelussid ehk 

ehhinokokid, mille puhul on vahemikus 2014-2018 Terviseameti andmetel teada kaks 

ehhinokokoosi haigestumisjuhtu (Terviseamet 2020). Antud viide ei tähenda tingimata seda, et 

nimetatud haigus on „otse“ kährikult saadud, vaid osutab madalale koerteomanike 

keskkonnateadlikkusele ja võimalusele saada haigus oma lemmiku kaudu, sest ühe maakonna 

näitel vähem kui kolmandik koerteomanikest annab oma lemmikule vähemalt neli korda aastas 

ussirohtu (Ild 2021). Kährikud ei ole pelgalt metsaloomad, kehvalt korraldatud jäätmekäitlus 

meelitab neid linnadesse, kus nõrgestatud immuunsusega (kärntõbi) loomad võivad levitada nii 

koerte katkuviirust kui ka marutaudi (Looduskalender 2021b). Vähemohtlikest liikidest nagu 

kirikakar või võõrkakar on vabanemine üsna keeruline, mistõttu võidakse liigist vabanemisel 

rakendada mürgitamist, mis aga oskamatuse ja teadmatuse tõttu kahjustab inimese tervist ning 

jõuab läbi aineringe muude organismideni, mis teeb negatiivse mõju veelgi laialdasemaks. 

Kohalikel omavalitsustel on mitmeid võimalusi võõrliikidega toimetulemiseks. Tulemuste 

põhjal tegeletakse enim teavitustööga oma infokanalites, mis ei nõua lisaressursse. Samas 

teostatakse võõrliigi tõrje- ja/või ohjamistegevust peamiselt koostöö raames, mille tulemusel 

on suurem tõenäosus liigi leviku peatamiseks ning kaasnevate negatiivsete mõjude 

leevendamiseks. Peamiselt edastavad kohalikud omavalitsused võõrliigi levikuandmed 

Keskkonnaametile, kes korraldab perekonna karuputk võõrliikide tõrjetöid ning vajadusel 

nõustab muude liikide puhul. Kohaliku omavalitsuse omaalgatus sõltub nii võõrliigist ja selle 

omadustest kui ka spetsialisti teadmistest ja varasemast kogemusest. Lisaks on oluline 

tegevuste teostamise maksumus, mis võib osutuda peamiseks takistuseks võõrliikide 

ohjamisel. Juhul kui tegemist on mitteohtliku võõrliigiga, mis inimese tervist otseselt ei ohusta, 

on tõrjetegevuse korraldamine pigem teisene ehk mitteprioriteetne tegevus. Üheks 

ohjamistegevust takistavaks teguriks võib osutuda pikk ajaline vahemik ohjamis-/tõrjekava 

koostamise ja kinnitamise vahel. 2008. aastal koostati kährikkoera ohjamiskava, kuid (liiga) 

üldsõnaliste tõrjemeetmete tõttu jäi kava kinnitamata (Linnamägi 2022). Seega üleriigilist 

tõrjetegevust kährikkoera puhul ei rakendata, küll aga kuulub liik jahiulukite loetellu ning on 

prioriteetne tegevus piirkondades, mis saavad olulist tulu loodusturismist (linnuvaatlused) või 

kus nähakse loomade arvukuse kontrollis laiemat looduskaitselist aspekti.  

Antud uurimusest selgus, et nii nagu Soomes läbiviidud omavalitsuste küsitluses (Suomen 

luonnonsuojeluliitto/Soome looduskaitseliit 2022), on ka Eesti kohalikud omavalitsused 
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temaatikast huvitatud ning valmis end harima (suur teemakohaseid koolitusi soovivate 

spetsialistide arv), lisaks oodatakse temaatikaga tegelemiseks asjakohaseid juhendeid. Soome 

LIFE projekti üheks väljundiks on ka kohalikele omavalitsustele vastavate juhendite ja nn 

tööriistakasti loomine, mis koondaks nii parimaid võõrliigi tõrjepraktikaid kui ka tegevusi, et 

võõrliikide levikut ennetada ja/või kontrollida (Ibid.). Rahvusvahelisel tasandil on näiteid 

mitmetest üldistest temaatilistest juhenditest aga ka kohalikele omavalitsustele ja muudele 

asjakohastele huvirühmadele (kinnisvaraarendajad, maaomanikud, maakorraldajad) suunatud 

juhenditest (Wittenberg, Cock 2001, Monaco, Genovesi 2014, Invasive Species Council… 

2018). 

