
 1 

 

 

Terviseamet 

 

JÄRVA- JAANI SUPLUSKOHA 

SUPLUSVEE PROFIIL 
Järvamaa, Järva-Jaani alev 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Koostatud: 24. märts 2011 

 

Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 

 

 



 2 

 

 

 

 

Profiili koostamises osalesid: 

Aune AnnusTerviseameti planeerimise ja monitooringuosakonna peaspetsialist,     

tel. 6943536,   aune.annus@terviseamet.ee 

 

Veera Eik Terviseameti  Põhja talituse vaneminspektor, tel. 3850613   

veera.eik@terviseamet.ee 

 

Jelena Gromova Terviseameti Põhja talituse juhtivinspektor,  tel.6943725 

jelena.gromova@terviseamet.ee 

 

Lea Tiido Terviseameti Põhja talituse Raplamaa esindus inspektor  4894919 

lea.tiido@terviseamet.ee 

 

 

Margit Pokrovski Järva-Jaani  Vallavalitsuse keskkonnanõunik, tel. 3863377 

info@jjaani.ee 
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Sissejuhatus 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika 

osatähtsus aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega 

reguleeritud juba ligi 30 aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki 

kitsalt üht või teist valdkonda (nt suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate 

pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus, põllumajanduslik nitraadireostus jne). 

Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada 2000. a vastuvõetud veepoliitika 

raamdirektiiv (2000/60/EÜ).  Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie 

veekeskkonna kaitse ja selle seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja 

õiglasele veekasutusele kaasaaitamine. 

Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne 

veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest 

külast, vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada 

veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, 

kuidas saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue 6 aasta 

jooksul) vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud 

kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse 

erinevate arengukavade ning planeeringute koostamisel. 

2000. aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika 

kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda 

sajandi seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi. 1976. aastal 

välja antud suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku 

ja siseveekogude suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille 

tase võiks tervisele ohtlik olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid 

keskkonnaalaseid õigusakte. Seetõttu vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka 

viimasel ajal lisandunud teaduslikku ja tehnilist teavet. 

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi 

teiste vett käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue 

direktiiviga 2006/7/EÜ tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. 

detsembrist 2014. aastast.  Märtsiks 2008 olid  liikmesriigid kohustatud direktiivi üle 

võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle täielikuks rakendamiseks on 

liikmesriikidel aega kuni 2015. aastani. Seoses uute nõuetega muutub suplusvee 

kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued nõuded vee 

kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele. 

Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee 

profiilid ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality 

management) – võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju 

ennetamine ja vähendamine supluskohtadele.  

Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, 

näiteks:  

1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke  füüsikalisi, 

geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid,  

2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, 

olemust ja sagedust,  

3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse 

hinnanguid,  
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4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid. 

 

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna 

seire tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika direktiivi raames.  

 

Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud 

kvaliteedilt «heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt 

üle vaadata (sagedus on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded 

suplusveele ja supelrannale”).  

 

Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine 

nõuab tihedat koostööd erinevate asutuste vahel (terviseamet, omavalitsuste, 

keskkonnameti ning teadusasutuste vahel).  

 

Suplusvee kvaliteedi eest on vastutav suplusveekogu valdaja ehk Paide vallavalitsus, 

kes tagab supelranna ohutud kasutustingimused, kasutatava vee nõuetekohasuse ja 

avaldab teabe suplusvee kvaliteedi kohta. 

 
Profiili koostamisel osalesid Paide Vallavalitsus,  Terviseameti  Põhja talituse 

Raplamaa esinduse spetsialist. 

 

 

 

Eesti seadusandlus 

Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus, mis on Riigikogu poolt 

vastu võetud 11.05.2004. aastal. Veeseaduse järgi on suplemine, ujumine, veesport ja 

veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate veekogude 

nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. Veekogu 

haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus ajutiselt 

piirata veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse 

tagamiseks. Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda 

ei tohi, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus 

oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega 

liiklemine või kehtestada liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus 

häirib teisi veekogu kasutajaid 

Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus, mis on 

Riigikogu poolt vastuvõetud 21.04.2004. aastal. Vastavalt sellele on supelrand selleks 

üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele 

puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub 

veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle 

puudumisel ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse 

ning kehtestab ranna kasutamise ja hooldamise korra. 

Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib 

rahvatervise seadus, mis on Riigikogu poolt vastu võetud 14.06.1995. aastal. 

Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja 

tervisekaitse põhinõudeks.  Seadus kohustab avalik- ja eraõiguslik juriidilist isikut 

ning füüsilist isikut, kes on supelranna omanik või valdaja avaldama teabe suplusvee 

kvaliteedinäitajate kohta vastavalt keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade 

otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni 
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nõuetele avaliku teabe seaduses sätestatud korras.  Rahvatervise seaduse §7 lõike 2 

alusel kehtestab Vabariigi Valitsus tervisekaitse õigusaktid suplusveele ja 

supelrannale.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 

2008. a määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega 

kehtestatakse nõuded suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, 

klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta 

teabe andmisele.  

 

Pädev asutus 

Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet.  

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis 

teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel 

ja korras. 

Terviseameti ülesanded: 

 suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine;  

 suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide 

väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine; 

 suplusvee profiilide koostamine;  

 suplusvee andmete kogumine ja töötlemine;  

 suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine; 

 otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle;  

 igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 

 rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude 

kõrvaldamisel. 

 

Matsimäe pühajärve supluskoha profiili koostab Terviseameti Põhja talitus Raplamaa 

esindus, s.h. kogudes vajalikke andmeid ning koordineerib tööd erinevate 

ametkondade vahel . 

Pädeva asutuse kontaktandmed: 

Terviseamet 

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn 

Tel: 6 943 500 

Faks: 6 943 501  

E-post: kesk@terviseamet.ee 

 

Terviseameti Põhja talitus Raplamaa esindus 

Mahlamäe  8-32 , Rapla 79511 

Telefon. 4894919 

Faks: 4894918 

E-post: pohja@terviseamet.ee 

 

 

 

 

 

mailto:kesk@terviseamet.ee
mailto:pohja@terviseamet.ee


 7 

Mõisted 
 

Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida 

kasutatakse suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele 

arusaadavalt. 

 

Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt 

arusaadaval viisil tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal 

nähtavate poidega. 

 

Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini. 

 

Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli 

(ehk E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist (kasvõi 10 võrra) või 

mõne muu aine või jäätmete esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti. 

 

Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, 

kuid mis ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi.  

 

Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma 

vee. 

 

Vesikond – valglapiirkond, mis on maa- või mereala, mis koosneb ühest või mitmest 

kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 
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1. JÄRVA-JAANI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA, SELLE 

VEEKOGU JA VALGALA  KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 

Supluskoha ID: EE00201004JJAANI 

 

Asukoht (riik, maakond, 

omavalitsusüksus): 

Eesti, Järvamaa,  Järva-

Jaani vald,    Järva-

Jaani alev 

Koordinaadid (ETRS89): IP: 25,871 PL: 59,0373 

Veekogu nimi: Järva-Jaani tehisjärv 

Veekogum: Järva-Jaani tehisjärv 

Veekogu liik: Tehisjärv 

Veekogu ID: NA 

Veekogu riiklik registrikood: VEE2054830 

Hinnatav suurim külastatavate 

inimeste arv (tipphooajal): 
Kuni 200 inimest päevas 

Supluskoha rannajoone/kalda 

pikkus: 
170 m pikk ja keskmiselt 10 m lai 

Supluskoha maksimaalne ja 

keskmine sügavus 
Keskmine sügavus 1,8 m 

Supluskoha omanik/valdaja: Järva-Jaani vallavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: Margit Pokrovski,keskkonnanõunik,  tel.3863377,                        

e-post: info@jjaani.ee 

Supluskoha omaniku/valdaja 

kontaktandmed:  

Järva-Jaani vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani , 73301 

Järvamaa Tel.3863377, e-post: info@jjaani.ee 

 

 

 

 

mailto:info@jjaani.ee
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Järva-Jaani tehisjärve supluskoht. 

