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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 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 direktiiv 

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 
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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, 
4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid. 

Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire 
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika raamdirektiivi 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 (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning 
teadusasutuste vahel). 

Profiilis on kasutatud Viru alamvesikonna veemajanduskava materjale, Eesti Meteoroloogia 
ja Hüdroloogia Instituudi, EMÜ Limnoloogiakeskuse ja Keskkonnaameti  andmeid ning 
suplusvee kvaliteedi hinnanguid.  

Profiili koostamisel osalesid Tapa Vallavalitsuse, Keskkonnameti Viru regiooni, Terviseameti 
ja Terviseameti Ida talituse spetsialistid. 

Eesti seadusandlus 

Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. 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. 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. 
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Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise 
seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja 
tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe 
suplusvee kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded 
suplusveele ja supelrannale” sätestatud nõuetele.  

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.  

Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja 
suplusveele”.  

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: 

1. suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine;  
2. suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide 

väljatöötamisel ning nende rakendamisel osalemine; 
3. suplusvee profiilide koostamine;  
4. suplusvee andmete kogumine ja töötlemine;  
5. suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine;  
6. otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle;  
7. igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta; 
8. rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel. 

 

Kalijärve supluskoha suplusvee profiili koostab Terviseameti Ida talitus 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 Ida talituse Lääne-Virumaa esindus: 

L. Koidula 18a, 44302 Rakvere 
Telefon: 3254158 
Faks: 3254160 
E-post: ida@terviseamet.ee 
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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. 

Reostus - tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada 
elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, 
s.h kalapüügile, kahjustada vee kasutamist ja viia heaolu vähenemisele, inimesepoolset otsest 
või kaudset sisselaset veekokku. Reostus võib olla keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline 
ja kiirguslik. 

Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk 
E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist 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 – valgalapiirkond, mis on maa- või mereala, mis koosneb ühest või mitmest 
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega. 

Kvaliteedijuhtimissüsteem – osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist, mis koosneb 
tegevuskavadest, määratletud vastutusest, toimingutest, protseduuridest ning ressurssidest, 
mis on vajalikud süsteemi rakendamiseks ja alalhoidmiseks. 

Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine. 

Üleujutuse all mõistetakse maismaa vee alla jäämist jõe, järve või mere veetaseme tõusu 
tagajärjel, mis võib olla tingitud erakorralistest sademetest või vee äravoolu tõkestamisest 
ja/või inimeste rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest. 
 
 
 

Lühendid 
TA – Terviseamet 

VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ 
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1. KALIJÄRVE SUPLUSKOHA JA SELLE VALGALA 
KIRJELDUS 

1.1. SUPLUSKOHA ANDMED 
 

Supluskoha ID: EE00201009KALIJARV 

 

Asukoht (riik, maakond, 
omavalitsusüksus): 

Eesti, Lääne-Virumaa, 
Jäneda, Tapa vald 

Koordinaadid (ETRS89): 
PL: 59,24 
IP: 25,6822 

Veekogu nimi: Jäneda Kalijärv 

Veekogum: Jäneda Kalijärv 

Veekogu liik: järv 

Veekogu ID: - 

Veekogu riiklik registrikood: Vee2021600 

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond 

Vesikonna ID: EE1 

Alamvesikond: Harju alamvesikond 

Alamvesikonna ID: EE1SU4 

Hinnatav suurim külastatavate 
inimeste arv (tipphooajal): 

Kuumadel nädalavahetustel hinnanguliselt  kuni 200 inimest päevas 

Supluskoha rannajoone pikkus: 165 m 

Supluskoha maksimaalne ja 
keskmine sügavus 

Maksimum 4 m ja keskmine 2 m 

Supluskoha omanik/valdaja: Tapa Vallavalitsus 

Supluskoha kontaktisik: Krista Pukk 

Supluskoha omaniku/valdaja 
kontaktandmed:  

3229665; krista.pukk@tapa.ee 
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Kaart 1. Kalijärv ja Kalijärve supluskoht:  — rannaala piir,  ● suplusvee seirepunkt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Kalijärv ja supluskoht 
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1.2  SUPLUSKOHA KIRJELDUS 

Jäneda Kalijärv asub Lääne-Virumaal Tapa vallas Jäneda külas. Järve põhjapoolses osas 
paikneb Kalijärve supelrand. Intensiivse kasutusega avalik supelrand, mida võib tipphooajal 
külastada kuni 200 inimest päevas, on umbes 165 m pikk ning ca 7500 m2  suurune. 