Eestis võib murekohaks kujuneda asjaolu, et on omavalitsusi, kus puudub keskkonnaspetsialisti 

ametikoht või on see juba pikalt täitmata, mistõttu võib temaatika unarusse vajuda ning õigel 

ajal vajalikud meetmed jääda rakendamata ja probleem süveneb. Lisaks võib problemaatiliseks 

osutuda organisatsiooni struktuur ja/või töökorraldus (Sandström et al. 2006) – temaatika on 

jagunenud mitme ametikoha vahel, Eestis peamiselt keskkonnaspetsialisti/-nõuniku ning 

haljastusspetsialisti/linnaaedniku ametikohtade vahel, mille eesmärgid võivad erineda. 

Üldjuhul koordineerib vastavate ametnike tööd ametijuhend, milles on muu hulgas keskkonna- 

ja looduskaitseliste tööde koordineerimise ülesanne. Seega probleemiga tegelemise kohustus 

tuleneb kohalikele omavalitsustele nii Euroopa Liidu tasandi nn võõrliigimäärusest kui ka 

ametijuhendist.  

Teiseks komistuskiviks võõrliikidega tegelemises on eri riigiametite vaheline 

kommunikatsioon ja koostöö vananenud teabe hoidmisel asutuse kodulehel. Enam kui 20 aastat 

tagasi leiti, et Sosnovski karuputke tõrje tuleb teostada omavalitsustel, kuna liik levib 

mittepõllumajanduslikel aladel (Maaeluministeerium 2001). Tänaseks on teada, et 

põllumajandustegevus on üks peamine viis, mille käigus liiki edasi levitatakse 

(Keskkonnaamet 2021d). Riigi hinnangul annab parima tõrje tulemuse maaomaniku, kohaliku 

elaniku või kohaliku omavalitsuse teostatud tõrjetegevus (Ibid.). Tunnustavalt saab nentida, et  

võõrnälkjate osas on koostöö paranenud (Kruus et al. 2021).  

Eesti on võtnud omaks pigem Soome ja Rootsi mudeli, kus riiklik amet tegeleb ja kaasab 

kohalikku omavalitsust ning kolmandat sektorit, teistes Balti riikides on võõrliikide ohjamine-

tõrjumine-seire raskuskese kohalikel omavalitsustel (Latvijas Vēstnesis 2008, Ahlroth 2020, 

Janulaitienė 2020, State Regional Development… 2020, The Swedish Agency… 2021, The 

Swedish Environmental… 2022). Kuigi (Eesti) riigi poolt toimub ülesannete edasi 
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delegeerimine kohalikele omavalitsustele, ei kaasne sellega üldjuhul vastavat lisaraha 

tegevuste teostamiseks. Töö tulemuste põhjal leidis nii mõnigi omavalitsus, et kuigi kohustus 

ja vastutus võõrliigi ohjamiseks on neile pandud, on riigipoolne sisend (sh vastavad teadmised 

ning rahaline toetus), selleks hiljaks jäänud. Võõrliigi temaatikaga tegelemise vastutus ja 

kohustus vastavaid meetmeid rakendada peaks olema seaduses selgelt reguleeritud – 

looduskaitseseaduse § 57 lõike 3 kohaselt korraldab loodusesse sattunud võõrliigi isendite 

arvukuse reguleerimist Keskkonnaamet, millest võib järeldada, et temaatikaga tegeleb amet 

ning isendite arvukuse reguleerimist teostatakse üleriigiliselt, kuigi üleriigiliselt tegeletakse 

vaid karuputke perekonna võõrliikide tõrjega ning muude võõrliikide ohjamis-/tõrjetegevus on 

omavalitsuste kanda. Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest lasub kohalikel 

omavalitsustel mitmeid teisi, kohalikku elu koordineerivaid ülesandeid, mistõttu leidsid mõned 

küsitlusele vastajad, et temaatikaga peaks tegelema hoopis riik. Kohalike omavalitsuste puhul 

osutub problemaatiliseks ka asjaolu, et eelarved on piiratud ning puudub huvi kasutada 

kohaliku omavalitsuse eelarvet mitteohtlike (verev lemmmalts, kanada kuldvits jm) võõrliikide 

tõrjetegevuseks. Vajadust uuendada kohaliku omavalitsuse korralduse seadust on rõhutatud 