Tehisjärv on inimtegevuse tagajärjel tekkinud järv, mille hüdroloogiline režiim on 

loodusliku järve omaga sarnane. Tehisjärveks on jõe või oja paisutamise tulemusena 

tekkinud veehoidla ehk paisjärv või tiik. Tehisjärved tekivad ka mahajäetud karjääride 

veega täitumisel. Järva-Jaani tehisjärv paikneb Pandivere kõrgustiku servaalal ja on 

6,85 ha suur. Järva-Jaani tehisjärv on rajatud endiste turbakarjääride asemele ja on 

täidetud  veega 1985.aastal.Järve põhi on kaetud valkjashalli saviga, muda praktilised 

ei esine, järv on allikatetoitega,  järve maksimaalne sügavus on 3m ja supluskohtades 

kuni 1,8m. Väljavool järvest on edelanurgast läbi regulaatori kraavi, läbivoolu 

kiiruseks on 1-7l/sek.  Järva–Jaani tehisjärve rannaäär jätab Väinjärve omast 

mõnevõrra troostituma mulje. Supluskoht on hooldatud ja korrastatud. Olemas 3 

riietuskabiini, 2 kuivkäimlat, mis asuvad ca 50 m veepiirist, piisavalt prügikaste. 

Supluskohta teenindavad ehitised ja rajatised puuduvad. Ranna lähedal ei asu heitvee 

suublat. Rand on ~170 m pikk. Joogivesi rannas puudub. Infotahvel on Järva-Jaani 

alevi kultuurimaja juures ja rannas korraliku  stendu  tehakse  2011 aastal.  

Keskmiselt  randa  kasutab ~200 inimest.                                          

 Google pilt. 

http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rv
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%BCdroloogiline_re%C5%BEiim&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5gi
http://et.wikipedia.org/wiki/Oja
http://et.wikipedia.org/wiki/Veehoidla
http://et.wikipedia.org/wiki/Tiik
http://et.wikipedia.org/wiki/Karj%C3%A4%C3%A4r
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Supluskoht asub Järva-Jaani vallas ja paikneb Järvamaa 

kirdeosas ning territooriumi suurus on 125,54 km². Vald asub tervikuna Pandivere 

veekaitsealal, Pandivere kõrgustiku lõunaserval absoluutkõrgusel 85...115 m.  Järva-

Jaani vald paikneb Pärnu jõe valgalal. Valla territooriumil on valdavalt tegemist lainja 

moreentasandikuga. Järva-Jaani alev ja enamus küladest on künklikul moreen 

reljeefil. Vetevõrk on hõre, valla territooriumil asub kaks suuremat tehisjärve: Järva-

Jaani tehisjärv (5,2 ha) ja Karinu tehisjärv (8,5 ha). Vallas esineb palju karstialasid ja 

ajutisi karstijärvi: Kagavere-Kuksema karstiala, Kuksema suur kurisu, Jalgsema järv 

ja karstivormid.  Järva-Jaani vallas on küllaltki kõrge viljakusega mullastik, sellest 

tulenevalt on põllumajandusmaade osatähtsus suur.  

Üle viiendiku valla territooriumist on kaetud metsaga, Eesti keskmise metsasusega 

võrreldes (ligikaudu 50%) on metsaalade osatähtsus suhteliselt väike, see tuleneb 

kultuuristatud maade suurest osatähtsusest. Sood ja rabad ei hõlma valla 

territooriumist suurt osa. Valla territooriumil paiknevad kruusa-, liiva- ning 

lubjakivivarud, mis on osaliselt ka kasutusel. Vald on rikas lubjakivi poolest, 

suuremad varud on Karinu ja Metsla leiukohas. Valla territooriumil olevad 

kruusliivad on kohaliku tähtsusega, kuid olulised valla omatarbe ja Järva maakonna 

rahuldamiseks. 

Valla halduskeskuseks on Järva-Jaani alev ja siin elab 01.01.2008 seisuga 1133 

inimest, see on 62,8% valla elanikest. 

Järva-Jaani alevi lääneosas sooheinamaal asub 5,2 ha suurune allikatoiteline tehisjärv, 

mida ümbritseb vähekasutatav luhaniit. Õitsev luhaniit on väga kaunis vaatepilt ning 

ökoloogiliselt mitmekesine elupaik. Ümber tehisjärve voolab Järva-Jaani peakraav, 

mis suubub Kuksema peakraavi. Järva-Jaani alevisse rajatud ja seda ümbritsevad 

maaparanduse kraavisüsteemid suubuvad Järva-Jaani peakraavi või otse karsti. 

Järve ümbrus on kohalikele elanikele suvitus- ning automatkajatele peatuspaigaks. 

Külastajate huviobjektiks on ka lähedalasuv raba ja väike turbavõtmisel tekkinud, 

kuid tänaseks loodusliku ilme omandanud rabajärv. 
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MAAVARAD 
 

Maastikuliselt jääb enamus koostööpiirkonna territooriumist Pandivere kõrgustikule, 

aluspõhjalisele lubjakivikõrgendikule, mille välimist ilmet kujundavad viimase 

mandrijää sulamisvete poolt mahajäetud materjalist kujunenud pinnavormid. 

Lõheliselt karstunud lubjakividest aluspõhja katab õhuke, vaid 2-5 m paksune 

kivimaterjalirohke moreen. Enamasti on piirkonna territooriumil lainjas 

moreentasandik, kus kohati võib jälgida endisi jääs voolanud jõgede voolusänge sinna 

kuhjunud materjalidest moodustunud oosiahelikena ning väikestel aladel ka künkaid, 

mõhnu ning õhukese pinnakattega looalasid, esineb ka üksikuid väikevoori. Ooside 

uurimisel on selgunud, et esineb erinevusi võrreldes oose moodustava materjaliga 

mujal. Need koosnevad pigem kohalikust kivimimaterjalist kui liustiku poolt 

kaasatoodust. Oletatakse, et Pandivere ooside tekkel on vooluvee osa olnud suhteliselt 

väiksem kui mujal. Voored kuuluvad Kõrvemaa väljamägedena tuntud väikevoorte 

hulka, üksikuid voorjaid künniseid leidub ka Endla nõo tagustel Koeru valla maadel, 

kus nad on jätkuks Vooremaale. 

Ida- Järvamaa koostööpiirkonna maavaradest on olulisemad turvas ja lubjakivi. 

Vähem tähtsust omavad kruusa- ja liivavarud. Valdades on pindalalt avaraid 

ammendunud karjääre (Ervita, Valasti, Ammuta, Jalgsema), millised on lagastava 

looduskasutuse näiteks. 

Vabariigi Valitsus on kehtestanud kõikidele maakondadele turba kriitilise varu 

suuruse, et tagada varude säilimine. Järva-Jaani valla ainuke tööstuslikult kasutusel 

olev lubjakivimaardla asub Karinul. Erineva kvaliteediga kuid majanduslikku 

potentsiaali omavad veel Metslas, Metstaguses, Järva-Jaanis ja Kuusnas avanevad 

karbonaatsed kivimid. Neid on kasutanud kohalik rahvas juba vanast ajast 

mitmesugustel ehitustöödel. 