Enamusest järve rannaalast on looduslik, ainult supluskohale on veetud liiva ja harvendatud 
metsa. Liivase rannaosa keskmine laius on 7-25 m, mis läheb üle rohukattega pinnaks. 
Ülejäänud järve kallas on mudane. 

Supluskohas läheb järv laugelt sügavaks, alates 4 meetri kauguselt läheb kiiresti sügavaks.  

Rannas on suplejatele kasutamiseks kaks ujumissilda, liivakattega rannavõrkpalli väljak ning 
laste mänguväljak ühe rippkiige ja tasakaalukiigega. Samuti üks riietuskabiin, palkistepingid 
ning einestusala laudade ja pinkidega. Supluskohast eemal, metsa all on  kaks kuivkäimlat.  

Kruusakattega parkimisala pindala on ligi 2400 m2. Autoliikluse tõkestamiseks on 
parkimisala ja ujumiskoht eraldatud piirdeaia ja tõkkepuuga. Tõkkepuust edasi on tee 
kasutusel vaid jalgteena. Vajadusel on lubatud läbisõit vaid hooldustehnikal ja kiirabiautol.  

Ranna korrashoiu eest vastutab Tapa Vallavalitsus, kes korraldab ka jäätmekäitlust. Ranna 
parklas on üks suur olmejäätmete konteiner ning rannaalal väiksemad prügikastid. Tagatakse 
prügi koristus ja kuivkäimlate korrashoid. Supluskohas puudub rannavalve. 

Järvel toimub kalastamine ning sõidetakse ka paatidega. 

 
Foto 2. Vesiroosid Kalijärvel 

Kalijärve kasutamine kohalike inimeste poolt supluskohana ulatub ilmselgelt üsna kaugetesse 
aegadesse. 20. sajandil, kui hakati propageerima sportlikke eluviise  ja turismi, muutus 
Kalijärv üheks Järvamaa populaarsemaks supelrannaks ja ujumisvõistluste läbiviimise 
kohaks. Heaks eelduseks supelranna kujunemisel oli liivase rannariba ja liivapõhja olemasolu 
järve kirdeosas. 

Mõisaajal oli järve kirdenurka ehitatud paadisild ja paadikuur ning järve läänekaldal asunud 
paadisild, mida kasutati ka ujumissillana. 

1921. aastast Jäneda mõisa asunud Põhja-Eesti Põllutöökeskkooli (hiljem Jäneda 
Põllumajanduskeskkool/tehnikum jne.) õpilaste spordiharrastuste hulka kuulus ka ujumine 
Kalijärves. 

1936. a Berliini olümpiamängude eel oli Eesti olümpiakoondise raskejõustiku treeninglaager 
Jänedal, olümpialased kasutasid aktiivselt ujumisvõimalust Kalijärves.  

Ujumisvõistluste läbiviimiseks vajalike nõuetekohaste sildade, samuti hüppetorni ehitamine 
Kalijärve randa sai teoks sõjajärgsetel aastatel 1945-47. Kalijärvele valmis omaaja Eesti 
kõrgeim vettehüppetorn (kõrgust 7 m, sügavus torni all 8 m). Ujumissildade ja hüppetorni 
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parandamine ja uuendamine oli aastakümneid Jäneda Põllumajandustehnikumi teha, ka 
supelranna istepinkide, riietumiskabiinide ja välikäimlate ehitamine. 
 

1.3 KALIJÄRVE JA SELLE PIIRKONNA KIRJELDUS 

Kalijärv 

Kalijärv paikneb Jäneda küla edela piiril, mõnesaja meetri kaugusel küla keskusest. Küla 
keskuse ja järve vahele jääb Jäneda park – matka- ja suusaradadega kõrge ja metsane 
vallseljak. 