mitmel pool – seadus on ajale jalgu jäänud. Rein Lang (2021) nentis tabavalt – „Haldus-

territoriaalse reformiga alad liideti, aga halduseni ei jõutud.“ Peale kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse vajavad temaatika seisukohalt täiendust teisedki õigusaktid, ühtlasi tuleb 

kogu temaatika lõimida teistesse eluvaldkondadesse (Vunk 2018), et selgemalt reguleerida ja 

tõhustada temaatikaga kaasnevaid aspekte ja täpsemaid tegevusi. 2022. aasta 12. mail esitati 

kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse 

eelnõu Vabariigi Valitsuselt Riigikogule (Rahandusministeerium 2022d). Uuendused on 

valdavalt normtehnilised ja keelelised täpsustused, kuid suurendatakse ka kohalike elanike 

pandlikumat kaasamist ja antakse võimalus seada põhjendatud juhul minimaalseid isikute 

põhiõiguste ja -vabaduse piiranguid, kui need on asjakohased ning esindavad avalikku huvi 

(Ibid.). Hea tõlgendamisoskuse korral saab seda kasutada ka võõrliikide leviku ohjamis- ja 

tõrjetegevuseks. Looduskaitseseadust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmisega 

ei muudeta. 

Kuigi töö käigus läbiviidud küsitlusest selgus, et omavalitsused ei näe käesoleval hetkel 

vajadust muude, peale riiklikul tasandil tõrjutavate võõrliikide tõrjeks, siis probleemi üha 

akuutsemaks muutumisega tõuseb elanike teadlikkus erinevate võõrliikide osas (Turu-

uuringute AS 2020), seega on oodata suuremat elanikepoolset survet ametnikele, nagu seda on 

juba täheldatud näiteks seoses hispaania teeteo üha laialdasema levikuga. Siinkohal pole 
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võimalik pelgalt teavitustööga piirduda, mistõttu tuleb leida nii erinevaid koostöövorme kui ka 

rahastust. Võõrsoontaimede, kuid ka võõrnälkjate leviku kontrolli all hoidmiseks on võimalik 

neid ohjata ja/või tõrjuda läbi haljastuse- ja/või heakorratööde, mida nentisid ka mõningad 

omavalitsused. Riiklikul tasandil on tegeletud või tegeletakse mitmete liikide tõrjega, kuid 

seejuures on võõrliigi tõrje kohustus siiski maaomaniku õlul. Nii saadud tulemuste kui ka 

meedias kajastust leidnud võõrliikidega seotud juhtumite põhjal võib öelda, et kohalikud 

omavalitsused on valmis operatiivselt tegutsema ja tõrjet korraldama, kuid seda vastavate 

vahendite olemasolul (Viljandi Linnavalitsus 2021, Jõgi 2022).  

Võrdluses Balti riikidega on Eestis perekonna karuputk võõrliikide tõrjet teostatud juba alates 

2005/6. aastast, paljud problemaatilisemad kolooniad on juba teada ja kontrolli all, kuid sellest 

hoolimata avastatakse igal aastal uusi kolooniaid (Jaakson 2021). Nagu OECD (2019) Läti 

keskkonnaülevaates nenditi, puudub riigil võõrliikide levikust ülevaade, mis ohustab aga Eesti 

piirialadel paiknevatest kolooniatest vabanemist, muuhulgas on oht uute kolooniate tekkeks. 

Järjepideva seiretegevuse puudumise tõttu on paljude liikide arvukus hinnanguline ning 

võimalik, et alahinnatud (Ibid.). Kuigi antud töös ei kajastatud Venemaa olukorda seoses 

võõrliikidega, võib piirilinna Narvat ohustada võõrliikide (nagu verev lemmmalts, perekond 

karuputk) levik mööda veeteed. 