VESI 

Järva-Jaani vald asub Pandivere kõrgustiku äärealal ja Pärnu jõe valgalal, kus 

põhjavesi on reostuse eest kas kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Valla maadel on pinna- 

ja põhjavesi omavahel seotud. Põhja veevarud moodustavad sademetest või 

sulavetest. Osa maasse imbunud veest väljub uuesti maapinnale allikatena, millest 

algavad Pärnu jõgikonda kuuluvad ojad- jõed. Osa veest aga neeldub jõgede sängides 

uuesti põhjavette. Kõigi nende vete kvaliteet sõltub sellest, mis neisse maapinnal ja 

mullas sattub ning palju sellest pinnakattes kinni peetakse. Aeratsioonivööndi, s.o 

põhjavee taseme ja maapinna vahelise kihi, pinnaste (kivimite) mehaaniline ja 

keemiline koostis, paksus ja veejuhtivus määravad ära ülemise põhjaveekihi 

loodusliku kaitstuse. Väga hästi on põhjavesi kaitstud siis, kui maapinnale sattunud 

reoained peetakse aeratsioonivööndis kinni. Mida kiiremini reoained 

aeratsioonivööndi läbivad, seda halvemini on põhjavesi kaitstud. Kui maasse imbuv 

pinnavesi jõuab põhjavette kuni 5 ööpäeva jooksul, on tegemist looduslikult kaitsmata 

alaga; 5-10 -- nõrgalt kaitstud ja 10-50 ööpäeva puhul loetakse põhjavett kaitstuks. 

Senised uurimistulemused on näidanud, et kaitsmata aladel jõuab põhjavette 75 % 

maapinnale sattunud roeainetest (lämmastiku järgi), nõrga kaitstuse puhul 50 % ning 

kaitstud aladel 25 %. Pael ei ole mingeid põhjavett kaitsvaid omadusi. Kuna 

sügavamad põhjavee lademed toituvad ülemistest, siis oleneb ka nende kvaliteet 

lõppkokkuvõttes sellest, mida ja kui palju valla maadel maha valatakse. 
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Järva-Jaani valla maad on kõrgustiku võlvil väga karstirikkad, nõlval avanevad aga 

arvukad allikad, mis on lätteks Pärnu jõgikonnale. Järva-Jaani vallas esineb arvukalt 

karstivorme. Karst on seotud tektooniliste riketega ning esineb tavaliselt reljeefi 

madalamates kohtades. Valdav osa karstivorme paikneb siin rühmiti tektooniliste 

rikkevööndite kohal, moodustades mitmesuguse suuruse ja vormidega karstivälju ning 

-alasid. Peale selle võib leida rohkesti üksikuid karstialadest kaugemal asuvaid 

karstilehtreid. Laialt on levinud vett neelavad lehtrid, lohud, kurisud ning ajutised 

karstijärvikud. Kõige rohkem esineb karstivorme nendes piirkondades, kus pinnakatte 

paksus on 2 - 8 m, vähem õhukese pinnakattega aladel ja loopealsetel. Peale 

maapealsete karstivormide on laialt levinud ka maa-alused karstivormid. 
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1.3. PÄRNU ALAMVESIKOND JA SELLE VALGALA 

KIRJELDUS 
 

 

Vesikond: Lääne-Eesti 

vesikond 

 

Vesikonna ID: EE01 

Alamvesikond: Harju 

Alamvesikonna ID: EE1SU3 Pärnu 

alamvesikond 

Pärnu alamvesikond kuulub Lääne-Eesti vesikonda. Pärnu alamvesikonna pindala 

maismaal on 8841 km2 (joonis 1). Lisaks Pärnu jõe valgalale pindalaga 6920 km2 

hõlmab alamvesikond 1493 km2 suuruse ala alamvesikonda liidetud rannikujõgede ja 

teiste väiksemate jõgede valgalade näol. Suuruselt järgmiseks alamvesikonnas on 

Audru jõgikond, mille pindala on 422 km2. Ülejäänud 13% alamvesikonnast 

moodustavad peamiselt väikesed rannikujõed, millest suurim on Paadrema jõgikond – 

270 km2, ja Salatsi jõgikonda suubuvad väikesed jõed ja ojad. Viimaste valgala kokku 

on 253 km2.Lisaks kuuluvad alamvesikonna koosseisu ka rannikuveed, millest Pärnu 

laht moodustab 411 km2 ja ülejäänud rannikuveed 2306 km2. Kokku kuulub Pärnu 

alamvesikonda 2717 km2 mereala.  Kokku hõlmab Pärnu alamvesikond 11 595 km2 

suuruse vee- ja maa-ala. Pärnu alamvesikond piirneb loodes Matsalu, põhjas Harju, 

idas Peipsi ja kagus Võrtsjärve alamvesikonnaga. Lõuna poole jääb Salatsi jõgikond 

Läti Vabariigis.  Pärnu alamvesikond kattub põhjaosas Pandivere kõrgustiku tuumala 

hõlmava Pandivere põhjavee alamvesikonna edelaosaga. Pandivere kõrgustik on 

veelahkmeks Peipsi järve, Soome lahte ja Liivi lahte suubuvatele jõgedele. Tegemist 

on Eesti olulisema veelahkmealaga, kust saavad alguse mitmed suuremad ja 

veerikkamad jõed, nagu Pärnu, Põltsamaa, Jägala, Pedja, Kunda jt. Pandivere 

põhjavee alamvesikond kattub osaliselt Vabariigi Valitsuse 21. jaanuar 2003. aasta 

määruse nr 17 “Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri” 

alusel määratud Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku alaga. Pandivere 

põhjavee alamvesikonnal ja Pärnu alamvesikonnal on 1004 km2 suurune ühine ala 

Järva maakonnas.  

Hüdrokeemiline iseloomustus. 

Järva-Jaani tehisjärve vesi on aluseline (pH>8) ja kare, kuigi vee karedus sõltub 

sellest, kas prevaleerub allikatoitelisus või sademete-ja tulvaveega täitumine. Fosfori 

koormus (üldfosfori ja mineraal fosfori näitajad) on väike. 

Üldlämmastik ja nitraatidesisaldus kevadel on suurem kui suvel. Vee keemiliste 

näitajate   põhjal järv võib hinnata eutroofseks. 

Fütoplanktoni iseloomustus.  

Fütoplanktoni biomass järves madal nii talvel kui suvel. 

Suvel leidub ohtralt vaguviburvetikaid ja neelvetikaid, mis viitab järve eutroofsusele. 
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Zooplankton.  Zooplanktoni arvukus  (1998.a andmetel) 724883 is/ m³  ning biomass 

3,415g/m³, millest järeldub, et zooplanktoni järves on suhteliselt palju ja kalade 

toidulaud rikkalik, kuid järves domineerib võimsalt suur keriloom Asplanchna 

priodoma (82%), kes kahandab oluliselt kalatoide kvaliteedi., kokkuvõttes võib öelda, 

et kaladetoidulaud on Järva-Jaani järves kesine (seisuga 1998.a), kuid andmed 

vajavad uuendamist.Järva-Jaani põhjaloomustikus domineerisid kaanid 

Uuritud järve kalastik on liigivaene , järves on esitatud: haug, ahven,linask, 

hõbekoger. Soovitatud järv asustada vähki (1998.a), mida siiani tehtud ei ole. 

 
 

               google 

Eesti territooriumil on kliima niiske (humiidne). Aasta keskmine sademete hulk on 

650 mm. Sademete hulk ületab aurumise. Niiske mereõhk põhjustab sagedast 

pilvisust. Aastas on keskmiselt 150-180 pilves ja 30-45 pilvitut päeva. Päikesepaistet 

on 1600-1870 tundi aastas. Aastane kiirgusbilanss on Eesti territooriumil 3500 MJ/m². 