Kalijärv on rohketoiteline järv, mis kuulub veetüübilt sügavate, keskmise karedusega ja 
kihistunud järvede hulka (tüüp 3). Järve pindala on 4,1 ha, suurim sügavus 9,1 m (sügavaim 
koht järve kirdeosas), keskmine sügavus 4,0 m. Järve kirde- ja idakaldalt tõuseb kõrge ja 
metsane vallseljak, mujal on kaldad madalad, kasutatavad heinamaana või kaetud võsaga. 
Vallseljaku kohal ja põhjakaldale rajatud supluskohas on põhi liivane, mujal mudane; 
lõunaosas leidub rabastunud soppe. Põhja katab lubjarikas sapropeel, mis sügavamal on 
tugeva väävelvesinikulõhnaga. Järve veevahetus on aeglane. Lõunast voolab järve 
külmaveeline kraav, väljavool on põhjaotsast kraavi kaudu Jänijõkke. Järve vesi on suvel 
tugeva temperatuurikihistusega. Läbipaistvus on suvel küllaltki hea (2,8-3,5 m). Järve 
taimestik on vähene. Põhjaloomastik on väga vaene. Kuigi järv on üldiselt taimestikuvaene, 
kasvab siin hulgaliselt vesiroose ning kagusopis leidub atlantilise kliimaperioodi relikti – 
mõõkrohtu. Kalijärve kalastik on küllalt liigirikas: leidub ahvenat ja särge, ka latikat ja haugi, 
on püütud ka kokre ja linaskit ning jõevähki. Järv pakub häid suplemisvõimalusi ja 
õngitsemiselamusi ning on kaunis maastikuelement ja teadusliku uurimise objekt.  

Kliima  

Türi ilmajaama andmetel on piirkonna aasta keskmine õhutemperatuur 5,3 ºC. Kõige 
külmema kuu veebruari keskmine õhutemperatuur on –5,3 ºC. Kõige soojem on juulis, 
keskmine temperatuur 16,7 ºC. Aasta keskmine sademete hulk on 744 mm. Kõige 
sademeterikkam kuu on august (90 mm). Meteoroloogiliste andmete analüüsi põhjal on leitud, 
et piirkonnas puhuvad valdavalt edela-lääne tuuled, kuid sagedased on periooditi ka lääne 
tuuled. 

Jäneda küla 

Jäneda küla asub Järva maakonnas Lehtse vallas Jänijõe keskjooksul. Küla läbivad Tallinn-
Tapa raudtee ja Piibe maantee. 2010. a. andmeil elas külas 385 inimest [6]. 

Jänedal tegeletakse peamiselt turismiettevõtlusega – piirkonnas on nii looduskauneid paiku 
kui ajaloolisi vaatamisväärsusi. Jäneda külast lääne poole jäävad looduslikud alad koos 
kaitsealadega. Külast ida pool laiuvad põllumaad.  

Lisaks Kalijärvele on Jäneda keskuses veel kolm järve, millest suurim on käärulise 
kaldajoonega Allikajärv. Endise veski juures on 2 ha suurune paisjärv ning üheaegselt uue 
õppehoonega rajati selle juurde veel 0,4 ha suurune tehisjärv.  

Aegviidu-Jäneda oosistu  

Viie kilomeetri pikkune seljakute vöönd, millest tuntumad Kassikulli ja Sinialliku seljak, 
Leivamägi, Lipumägi, Mõisamägi ja Linnamägi. Viimane asub Jäneda vallseljaku lõunaosa 
kõrgemal kühmul Jänijõe ja Kalijärve vahel ning on oletatavasti Järvamaa ainus kindel 
linnamägi. Vallseljakut katab salumets, kus puude vanus ületab tihti 150 aasta piiri. Kevadel, 
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kui metsaalune on hõre ja valge, kirendab maa sinililledest, kopsurohust, kevadisest 
seahernest. Ohtralt leidub näsiniint.  
 

 
Foto 3. Jäneda Linnamägi 

Aegviidu Siniallikad 

Aegviidu Siniallikad asuvad umbes kilomeeteri kaugusel Jänedast loodes Jäneda-Aegviidu 
vallseljaku jalamil allikasoos. Ooside vahel väikeses rabas on allikajärvik, kus leidub üle 20 
allikalehtri läbimõõduga 1-6 m ja sügavusega 1-4 m. Järve kaldad on kohati õõtsikulised, kus 
leidub peaaegu kinnikasvanud allikaid. Mõnes allikalehtris on vesi rohekas-sinine, mõnes 
näeme kõdunenud puutüvesid, milledel allika-lupja.  

Kõrvemaa maastikukaitseala 

Jäneda ja Kalijärv jäävad Kõrvemaa maastikukaitsealale. Kõrvemaa Maastikukaitseala asub 
Harjumaa Anija, Aegviidu ja Kõue, ning Järvamaa Albu, Lehtse, Paide ja Roosna-Alliku 
valdade maadel, hõlmates kokku 20 390 ha ehk ligi 204 ruutkilomeetrit.  