Kohalike omavalitsuste jaoks kaasneb võõrliikide levikuga peamiselt majanduslik kahju, mis 

väljendub liigi tõrjumise kulukuses. Töö tulemused näitasid, et enamus kohalikke omavalitsusi 

riiklikest vahenditest toetust vastavate tegevuste teostamiseks ei taotle, sest puudub vajadus 

(liik ei ole invasiivistunud, pole prioriteetne teema jms), küll aga oodatakse rahalist toetust 

võõrliikidega seotud tegevuste teostamiseks, isegi kui temaatika esineb varasemaga võrreldes 

vähem (mõni pöördumine aastas). Võõrliikide leviku puhul on olulisim ennetustegevus, 

millega enamus omavalitsusi ka tegeleb ning konkreetseid ohjamis- ja/või tõrjemeetmeid 

rakendatakse siis, kui liik on juba invasiivistunud. Võõrnälkjate ohjamiskava eelnõus (Kruus 

et al. 2021) on Eestist leitud 21 nälkjaliigist viis mitteinvasiivset ning ühe liigi esinemine on 

kinnitamata, seega suur osa võõrastest on juba kohal. Teadvustatud on aga vaid kahe ohtlikkust. 

Kuigi kõik võõrliigid ei pruugi invasiivseks muutuda, tekitavad need probleeme – muudavad 

koosluse struktuuri, ohustavad looduskaitsealuseid liike, kahjustavad taimi, vähendavad 

piirkonna turismipotentsiaali jm. Olulisim on võõrliikide tekitatav negatiivne mõju inimese 

tervisele. 
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Võõrliikidega toimetulekuks rakendatavad meetmed sõltuvad liigist ja selle omadustest. 

Soontaimede puhul kasutatakse Eestis peamiselt käsitsi mürgitamist (karuputk), kaevamist 

ning ka niitmist. Võõrnälkjate puhul soovitab riik need kokku koguda/korjata ning keeva veega 

üle valada. Tõrje teostamisel lähtuvad kohalikud omavalitsused riiklikest soovitustest, mistõttu 

rakendatavates tõrjemeetmetes erisusi ei esine. Lähiriigid rakendavad karuputke perekonna 

võõrliikide puhul samu mehaanilisi (õiekobarate/õisikute eemaldamine, juurte läbikaevamine 

jm), keemilisi (glüfosaat) kui ka kombineeritud tõrjemeetmeid. Lisaks on rakendatud loomade 

(peamiselt lammaste) karjatamist võõrtaimeliigi, vereva lemmmaltsa, poolt hõivatud alal (The 

Finnish Association… 2022), milleks oleks ka Eestis potentsiaali (Keskkonnaamet 2018a). 

Positiivsest aspektist plaanib ja katsetab riik uusi tõrjemeetmeid nagu kuuma auruga/veega 

töötlemine, taimede purustamine ning ala katmine geotekstiiliga jt (Lember 2022). Uusi suundi 

ja tõrjemeetmeid katsetatakse LIFE projekti Elurikas Eesti raames, mille fookus on suuresti nii 

maaomanike kui ka muu üldsuse teadlikkuse tõstmisel (Lember 2022, Linnamägi 2022).  

Kuigi nii mõnegi võõrliigi osas on lepitud teadmisega, et ühest või teisest võõrliigist ei ole 

võimalik lõplikult vabaneda, tuleb nende levikut ohjata. Valvsust ei tohi kaotada seni uinuvas 

olekus olevate võõrliikide osas. Võõrliikide temaatika käsitlus ja selle olulisusele rõhumine 

jätkub nii rahvusvahelistes (CBD 2021) kui siseriiklikes dokumentides (Rahandusministeerium 

2020). Lisaks toimub 2022. aastal Tartus rahvusvaheline võõrliikide teemaline konverents, 

mille läbi on võimalik rahvusvahelist kogemust jagada (NeoBiota 2022). Konverentsi 

peakorraldajaks on Eesti Looduseuurijate Selts (Ibid.). Loodetavasti jõuavad aktiivsete 

omavalitsuste spetsialistide läbiproovitud ja head näited võõrliikide ohjamisel edukatest 

meetoditest laiema üldsuseni ning innustavad kaasa lööma. 
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KOKKUVÕTE 
 

Töö uurimiseesmärk oli anda ülevaade võõrliigi temaatikast, kohalike omavalitsuste 

arengudokumentide temaatilisest käsitlusest, võimalustest ja rakendatud praktikatest 

võõrliikide ohjamisel. Töö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti kohalike omavalitsuste valitud 

arengudokumente ning viidi kohalike keskkonnavaldkonna spetsialistide seas läbi küsitlus.  