Aasta keskmine temperatuur on 4-7°C. Suhteline õhuniiskus on Eestis keskmiselt 

80%. Tuuled on tugevamad saartel ja ranniku piirkondades, kus keskmine tuulekiirus 

on 6 m/s; sisemaal 3–4 m/s. Kuna alamvesikond hõlmab erinevaid maastikurajoone 

on ka kliimatingimused alamvesikonna piires väga erinevad. Sisemaa kliima erineb 

oluliselt mere mõjupiirkonda jäävate rannikualade kliimast. Rannikualade keskmine 

õhutemperatuur on +1,5 - 20C võrra kõrgem kui sisemaal .  Kevadperioodil toimub 

õhu soojenemine sisemaal tunduvalt kiiremini kui mere kohal ning keskmised 

temperatuurid jäävad rannikul madalamaks. Juulikuuks on aga õhutemperatuur 

jõudnud ühtlustuda.  Suve lõpus ja kogu sügise jooksul õhutemperatuuri territoriaalne 

jaotus muutub kevadega võrreldes vastupidiseks. Rannikuvöönd on palju soojem kui 

ülejäänud Eesti. Kõrgem õhutemperatuur on põhjustatud eelkõige kõrgematest öistest 

miinimumtemperatuuridest. Jõgede veetemperatuurile on kliima mõju üldiselt 

väiksem. Põhjaveest toituvatel jõgedel on talvel veetemperatuur kõrgem ja suvel 

madalam kui vihma- ja sulavetest toituvatel jõgedel. Pärnu alamvesikonnas on 

ülekaalus jahedaveelised jõelõigud (13,1-17ºC) ja märkimisväärne osa on 

soojaveelistel (>21ºC ) jõelõikudel (Järvekülg, 2001). Rannikumere vee temperatuur 

on väga kõikuv. Madalaveelistes lahtedes tõuseb vee temperatuur suvel, kui 

õhutemperatuur on kõrge, kuni 25ºC. Kõige külmemal kuul, veebruaris, võib vee 

temperatuur langeda –0,3ºC (Eesti šelfi geoloogia, 1993). 

Aasta keskmine sademete hulk alamvesikonnas on 700 – 750 mm, millest suurem osa 

langeb aprillist oktoobrini. Aurumine ja evaporatsioon on alamvesikonnas keskmiselt 

420 mm aastas. Pikaajalised aasta keskmised sademete hulgad on Pärnus 653 mm, 

Viljandis 704 mm ja Türil 717 mm (Aun, 2000). 

Lumikate on talveperioodile iseloomulik ilmastikunähtus Eestis. Lumikatte kestus 

http://www.envir.ee/vesikonnad/static/files/92.Parnu%20avk%20lohejoed%20ja%20paisud.pdf
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Eestis on vähenenud umbes 30 päeva võrra ajavahemikus 1962-1997 (Jaagus, 1999). 

Selle peamiseks põhjustajaks olid järjestikku esinenud pehmed talved 1980. aastate 

lõpus ja 1990. aastate esimesel poolel. Keskmise lumikatte kestuse kaart joonisel 11 

annab tunnistust suurte territoriaalsete erinevuste olemasolust. Eesti kõige 

lumerohkemates piirkondades – Pandivere, Haanja ja Otepää kõrgustikul, Alutagusel 

ja Põhja-Kõrvemaal – on lumikatte kestus ligemale kaks korda suurem kui Saaremaa 

läänerannikul. Aluspinna albeedo on aga vähenenud eriti märtsikuus. Aluspind on 

hakanud peegeldama päikesekiirgust 20-22% vähem kui 40 aastat tagasi. 

Jääolud on otseselt sõltuvad veetemperatuurist. Läänemeres on vee külmumuspunkt - 

0,4ºC. Jõgede suudmes ja rannaaladel on see mõnevõrra kõrgem mageda vee pideva 

juurdevoolu tõttu. Soodsatel tingimustel moodustub kiiresti laienev rannajää. Väga 

kiiret jääteket soodustab vette sadanud lumi. Karmidel talvedel tugeva pakasega 

tekkib jääkate, mis võib täielikult sulgeda Liivi lahe. Keskmine jääpäevade arv Pärnu 

lahel on 137 (Eesti šelfi geoloogia, 1993). Tormi ja lainetuse mõjul võib moodustuda 

väikeseid, kuni 15 m kõrguseid jäämägesid. 

Eesti rannikul on valdavaks edela- ja lõunatuuled. Talvel on Liivi lahes rohkem 

lõunakaarte tuuli. Kevadel on tihti põhjatuuli, suvel valdavad lääne- ja loodetuuled 

ning sügisel jälle lõuna- ja edelatuuled. Tugevaid tuuli (Beauforti skaala järgi 9..11 

palli ehk üle 20,8 m/s) esineb Eesti rannikul vähem kui 1%. Tugevad lääne- ja 

lõunakaare tuuled põhjustavad rannikumeres veetaseme tõusu, mille ulatus on suurim 

lahtede päras. Suurim veetõus Eesti rannikul oli 1967.a. kui maksimaalne veetase 

Pärnus oli 253 cm. Idatuuled seevastu põhjustavad veetaseme alanemist, mis Pärnu 

lahes alanes 1959. aastal 120 cm ja Kihnus isegi 133 cm allapoole paljude aastate 

keskmist (Eesti šelfi geoloogia, 1993). 2001. aasta maksimumi saavutas veetase 15. 

novembril, Pärnus tõusis veetase 156 cm võrra (Eesti keskkonnaseire 2001, 2002). 

Tuule kiirused ulatusid tormi ajal puhanguti Kihnus kuni 34 m/s. 

Vegetatsiooniperiood alamvesikonnas (õhutemperatuur üle +5oC) kestab keskmiselt 

170...185 päeva ja aktiivse taimekasvu periood (õhutemperatuur üle +10oC) 

keskmiselt 120...130 päeva (Aun, 2000). 
 

Loodus- ja maastikukaitsealad ning programmiala 

Pandivere Riiklik Veekaitseala Pandivere Riiklik Veekaitseala pindalaga 350 875 ha 

moodustati Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 586; 13.12.1988. a  tähtsama 

veekompleksi - teaduslikult unikaalse Pandivere kõrgustiku, tema võlviosa põhjavete 

toitumisala, kõrgustiku nõlval ja jalamil asuvate suurimate allikate ja siit alguse 

saavate jõgede, samuti siin moodustuva pinna- ja põhjaveevaru kaitse ja kasutamise 

korraldamiseks. 

Pandivere VKA paikneb aluspõhjalisel kõrgustikul, kus paiknevad ulatuslikud 

karstialad ja mida läbivad rikkevööndid. Siin toimub intensiivne põhjavee varude 

täienemine. Põhjavee suur lasumissügavus kõrgustiku võlvil loob suure loodusliku 

reguleeriva mahu, mille arvel toituvad miinimumperioodil jõed ja allikad. Kõrgustiku 

alal toimub ka sügavate veekihtide regionaalne toitumine. Kõrgustiku vee kvaliteet on 

oluline ka paljude meie jõgede vee kvaliteedi kujunemisel. Samal ajal on piirkond 

intensiivse põllumajandusega ala. Põllumajanduse intensiivse arengu tagajärjel oli 

aastatel 1974-1985 Pandivere veeseisund muutunud kriitiliseks. Keskkonda sattunud 

reoainete hulk suurenes neil aastail üle kahe korra (lämmastikuühendite sisaldus 

põhjavees võrreldes 60-ndate aastatega üle kümne korra). Samuti reostasid vett 

mitmed militaarobjektid. Seetõttu oli veekaitseala moodustamine igati õigustatud. 

