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PÄEVAKAVA: 

1. Tutvumine ja sissejuhatus 

2. Loode-Eesti veekogude puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuring 

 

 

1. Tutvustusring 

Eliko tutvustas veeturismi arendamise projekti, mis on selle eesmärgid: 

• Eesmärk tuua ettevõtjad, omavalitsused, keskkonnaspetsialistid, kogukonnad kokku, 

saada tuttavaks, selgitada välja, kus saaks kogukonnad ja turistid veekogusid 

kasutada, millised on koostöö võimalused. 

• Rahvusvaheline projekt: parterid on Iirimaa, Põhja-Iirimaa, Läti. Planeeritud on 

õppereisid parterite juurde, et parimatest praktikatest õppida ja partnerid tulevad ka 

meie juurde. 

• Partnerid teevad juba investeeringuid, meie eelkõige uurime, millised on Loode-Eesti 

võimalused. 

 

 

 

 



 
 

 

Kloostri jõgi, mille kallastel olime just jalutanud, on väga omapärane, sest ei suubu otse merre, 

vaid imbub pinnasesse. Täna on sellel kalapüük täielikult keelatud, kuigi tegemist on 

potentsiaalse lõhejõega. See on haruldane kasutamata võimalus nii looduskaitselises kui 

turismi mõistes. 

Kerli Pettai täpsustas tegevust: Keskkonnaamet on teinud uuringu, et selgitada välja, kus 

oleks vaja uurida suudmealasid ja taastada kudealasid. Kloostri jõgi on projektis 

suuremahulisim. On tehtud eeluuring ja lehtersuudme avamise uuring – kuidas avada jõgi, nii 

et kalad (lõhe, meriforell) saaksid kudema. Tööprojekt on tehtud, paari aasta pärast võiks olla 

valmis.  Keskkonnaamet taotleb toetust Euroopa kalandusfondist.  

 

Esitati lisaks küsimus, millised on kallasraja (avalikult kasutatav osa veekogu ääres, kus võib 

liikuda) piirangud? Kallasraja laius on laevatatavatel veekogudel kümme meetrit (Loode-

Eestis neid pole) ning teistel veekogudel neli meetrit. 

Kallasrada ei tohi tõkestada ehitistega/rajatistega (va seaduses ettenähtud erisused nt 

loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid ka sel juhul tuleb tagada tõkkest üle- või 

läbipääs). 

 

2. TLÜ ökoloogia Keskus - Loode-Eesti veekogude puhkemajanduslikul eesmärgil 

kasutatavuse uuring 

Jaanus Terasmaa tegi sissejuhatuse ning Marko Vainu selgitas täpsemalt uuringu tausta ja 

metoodikat (esitlus on lisatud dokumendi lõppu, LISA 1) 

Ökosüsteemiteenused on kõige lihtsamalt öeldes looduse hüved, mida inimene saab tarbida 

(nt ehitusmaterjalina, söögina, emotsionaalse laengu saamiseks vm). 

Ökosüsteemid on nt metsad, veekogud jne. Käesoleva projekti raames räägime 

vooluveekogude pakutavatest ökosüsteemiteenustest. 

Kui ökosüsteemiteenustele leida n.ö. hind, siis on võimalik neid rahapõhises maailmas 

säilitada ja arendada. Võimalus nt omavalitsustel võtta oma piirkonna ökosüsteemid bilanssi 

ja siis arenduste puhul saab kaaluda nt kaevandus vs mets, kumb on kasulikum teenus. 

 

Ökosüsteemiteenused jagatakse alljärgnevalt: 

1) Varustavad – toit, vesi (nii joomiseks kui energiaks), puit, kala jne. 

2) Reguleerivad ja säilitavad – ainering, fotosüntees, eluteke, elupaikade säilitamine, vee 

looduslikkuse tagamine jne. 

3) Kultuurilised, rekreatiivsed – aktiivne puhkamine, kalapüük ja vähipüük, passiivne 

puhkamine, õppetöö, kultuuriline inspiratsioon, esteetiline nauding, liigirikkuse 

säilitamine, esteetilise ja vaimse naudingu pakkumine jne. 



 
 

 

Eestis valmis 2016. valmis Peipsi Koostöö Keskuse TLÜ, EMÜ, KAURi, SEI ja TÜ koostöös 

„Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia.” 

Seda metoodikat kasutatakse praegu Virumaa valitud veekogudel (Keskkonnaministeeriumi 

juhtimisel CleanEST projekt), mida viib läbi Keskkonnaagentuuri poolt projektijuht Marko 

Vainu. 

 

Käesoleva projekti raames on olulised kultuurilised ökosüsteemiteenused ja iga teenuse jaoks 

on välja töötatud mõõdikud: 

- Aktiivne puhkus: 

o Veematkamine 

o Suplus 

o Matkamine maismaal 

- Kala- ja vähipüük 

o Liikide olemasolu 

o Ligipääsetavus 

o Lubatus, seadusandlus 

- Passiivne puhkamine 

o Majutusasutused 

o Puhkekohad 

o Kaldavööndis looduse vaatlemine 

o Elamu/suvila 

- Looduslike/kultuuriliste sümbolite säilitamine 

o Kultuurimälestised, pärandkultuuriobjektid, pühapaigad, pärimus 

- Kaitsealuste ja tähelepanu vajavate liikide säilitamine 

o Kaitsealuste ja tähelepanu vajavate liikide arv ja seisund 

 

Puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse hindamise juures on oluline kaardistada 

olemasolevat olukorda. Selleks saab osa infot registritest ja kaardiserveritest nt Päästeameti 

püstakud supluseks, RMK matkarajad,  majutusasutused, sillad, pühapaigad, pärimus, 

kaitsealused liigid jne. Väga olulist infot teavad kohalikud matkakorraldajad, elanikud ja 

omavalitsus (reaalne olukord veekogus, milline osa on läbitav veepeal, legendid jm). 

Pärast olukorra kaardistamist saab edasi analüüsida, kuidas, kuhu ja mida oleks vaja 

investeerida.  

 



 
 

Seejärel toimus jagunemine gruppidesse, kus iga üks sai 

tükikese Loode-Eesti kaarti jõgedega. Vaja oli märkida  olemasolevad teadmised kaardile – 

kus saab kanuutada, supelda, matkata jne. Kõik grupid vaatasid üle kõik piirkonna jõed ja 

tegid märkmeid. 

 

Eesmärk oli selgitada välja, millised veekogud on uuringus olulised ja millised võib pigem välja 

jätta (tegemist vähetähtsate veekogudega).  

 

Otsustati, et põhjalikumat uuringut vajavad Veskijõgi (koos Veskijärve ja Tänavjärvega), 

Vasalemma jõgi (koos Kernu ja Ruila paisjärvedega), Vihterpalu jõgi, Vääna jõgi, Maidla jõgi, 

Keila jõgi, Pääsküla jõgi, Kloostri jõgi. 

Kuna Lääne-Nigula vallast inimesi seminaril ei osalenud, siis selle piirkonna jõed jäid hetkel 

välja. 

 

Marko paneb saadud info kaardikihile. Siis on võimalik aktiivset kaarti jagada laiemale 

ringkonnale, et ka need, kes ei saanud osaleda seminaril (omavalitsused, aktiivse puhkuse 

korraldajad jt huvitatud), saavad oma teadmised veekogude kasutatavuse kohta kaardile 

märkida.  

Lõpliku veekogude nimekirja kinnitame pärast digitaalselt infokorjet. 

  



 
 

 

LISA 1  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