Kohalike omavalitsuste arengudokumentide analüüsist selgus, et temaatikat kajastab alla 

veerandi kõigi kohalike omavalitsuse dokumentidest (üldplaneeringud koos lisadega, 

arengukavad jne). Protsentuaalselt leidis temaatika käsitlemist peaaegu pooltes Eesti kohalikes 

omavalitsustes. Enam käsitleti temaatikat üldplaneeringutes ja nende keskkonnamõjude 

strateegilises hindamises ning seda peamiselt formaalsest aspektist seoses piirkonnale omase 

elurikkuse ja/või kliimamuutustega kaasneva problemaatikaga. Temaatika sisuline käsitlus oli 

levinud eelkõige kohalike omavalitsuste arengukavades ja sellest tulenevates valdkondlikes 

dokumentides nagu haljastuse arengukava. Temaatika käsitlus kohalike omavalitsuste 

dokumentides sõltub suuresti dokumendi koostajast ning kohaliku omavalitsuse spetsialisti 

eelnevast kokkupuutest ja kogemusest temaatikaga. Tulevikus on oodata kohalike 

omavalitsuste dokumentides temaatilise käsitluse suurenemist eelkõige tänaste invasiivsete 

võõrliikide, nagu hispaania teetigu ja mustpeanälkjas, valguses. Kuigi võõrliikide levikut 

ruumis ei ole võimalik planeeringutega suunata ega sellega kaasnevat problemaatikat 

lahendada, on võimalik kaasnevaid mõjusid leevendada, nähes selleks ette vastavaid 

põhimõtteid ja tegevusi.  

Kohalike omavalitsuste võõrliikide ülevaade põhineb avalikel kaardikihtidel. Üksikud 

omavalitsused on oma haldusalas ise võõrliike kaardistanud ja viinud läbi inventuure, lisaks 

saadakse kodanikelt asjakohast teavet. Seega on kohalike omavalitsuste võõrliikide ülevaade 

oma haldusalas pigem puudulik, mida nentisid ka kohalikud omavalitsused ise. Kuigi riiklikul 

tasandil on kohalikel omavalitsustel võimalus kasutada Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) 

erinevatest andmebaasidest ja muudest allikatest koondatud andmeid või andmekihte, ei 

leidnud eeltoodud andmebaas mainimist ehk ei olda sellest võimalusest kohalikul tasandil 

teadlikud või seda võimalust ei kasutata. Võõrliikide leviku ülevaate saamiseks on soovitatav 
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kasutada olemasolevaid võimalusi, lisaks kaasata kohalikke nii andmete kogumisse kui tõrje 

teostamisse. Eelarve olemasolul on soovitatav tellida vastav inventuur. 

Võõrliikide ohjamiseks on kohalikel omavalitsustel mitmeid võimalusi ning eeskätt kasutakse 

temaatilise teabe jagamise võimalust oma koduleheküljel (ennetustegevus). Tõrjetöid 

teostavad kohalikud omavalitsused peamiselt koostöös erinevate osapooltega (kodanikud, 

Keskkonnaamet jne), kuid mitte niivõrd naaberomavalitsustega, kelle haldusalast võib võõrliik 

hõlpsalt oma levikuareaali laiendada. Kohalike omavalitsuste omaalgatus sõltub nii liigist ja 

selle omadustest kui ka spetsialisti teadmistest ja varasemast kogemusest. Olulisim kriteerium 

tegevuste teostamisel on selle maksumus. Kohalike omavalitsuste eelarve on piiratud, lisaks 

puudub neil huvi kasutada eelarvet mitteohtlike võõrliikide tõrjeks. Mõned omavalitsused on 

siiski tegevuste teostamist finantseerinud oma eelarvest. Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

looduskaitse programmist oli toetust taotlenud vaid kaks omavalitsust, enamiku ülejäänud 

omavalitsuste hinnangul puudus selleks vajadus. Lisaks osutati puudustele toetuse taotlemisel. 

Asjakohaseid võõrliikide tõrjemeetmeid/-tegevusi on rakendanud üle veerandi küsitlusele 

vastanud omavalitsustest. Võõrliikide ohjamiseks rakendatavad meetmed sõltuvad eelkõige 

liigist ja selle spetsiifikast. Soontaimede puhul kasutatakse Eestis peamiselt käsitsi 

mürgitamist, kaevamist ning niitmist. Võõrnälkjate kokku kogumise puhul ollakse mõneti 

skeptilised ning oodatakse töötavate kogemuste jagamist, mis julgutaks teisi omavalitsusi 

tegutsema. Üldiselt lähtutakse tõrje teostamisel riiklikul tasandil antud soovitustest. 