Aastail 1987-1999 koostati piirkonna majandamiskava väljatöötamiseks, esialgu 

tolleaegsete majandite, hiljem valdade jaoks veekaitseskeemid. Pandivere  
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veekaitseala moodustab praeguseni riiklikus põhjaveeseiresüsteemis omaette 

piirkonna. 1995. aastal alustati Pandivere veekaitseala kaitseeeskirja koostamist. 

Viimased parandused piirikirjeldustes tehti 1999. aastal.  

Euroopa Liidu vee- ja keskkonnakaitsealasest seadusandlusest tulenevalt rakendades 

valgalaprintsiipi kehtestas Vabariigi Valitsus oma 3. aprilli 2001. a määrusega nr 124 

"Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine" Pandivere põhjavee alamvesikonna, 

mis kattub 1995. aastal piiritletud Pandivere veekaitsealaga. Sõltuvalt 

nitraadidirektiivist (91/676/EMÜ) määrati liikmesriikidel nitraatidega reostatud 

põhjaveega alad ja arvata need nitraaditundlike alade hulka. Neile aladele tuleb 

koostada ja ellu viia nitraadireostust piirav tegevuskava. 2003. aasta 1. juulist hakkas 

kehtima Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri (Vabariigi 

Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 17), mille kohaselt kaitsmata põhjaveega 

aladel ei tohi: 

1) mineraalväetistega antav lämmastikukogus olla aastas üle 120 kg haritava maa ühe 

hektari kohta ning taliviljadele ja mitmeniitelistele rohumaadele korraga antav 

lämmastikukogus olla aastas üle 80 kg haritava maa ühe hektari kohta; 

2) pidada loomi üle 1 loomühiku haritava maa hektari kohta; 

3) kasutada reoveesetet. 

 

Ülevaade Järva-Jaani vallas asuvates karstist ja allikatest 

 

Teave karstist ja allikatest on eriti oluline sellepärast, et karstialadel puudub põhjaveel 

looduslik kaitstus ja seetõttu pääsevad reoained takistamatult põhjavette. Allikate 

veerohkusest ja kvaliteedist oleneb Pandivere kõrgustikult algavate jõgede vesi. 

Järva-Jaani valla maad paiknevad Pandivere kõrgustiku võlvil, mis on üks 

karstirikkamaid piirkondi. Valla loodeosas on karstinähtusi teada vähem. Kurisute 

sügavus on sageli üle 2 meetri (mõnel juhul 3…4 meetrit) ja läbimõõt mitukümmend 

meetrit. Paljud neist on suhteliselt hea neelamisvõimega (5…20 l/s). Üsna sageli 

esineb nõgusid, kus põhjavee kõrge taseme ajal esineb ajutine karstijärv (Kuksemal, 

Jalgsema ümbruses, Karinus). Kevadeti püsib vesi neis järvedes paar kuud. Järv võib 

ilmuda ka teistel sademerohketel aastaaegadel. Eriti karstirikkad on Karinu, Jalgsema, 

Ramma, Kuksema ja Metsla külade ümbrused. Veesäilitusalaks on Jalgsema 

karstiväli.  
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Jalgsema karstijärved (38,7 ha) 

Suuremad allikas asuvad Järva-Jaani asulas milleks on Õpetajate allikas ehk Koti 

allikas  ümmarguse piirjoonega liudjas allikalehtris asuv tõusuallikas, mis on poolest 

saadik vett täis. Lehtri laius on 10m ja sügavus 0,7 m. Selle mudasel põhjal on 

märgata nõrka “keemist”. Veerikkal ajal ulatub allika vooluhulk üle 10 l/s, veevaesel 

ajal aga alla 3 l/s, või väljavool puudub. Vesi voolab lähedalasuvasse kraavi ning 

edasi Kuksema karsti. Vee kvaliteeti mõjutavad alev ja PÜ E-Piim. 

 

Kaitsealused pargid 

 

Kuksema kabelipark 

(1,8 ha asub veidi eemal, teda on korrastatud. Hauasambad on 

puhastatud ja parandatud. Korrastustööde eestvedajaks on M. 

Schilling, kelle omaksed on sinna maetud). 

Kaitsealused pargid, mille kohta on tehtud ettepanek nende 

kaitse alt välja arvamiseks Hetkel on Järvamaal juriidiliselt 

kaitse all üks programmiala, üks looduskaitseala, kuus 

maastikukaitseala, kaks puistut ja maastikukaitsealadena veel 44 parki. 

Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud komisjon on teinud ettepaneku võtta 

looduskaitse alt maha 20 seni kaitse all olnud parki. 

Karinu park, (pindala 3,6 ha. Asub Karinu külas Järva-Jaani- Väike- Maarja maante 

ääres. See on endine mõisapark ja keskmise liigirikkusega. Peapuuliigiks on arukask. 

Pargis asub väga vanu ja kõrgeid põlispuid, samuti üks mandzuuria pähklipuu). 

Kuksema park, (pindala on 3,8 ha. Asub Kuksema külas, keskmise liigirikkusega, 

põhipuu liik on tamm. Pargi seisukord on halb). 

 

Kaitsealused rändrahnud Karinu Ohvrikivi  

Karinu ohvrikivi ehk Orjakivi ehk Katkukivi:  jämedateraline hallikasroosa 

graniitrahn, mille mõõtmed on: pikkus 5,2 m, kõrgus 1,6 m ja ümbermõõt 14 m. Selle 

kõrgus suureneb astmeliselt põhja suunas. Rahn on pinnalt tugevasti murenenud. 

Põhjakülg on kaetud samblaga. Üks neljandik rahnust on maa sees. Rahn on tuntud 

ohvrikivina. Selle pinnal on 56 kausjat kulutuselohku. 

Puud, mille kohta on tehtud ettepanek nende kaitse alt mahaarvamiseks 

Jalgsema kahevennakask  (kasvab Paistevälja nõo idaserval, kask on umbes 100 

aastane ning 17 m kõrge. Puu on seotud kirjanik Ansomardiga.) 
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Foto: Kaarel Aluoja, „Toomingas“                       Foto: Kaarel Aluoja, „Kiur“ 

 

 
 

1.4. VEE KVALITEET 

Järva-Jaani Tehisjärve veekvaliteet nii mikrobioloogiliste kui ka füüsikalis-keemiliste 

näitajate poolest väga hea. Aastatel 2006 – 2010 on veekvaliteeti kontrollitud 33 

korral (1 seire punkt). Järva-Jaani Tehisjärve  supluskohas võetakse veeproove 

suplushooajal vähemalt iga kahe nädala tagant. Proove on võetud vastavalt 

tervisekaitsenõuetele. Analüüside tabel on toodud lisas 1. 

Neist ei vastanud : 

2006.a – 2 proovi organoleptiliste ja füüsikaliste näitajate osas, vesi oli sogane  

2007-2010 kõik võetud proovid vastasid nõuetele. 

 

Tabel: Proovivõtu punkt 

Proovivõtu punkt Koordinaadid 

             ujumis sild N-59°2'27,9", E-25°52'33.16" 

 

Aastatel 2006 ja 2007 võeti proovivõtu punktist 9 proovi.   

Alates 2008. aastast kehtestatud uue määruse alusel võeti 5 proovi. Kõik proovid 

vastasid normidele.  

Vastavalt suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ klassifitseerimisele oli Paide Tehisjärve 

supluskoha suplusvee kvaliteet viiel aastal (2006 – 2010) väga hea, vastates direktiivi 

nõuetele.  

     2006       2007      2008      2009      2010 

Järva-Jaani 

Tehisjärve  
     

http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&uid=b5d5f7bd1685f61f963dca12e3d1ac9

9#tc3&satDate=2010.9.13 

 

Kaart 1. Järva-Jaani tehisjärve supluskoht  ( silla  juures –  seirepunkt) 

 

 

 

 

http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&uid=b5d5f7bd1685f61f963dca12e3d1ac99#tc3&satDate=2010.9.13
http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&uid=b5d5f7bd1685f61f963dca12e3d1ac99#tc3&satDate=2010.9.13
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1.5 POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD MÕJUTADA 

SUPLUSVEE KVALITEETI  

 mittekorras kütusemahutid ja –tanklad; 

 mittekorras prügilad; 

 mittekorras pestitsiidide ja väetiste laod; 

 nõuetele mittevastavad sõnnikuhoidlad; 

 valesti rajatud reovee imbsüsteemid; 

 amortiseerunud kanalisatsiooni rajatised; 

 ilma puhastussüsteemideta tootmisettevõtted ja asulad. 

Heit- ja reovesi 

Heitvee puhastamist oma krundi piires reguleerib Vabariigi valitsuse 31. juuli 2001. 

aasta määrus nr 269 "Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord". 

Seadusega on määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine 

keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. 

Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema 

kogumiskaevud või -mahutid. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 

tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. 

Kaitsmata põhjaveega aladel on süvapuhastamata heitvee pinnasesse immutamine 

keelatud. Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel võib pinnasesse immutada kuni 10 m3 

vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett päevas. 

Järva-Jaani puhasti asub 350 m kaugusel 

Uus reoveepuhasti asendab kaks endist Järva-Jaani asulas ebaefektiivselt töötanud 

puhastit. Värsket puhastit läbiv vesi suunatakse Järva-Jaani kraavi kaudu kolme 

kilomeetri kaugusele karstikurisusse, kust see loomulikul teel maa alla voolab.  

Järva-Jaani reoveepuhasti asub nitraaditundliku ja nõrgalt kaitstud põhjaveega 

Pandivere veekaitse alal. Tänu uuele aktiivmudapuhastile väheneb oluliselt piirkonna 

reostuskoormus, mille tulemusel paraneb põhjavee seisund ning väheneb põhjavette 

kanduva lämmastiku ja fosfori kogus. Reoveepuhastist voolab ööpäevas läbi ~430 m3 

vett. Järva-Jaani asula veemajanduse infrastruktuuri uuendamiseks on äsja valminud 

reoveepuhasti kõrval jätkumas tööd ka kohaliku kanalisatsioonisüsteemi 

väljaehitamiseks. 1120 elanikuga ja piimatööstusega asula eesmärk on süsteemiga 

liita 95% elanikkonnast. Tänu eelnevatele projektidele on Järva-Jaanist tänaseks 

kanaliseeritud 66%.  Reoveepuhasti ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimis- ja 

ehitustöid on rahastanud Keskkonnainvesteeringute Keskus 17,485 mln krooni, Järva-

Jaani Vallavalitsus 1,9 mln krooni ja PÜ E-Piima Järva-Jaani meierei ligi 2 mln 

krooniga. Ettevalmistustöid projektide läbiviimiseks alustati 2001. a. 

Järva-Jaani alevi veevarustus baseerub põhjaveel. Suurem osa Järva-Jaani alevi 

uuematest vee- ja kanalisatsioonitorustikest on ehitatud 1980-ndate aastate keskel. 

Alevi korterelamud ja aastaks 2006. suurem osa individuaalelamutest on ühendatud 

ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooniga. Alevis on üks uus reoveepuhasti, milles 

puhastatakse terves alevis tekkiv reovesi.  Lisaks uuritutele on ühiskanalisatsioon 

Järva-Jaani valla Jalgsema külas (puhasti puudub, reovesi valgub lodusse Jalgsama 

järve nõos) ja Karinu asulas ( vananenud tehnoloogiaga biopuhasti MRP-135, 

projekteeritud koormus 36 m3 / ööpäevas). 

Ülejäänud külades reoveepuhasteid ei ole, reovesi juhitakse pinnasesse millest 

tingituna on kohati ohustatud põhjavee kvaliteet. Pärnu jõe valagala veemajanduskava 
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projekti raames toimub Järva-Jaani alevi veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine. Kanalisatsioonisüsteem: kogu reovesi juhitakse biopuhastisse, 

milles kasutatakse fosfori erastust. Reoveetorustikku on ~35 km, millest ~15 km on 

ehitatud aastatel 2001 – 2003. Reoveetorustiku süsteemis on kasutusel 16 ülepumplat 

ja 1 peapumpla. Ülepumplatest 7 on valminud aastatel 2001 – 2003. 

 

 

Tööstus: 

E-Piim  

Põltsamaa Meierei on asutatud 1910. aastal. Pikaajalised traditsioonid ja soodne 

asukoht tugevas põllumajanduspiirkonnas on loonud aluse edukaks tegelemiseks 

piima töötlemisega. Piimandusühistusse E-Piim kuuluvad Põltsamaa Meierei, Järva-

Jaani Piimandusühistu ja ühistu Haimre Piim. Selline kooseksisteerimise vorm 

kinnitati 1997. aastal. Ühistu kuulub piimatootmisega tegelevatele liikmetele. Juustu 

tööstuslik tootmine Eestis algas rohkem kui sada aastat tagasi. Siin toodetud juustu 

üheks omapäraks on kohaliku tooraine ehk piima olemasolu. Eesti juustu tootmine 

saab alguse kohalikest piimatootjatest. Ühistu peamiseks eesmärgiks on kindlustada 

liikmetele piima tulus realiseerimine. Käesoleval ajal on ühistul 260 liiget ning piima 

varutakse enam kui 400 tootjalt. Põltsamaal tehakse juustu Eestimaa piimatootjatelt 

varutud piimast. Seega on Põltsamaa Eesti juust ehtne eestimaine juust. 

 

„Juust on piimast, koorest, kooritud piimast, lõssist, petipiimast, kitsepiimast, 

lambapiimast või nende piimasortide segust hapendamisel seente, pärmi ja 

bakterikultuuride toimel või laabifermendi abil valmistatav valgu- ja rasvarohke 

piimatoode. Pärast suurema osa vadaku eemaldamist süüakse järelejäänud segu kas 

toorelt või erinevate valmimisastmete juures.” (Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 

1975.) 

 

 

OÜ Arctic Finland House. 

Kogu tootmine paikneb ettevõtte asukohas, Koeru tee 17a Järva-Jaanis Järvamaal. 

Ettevõte kolis rendipinnalt Koerust praegusesse asukohta 2001.a. sügisel. Sellest ajast 

alates on toimunud tootmis- ja laopindade pidev kasv, garanteerimaks ettevõtte 

arengut ja tootmiskasvu ning loomaks töötajatele võimalikult  häid ja ajakohaseid 

töötingimusi. Nii on lõplikult rekonstrueeritud endine laohoone (2002), välja ehitatud 

elemenditehas koos kontoriplokiga (2003), metallitsehh (2004) ning poolavatud 

vaheladu (2004). 2005. aastal valmis uus laohoone. 2006. aastal asfalteeriti EASi toel 

kogu territoorium ning 2007. aastal renoveeriti tootmispinnaks vana laohoone, mis on 

sisustatud kaasaegse puidu eeltöötlusseadmega. Tootmises kasutatav tehnoloogia on 

suhteliselt lihtne, mis on tingitud ühest küljest toodete ja nende elementide 

http://www.epiim.ee/et/tooted/category/3-viilujuustud
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omavahelistest erinevustest, teisalt aga põhimõttest kasutada tootmises juba 

valmisprofiile. Samas garanteerib olemasolev tehnoloogia koosluses hea 

töötajaskonnaga püsiva ning hea toodete kvaliteedi.  