Võõrliikide temaatika vajab rohkem tähelepanu ja kaasnevate mõjude selgitust. Lisaks üldsuse 

teadlikkuse tõstmisele on oluline, et mõistetakse, miks teatud liigi suhtes tuleb vastavaid 

ohjamis- ja/või tõrjemeetmeid rakendada ning mida saab igaüks selleks teha (edendada igaühe 

looduskaitset). Lisaks kohalike omavalitsuste spetsialistide täiendavale koolitamisele, tuleb 

tõsta teiste huvirühmade (kohalikud elanikud, valdkondlikud ettevõtjad jt) teadlikkust ning 

innustada omavalitsuse spetsialiste kogemuse olemasolul seda jagama nagu seda on tehtud 

korraldatud jäätmeveo puhul (Laur 2021). Nii võõrliikide kui muu keskkonnaalase teabe 

operatiivseks jagamiseks on otstarbekas koostada omavalitsuste keskkonnavaldkonnaga seotud 

spetsialistide infolist ning seda aeg-ajalt uuendada. Pikemas perspektiivis on vaja koostada 

üleriigiline võõrliikide strateegia ja tegevuskava, mis annab konkreetsed ja liigispetsiifilised 

suunised (mh seiretegevuse määratlemine) ka kohalikul tasandil võõrliikide vastu võitlemiseks, 

mille vajadust nentisid mitmed omavalitsused. Pikema plaani/strateegia puudumisel 

suurenevad nii võõrliikide ohjamis- kui koosluste taastamiskulud ning väheneb huvirühmade 

entusiasm. 
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Lisa 1. Küsitlus 

 

Võõrliigid ja kohaliku omavalitsuse võimalused ning praktika nende tõrjumisel 

 

Tere, hea vastaja!  

Minu nimi on Aivi Kasik ning kirjutan oma magistritööd teemal ’’Võõrliigid ja kohaliku 

omavalitsuse võimalused ning praktika nende tõrjumisel’’. Käesolev küsimustik on osa 

koostatavast tööst ning palun Teil, kui kohaliku omavalitsuse spetsialistil, vastata 

alljärgnevatele küsimustele. 

Küsimustikule vastamine võtab eeldatavalt aega kuni 30 minutit. 

Küsimustik on avatud 28. märtsini. 

Soovi korral on võimalik minuga ühendust võtta aadressil aivi.kasik@student.emu.ee  

Suur tänu panustatud aja ja vastuste eest! 

 

Esindatav omavalitsus: 

 

 

1. Kas võõrliikide temaatika on Teie igapäevatöös esile kerkinud? 

☐ Jah 

☐ Ei 

 

2. Juhul kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, palun täpsustage, millega 

seoses 

☐ Tõrje korraldamine 

☐ Kodaniku pöördumine 

☐ Kaasav eelarve 

☐ KOV üksuse arengukava  
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☐ Haljastuse arengukava 

☐ Hoolduskava 

☐ Planeeringud 

☐ Ametijuhend  

☐ Muu (palun täpsustage):  

 

3. Kas võõrliikide teema on Teie töölaual sagedasem viimastel aastatel (seoses 

võõrnälkjate plahvatusliku levikuga) või ka varem (seoses karuputkega)? 

☐ Viimastel aastatel tunduvalt sagedasem 

☐ Esineb samas mahus 

☐ Esineb vähem 

☐ Muu (palun täpsustage): 

 

4. Millel tugineb Teie ülevaade haldusterritooriumil levinud liikidest? 

☐ Maa-ameti kaardirakendused 

☐ Keskkonnaameti kaardirakendused 

☐ Keskkonnaportaal 

☐ Elurikkuse andmebaas 

☐ Enda läbiviidud inventuur 

☐ Tellitud inventuur 

☐ Ei oma ülevaadet 

☐ Muu (palun täpsustage): 

 

5. Võõrliike peetakse tänapäeval üheks peamiseks bioloogilise mitmekesisuse kao 

põhjuseks (IPBES 2019). Kui suurel määral Teie hinnangul ohustab Eesti loodust 

võõrliikide invasioon? 

IPBES. (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services 

of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

https://www.ipbes.net/global-assessment (Eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav Tartu Ülikooli Maastike elurikkuse 

töörühma veebilehel https://landscape.ut.ee/) 

Palun esitage hinnang skaalal: 1 – mõju puudub; 2 – minimaalsel määral; 3 – mõõdukal määral; 

4 – suurel määral; 5 – väga suurel määral. 
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6. Milliseks hindate oma teadmisi võõrliikidest? 

Palun hinnake oma teadmisi skaalal: 1 - nõrk; 2 - puudulik; 3 - rahuldav; 4 - hea; 5 - väga hea. 

 

 

7. Milliseid temaatilisi koolitusi olete läbinud? 

Võimalusel märkige koolituse korraldaja 

 

 

8. Millise liigirühma võõrliigid ohustavad/võiksid ohustada enim Teie haldusala 

kooslusi? 

☐ Soontaimed 

☐ Imetajad 

☐ Nälkjad 

☐ Veeorganismid 

☐ Putukad 

☐ Muud organismid 

 

9. Kas olete korraldanud oma kohalikus omavalitsuses võõrliikide ohjamis- ja/või 

tõrjetegevust? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Muu (palun täpsustage): 
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10. Millistest õiguslikest regulatsioonidest olete võõrliikide ohjamisel lähtunud?  

☐ Looduskaitseseadus 

☐ Võõrliigimäärus (1143/2014) 

☐ Võõrliigi (kinnitatud) ohjamiskava 

☐ Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

☐ Arengukava 

☐ Planeeringud 

☐ Heakorraeeskiri 

☐ Hoolduskava 

☐ Muu (palun täpsustage): 

 

11. Milliseid meetmeid olete võõrliikidega seoses ja/või nende tõrjeks rakendanud? 

☐ Teavitustöö infokanalites 

☐ Rahastuse eraldamine omavalitsuse eelarves 

☐ Tõrje teostamine koostöös kodanikega 

☐ Tõrje teostamine koostöös naaberomavalitsusega 

☐ Tõrje teostamine koostöös Töötukassaga 

☐ Tõrje teostamine koostöös Keskkonnaametiga 

☐ Tõrje kavandamisel Keskkonnaametilt nõu küsimine 

☐ Tõrje teostamine talgu-/malevatöö osana 

☐ Ei ole rakendanud 

☐ Muu (palun täpsustage): 
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12. Kas Te olete SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmist 

võõrliikide tõrjeks toetust taotlenud? 

☐ Jah 

☐ Ei 

 

13. Juhul kui Te toetust taotlenud ei ole, siis palun nimetage põhjused, mis on 

takistanud toetust küsimast 

 

 

14. Juhul kui olete SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmist 

võõrliikide tõrjeks toetust taotlenud ning saanud negatiivse vastuse, siis kuidas 

toimisite edasi? 

☐ Ei teinud midagi 

☐ Taotleti järgmises voorus 

☐ Tegevuseks vajalik summa eraldati mujalt 

☐ Edaspidi ei taotle 

☐ Muu (palun täpsustage): 

 

15. Kas näete esindatava omavalitsuse alusel vajadust korraldada ka nende 

võõrliikide tõrjet, kelle tõrje pole hetkel riiklikul tasandil korraldatud?  

Näiteks kanada kuldvits (Solidago canadensis) vm võõrliik 

 

 

16. Kas ja millist toetust ootate valdkondlikelt asutustelt? 

Valdkondlike asutuste all peetakse silmas Keskkonnaametit, Keskkonnaagentuuri jm asjakohaseid 

asutusi 

☐ Rahaline toetus 
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☐ Koolitus 

☐ Selgus maaomandi osas 

☐ Ei oota toetust 

☐ Muu (palun täpsustage): 

 

17. Juhul kui olete võõrliigi tõrjet teostanud, millised on esinenud 

kitsaskohad/probleemid? 

 

 

18. Kas rakendate tõrjetegevuse korral edasist seiret? 

☐ Jah 

☐ Ei 

☐ Muu (palun täpsustage): 

 

19. Teie ettepanekud/muud tähelepanekud seoses võõrliikide tõrjega kohaliku 

omavalitsuse vaatenurgast 

 

Tänan vastamast! 
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Lisa 2. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Mina, Aivi Kasik, 

(sünnipäev 05.12.1995) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Võõrliigid ja kohaliku omavalitsuse võimalused ning praktika nende tõrjumisel, 

mille juhendaja on Eva-Liis Tuvi, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse 

tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor  _____________________________ 

                       allkiri 

 

Tartu, 24.05.2022 

 

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)     (kuupäev) 