Arctic Finland House OÜ eelkäija, Arctic Eesti OÜ, asutati juulis 1999.a. ning ta 

alustas oma tegevust rendipinnal Koeru asulas Järvamaal. 

 

Ettevõtte äriideeks selle käivitamisel oli katuse- ja seinaelementide allhange Soomes 

asuvale ettevõttele Arctic Finland House OY Ltd, kuid juba 2000.a. suvest hakkas 

Eestis asuv tehas tootma komplektseid aiamaju. Toodangu realiseerimine toimus läbi 

Soomes asuva Arctic Finland House OY Ltd. 

 

2002.a. sügisel kolis ettevõte soetatud ja renoveeritud tootmispinnale Järva-Jaanis 

ning praktiliselt samal ajal lõpetati aiamajade tootmine Soomes. Kuna kaupade 

toimetamine Soome kaudu osutus kulukaks ja keeruliseks protsessiks, tekkis vajadus 

tuua üle Eestisse ka turustussidemed, mis võimaldaksid kaupu laadida otse tellijatele. 

Selleks otstarbeks asutati Eestis ettevõte nimega Arctic Finland House OÜ, mis ostis 

aastatel 2002 – 2003 ära Arctic Eesti OÜ osad ning 2004.a. algul ühendas ettevõtted 

Arctic Finland House OÜ nime all. Samas on alates Arctic Eesti OÜ asutamisest 

sisuliselt tegemist olnud sama ettevõttega, osaliselt on muutunud vaid ettevõtte 

omandisuhted ja nimi. Tooted: 

 grillkojad 

 aiamajad 

 paviljonid 

 kaarpaviljonid 

 saunad 

         

Arctic finland house 
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REOSTUSOHU HINNANG 

 
Lühiajaline reostus 

 
Tõenäosus lühiajalise reostuse esinemiseks on väga väike, kuna 2006.-2010. a 

suplusvee analüüside mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad on olnud stabiilsed ja ei 

ole esinenud piirnormide ületamist reglementeeritud näitajate osas. 

Supluskoha ümbruses puuduvad olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada 

veekvaliteeti. 

Lühiajalise reostuse esinemisel võetakse kasutusele järgmised meetmed: 

 Avalikkuse teavitamine suplusvee kvaliteedist – Terviseamet teavitab 

avalikkust suplusvee kvaliteedist, ohtudest ja lühiajalisest reostusest oma 

kodulehel. Järva-Jaani vallavalitsus supluskoha valdajana on kohustatud 

tagama üldsusele ettenähtud teabe supluskohas infotahvlite, kaartide, 

signaallippude jm teavitusvahendite abil, mis on kõigile suplejatele 

kättesaadav. Lühiajalise reostuse puhul peab kindlasti olema supluskohas 

vastav teade ja hoiatus ning päevade arv, mille jooksul sellise reostuse tõttu oli 

eelmisel suplushooajal suplemine keelatud või soovitati mitte supelda. 

Suplemiskeelu või soovituse mitte supelda kehtestamise korral, peab samuti 

olema vastav teave koos asjakohaste selgitustega. 

 Suplusvett mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamine 

ning võimalike põhjuste väljaselgitamine – suplusvee ohutuse tagamiseks 

suplushooaja jooksul hindab TA võetud proovide alusel veekvaliteeti. 

Teostatakse pidevat järelevalvet ning visuaalset kontrolli, mille käigus tehakse 

kindlaks mineraalõlide, pindaktiivsete ainete ja fenoolide esinemine ning 

veepinna puhtus. Kui tuvastatakse reostus, siis hiljemalt 72 h jooksul pärast 

reostuse algust, võetakse lisaproovid kontrollimaks reostuse lõppu. 

Määratakse kindlaks reostuse ulatus ja oht suplejate tervisele ning seejärel 

otsustab TA reostunud suplusvee kasutamise üle.  

 Koostöö – terviseohtude avastamiseks ja kõrvaldamiseks on vajalik 

Terviseameti, Järva-jaani vallavalitsuse ja keskkonnajärelevalveasutuste 

koostöö. Lühiajalise reostuse avastamisel teavitatakse sellest üksteist ning 

avalikkust. Reostuse põhjuse ja ulatuse kindlaks tegemisel on oluline 

keskkonnajärelevalveasutuste tegevus. 

 

 

 

 

Muu reostus 
 

Tõenäosus pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemiseks on väike. 

Järva-Jaani järve supluskoha lähedal~164 m kaugusel asuvad Järva-jaani alevi 
elamud. 900 tn reovett elamutest lähev kanaliseerimisele. Pikaajalist või muud 

reostust võib esineda õnnetusjuhtumite või muude erakorraliste sündmuste tagajärjel. 

Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:   

 Avalikkuse teavitamine suplusvee kvaliteedist – TA teavitab avalikkust oma 

kodulehel, vajadusel korraldatakse info edastamine meedia vahendusel, et 

võimalikult paljud oleksid võimalikust ohust teadlikud. Järva-Jaani 
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vallavalitsus tagab supluskohas vajaliku teabe edastamise ning paneb 

nähtavale kohale üles vastavad hoiatused. Teavitatakse asukohajärgset 

keskkonnajärelevalveasutust. 

 Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, on sellise 

puhul oluline avariide tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö suplusvett 

mõjutada ja suplejate tervist ohustada võiva reostuse hindamisel ning 

võimalike põhjuste väljaselgitamisel. Reostuse põhjuse väljaselgitamiseks on 

asukohajärgne keskkonnajärelevalveasutus, tervist ohustava reostuse 

hindamine ja otsustamine suplusvee kasutamise üle on Terviseameti 

pädevuses. 
 

 

    
 

 
 Kokkuvõte 

 

Järva-Jaanis  vallas  asuv  Järva-Jaani Tehisjärv ja selleäärne supluskoht on 

populaarne suvise ja ka talvise ajaveetmise koht nii kohalikele kui ka kaugemalt 

tulnutele. Ilusatel suvepäevadel võib supluskoha külastajate arv küündida ca 200 

inimeset. Supluskohas on loodud soodsad tingimused puhkamiseks, olemas on 

tualetid ja prügikastid. Vee kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt, selleks on üks 

seirepunkt, mis asub ranna keskel. 

 

Järva-Jaqani järve suplusvee kvaliteet on läbi aegade olnud stabiilne, lühiajalist 

reostust ei ole esinenud. Ka 2006-2010.a suplusperioodidel oli suplusvesi väga hea 

kvaliteediga, vastates suplusvee direktiivi rangematele soovituslikele nõuetele.  
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Kasutatud allikad: 

 

 
1. Järva-Jaani valla  arengukava  aastateks 2009 – 2015 

 

2. Järva-Jaani ÜVKA kava  aastateks 2007 – 2019 

 

3. Järva-Jaani valla korra eeskiri määrus nr 16  25.09. 2003.a. 

 

4. Järva-Jaani  kodulehekülg  www.   ee 

 

5.  Järva-Jaani ja Karinu tehisjärve hüdrobioloogilisest seisundist  

     ja kalamajanduslikust kasutamisest, R.Eenpuu jt, Tartu 1998. 

 

6.  Eesti Meterioloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmed 

 

7.  Keskkonnaameti kodulehekülg www.keskkonnainfo.ee 

 

8.  TÜ Eesti Mereinstituudi  kodulehekülg  

 

9.  Terviseameti kodulehekülg www.terviseamet.ee 

 

10. Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esinduse 2006-2010.a   

       riikliku järelevalve  andmed. 

11.  www.jarva.ee/files/arts/est/24663/20_03112005M.doc 

12.  www.jarva.ee/files/arts/est/24663/UVK+arengukava.rtf  

13.  PÄRNU ALAMVESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 

14.   JÄRVA - JAANI VALLA TERVISEPROFIIL 

 

 

 

        

http://www.kardla.ee/
http://www.terviseamet.ee/
http://www.jarva.ee/files/arts/est/24663/20_03112005M.doc
http://www.jarva.ee/files/arts/est/24663/UVK+arengukava.rtf
http://www.google.ee/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fvesikonnad%2Fstatic%2Ffiles%2F172.Parnu%2520alamvesikonna%2520veemajanduskava.pdf&ei=-7uZTevgHIPsOY31rY0H&usg=AFQjCNH0U-lkQ1terqJlEcMEEH2d02A8rA
http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/3149/1/J%C3%A4rva-JaaniVald2010.pdf
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LISA 1.Järva-Jaani tehisjärve supluskoha suplusvee kvaliteet  (mikrobioloogilised 

näitajad)  2006.-2010. a. 

VEEPROOVI 
VÕTMISE KUUPÄEV 

    MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD 

COLI-LAADSED 
FEKAALSED COLI-

LAADSED 
SOOLE 

ENTEROKOKID 
ESCHERICHIA COLI   

arv 100ml vees arv 100 ml vees arv 100ml vees arv 100 ml vees 

          

02.05.2006 <10 <10     

16.05.2006 20 20     

7.06.2006 <10 <10     

27.06.2006 20 <10 12    

10.07.2006 400 400     

18.07.2006 <100 <100     

31.07.2006 <100 <100     

28.08.2006 <100 <100     

6.09.2006 <100 <100     

7.05.2007 <10 <10     

22.05.2007 <10 <10     

12.06.2007 <10 <10     

25.06.2007 <10 <10     

9.07.2007 20 20     

24.07.2007 50 50 10    

7.08.2007 150 150     

27.08.2007 140 140     

11.09.2007 <10 <10     

27.05.2008     0 0 

25.06.2008     <10 4 

8.07.2008     <10 31 

23.07.2008     0 38 

12.08.2008     <10 29 

26.05.2009     0 0 

17.06.2009     0 0 

15.07.2009     5 10 

12.08.2009     10 25 

26.08.2009     7 3 

19.05.2010     0 4 

1.06.2010     0 <1 

30.06.2010     1 2 

13.07.2010     3 18 

11.08.2010     0 4 
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LISA 1.Järva-Jaani tehisjärve supluskoha suplusvee kvaliteet 

(füüsikalis-keemilised  näitajad)  2006.-2010. a. 

VEEPROOVI 
VÕTMISE 
KUUPÄEV 

ORGANOLEPTILISED, FÜÜSIKALIS-KEEMILISED NÕUDED 

pH* VÄRVUS 
MINERAALÕLIDE 

ESINEMINE 
PINDAKTIIVSED 

AINED 
FENOOLID 

LÄBI-
PAISTVUS 

LAHUSTUNUD 
HAPNIK 

VEEPINNA 
PUHTUS 

  
visuaalselt 
või Pt.Co 

skaala 

visuaalselt või 
laboris (mg/l) 

visuaalselt või 
laboris (mg/l) 

olfaktoorselt 
või laboris 

(mg/l) 
cm 

% küllastus-
astmest; mg/l 

visuaalselt 

02.05.2006 8,24 21 ei esine ei esine ei esine >30 132 puhas 

16.05.2006 8,4 28 ei esine ei esine ei esine >30 71,2 sogane 

7.06.2006 8,25 11 ei esine ei esine ei esine >30 95,1 sogane 

27.06.2006 7,97 14 ei esine ei esine ei esine >30 115 puhas 

10.07.2006 8,39 10 ei esine ei esine ei esine >30 78,7 puhas 

18.07.2006 8,61 17 ei esine ei esine ei esine >30 120 puhas 

31.07.2006 8,57 13 ei esine ei esine ei esine >30 97,3 puhas 

28.08.2006 8,35 16 ei esine ei esine ei esine >30 84,7 puhas 

6.09.2006 8,39 14 ei esine ei esine ei esine >30 95 puhas 

7.05.2007 8,3 10 ei esine ei esine ei esine >30 120,2 puhas 

22.05.2007 8,2 10 ei esine ei esine ei esine >30 138 puhas 

12.06.2007 8,2 14 ei esine ei esine ei esine >30 137 puhas 

25.06.2007 8,3 10 ei esine ei esine ei esine >30 147 puhas 

9.07.2007 8,6 12 ei esine ei esine ei esine >30 95,2 puhas 

24.07.2007 8,5 16 ei esine ei esine ei esine >30 109 puhas 

7.08.2007 8,4 13 ei esine ei esine ei esine >30 120 puhas 

27.08.2007 8,1 12 ei esine ei esine ei esine >30 66,7 puhas 

11.09.2007 8,3 5 ei esine ei esine ei esine >30 100 puhas 

 

 

 

 

 
Lisa 2. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ 

 

 -  väga hea vee kvaliteet 

            vastab kõigile nõuetele (nii suplusvee EL direktiivi kohustuslikele ja 

soovituslikele kui ka   

              Eesti VV määruse nõuetele) 

 -   hea vee kvaliteet  

 vastab EL direktiivi kohustuslikele ning Eesti VV määruse nõuetele, kuid mitte 

EL  direktiivi soovituslikele nõuetele 

 -   kehv vee kvaliteet 

            ei vasta EL direktiivi ega Eesti VV määruse nõuetele 
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Üksikute proovide hindamine: 

Mikrobioloogilised näitajad: 
Väga hea kvaliteet 

 

Hea kvaliteet             

 

Halb kvaliteet         

 

Coli-laadsete bakterite arv 100 ml vees <500 <10 000 >10 000 

Fekaalsete coli-laadsete bakterite arv 

100 ml vees 
<100 <2000 >2000 

Fekaalsete streptokokkide arv 100 ml vees <100 – >100 

Füüsikalis-keemilised näitajad:  

Mineraalõlide esinemine mg/l <0,3 

Veepinnal puudub 

silmaga nähtav 

õlikile ja spetsiifilist 

lõhna pole 

>0,3 

pindaktiivsete ainete kogus vees mg/l <0,3 
Ei tohi tekitada 

püsivat vahtu 
>0,3 

Fenoolid mg/l C6H5OH <0,005 

Spetsiifilist lõhna 

pole 

<0,05 

>0,05 

 

Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt: 

 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet  

 
Coli-laadsed bakterid 

Vähemalt 80% 

proovides peab olema 

coli-laadseid vähem kui 

500 (100ml vee kohta) 

Vähemalt 95% 

proovides peab olema 

coli-laadseid vähem 

kui 10 000 (100ml 

vee kohta) 

Rohkem kui 5% 

proovides on coli-

laadseid rohkem kui 

10 000 (100ml vees) 

Fekaalsed coli-

laadsed bakterid 
Vähemalt 80% 

proovides peab olema 

fekaalseid coli-laadseid 

vähem kui 100 (100ml 

vee kohta) 

Vähemalt 95% 

proovides peab olema 

fekaalseid coli-

laadseid vähem kui 

2000 (100ml vee 

kohta) 

Rohkem kui 5% 

proovides on 

fekaalseid coli-laadseid 

rohkem kui 2000 

(100ml vees) 

Fekaalsed 

streptokokid 

Vähemalt 90% 

proovides peab olema 

fekaalseid streptokokke 

vähem kui 100 (100ml 

vee kohta) 

- - 

 

 

 

 

 