Kaitseala hõlmab puutumatuid või vähese inimmõjutusega sooalasid Epu-Kakerdi soostikus 
(Kakerdaja, Kautla, Kodru, Seli, Laiksaare, Tartussaare, Aegviidu, Tellissaare ja Põhjaku raba 
ning Kilingi soo), lisaks neile mitmeid väljapaistvaid pinnavorme, sealhulgas Mägede- ja 
Taganurga mõhnastikke, Külvandu luidestikke, Jäneda-Aegviidu ning Matsimäe-Voose oose 
ning paljusid väikevoore. Kaitsealal pesitseb rida kaitsealuseid linnuliike, sealhulgas 
kaljukotkas, väike-konnakotkas ja must-toonekurg, siin asub ka mitmeid metsise mängukohti. 
Samuti on siin palju selliseid taime- ja loomaliike, kelle elupaigad vajavad kaitset.  

Huvilistele Kõrvemaa loodusega tutvumise hõlbustamiseks on rajatud rida matkaradasid: 
Simisalu-Matsimäe, Vargamäe-Järva-Madise, Noko-Kakerdaja järv jt.  

Kõrvemaa linnuala (22 775 ha) on loodud linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast 
puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks.  

Jäneda asub Kõrvemaa Maastikukaitseala piiranguvööndis. 

1.4 VEE KVALITEET 

1.4.1 SUPLUSVEE KVALITEET 

Kalijärve supluskoha suplusvee kvaliteet on väga hea. Aastatel 2008-2012 on veekvaliteeti 
kontrollitud kokku 20 korral, igal aastal on võetud nali proovi. Kõik võetud proovid on 
vastanud mõlema mikrobioloogilise näitaja (Escherichia coli ja soole enterokokid) osas VV 3. 
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aprilli 2008. a määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ toodud piirnormidele 
(lisa 1 Kalijärve ranna suplusvee analüüside tulemused 2008.-2012. a).  

Suplusveele antakse hinnang ka peale iga suplushooaja lõppu. Lisas 2 on toodud suplusvee 
hindamise ja klassifitseerimise meetod, mida kasutati aastatel 2008.-2010. Vastavalt sellele 
hinnati 2008. aastal Kalijärve suplusvee kvaliteeti väga heaks, 2009. ja 2010. aastal heaks, 
kuna mõlemal aastal oli ühes proovis Escherichia coli baktereid väga hea klassi piirnormist 
veidike rohkem. Alates 2011. aastast hinnatakse suplusvee kvaliteeti uute nõuete alusel, mis 
on toodud suplusvee määruses nr 74. Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse nelja 
viimase aasta seire andmete kogu. Proovide väärtustest arvutatakse vastavalt määruse lisas 2 
toodud valemile protsentiilid. Vastavalt saadud protsentiilide väärtustele sai Kalijärve 
suplusvee klassifitseerida nii 2011. kui 2012. aastal klassi „väga hea”. (Tabel 1) 
 
 Tabel 1. Suplusvee klassifikatsioon 2008.-2012. a  
  Kalijärv 2008 2009 2010 2011 2012 

     
 

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD 
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI  

Kalijärve ranna lähedal puuduvad reostusallikad, mis võiksid oluliselt mõjutada suplusvee 
kvaliteeti. Supluskoht asub Jäneda külas, kus seisuga 18.01.2010. a andmeil elas 385 inimest, 
kuid  suveperioodil elanike arv kasvab [6]. Jänedal asub Jäneda mõisa külalistemajas 120 
kohta, lisaks on loodud võimalused telkimiseks. Jänedal toimub maikuus aia- ja lillepäevad, 
juulis talupäevad, septembris sügislaat, igal kuul on Musta Täku Tallis simmanid.  

Jäneda külas on 67% elanikkonnast varustatud ühiskanalisatsiooniga. Elamud, mis 
ühiskanalisatsiooniga ei ole liitunud, neil on omad kogumiskaevud, mida tühjendatakse 
regulaarselt.  

Jäneda reoveepuhasti (omanik AS Tapa Vesi) asub nii külast kui Kalijärvest põhjapool, 
umbes kilomeetri kaugusel supluskohast (lisa 3). Puhasti väljavooluks (koordinaadid: x 
6569033, y 595515) on Jänijõgi. Kalijärvele Jäneda reoveepuhasti mõju ei avalda. 

Läheduses ei paikne tööstusettevõtteid, põllumaid ja teisi reostusallikaid, mis võiksid oluliselt 
mõjutada vee kvaliteeti.  
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2. REOSTUSOHU HINNANG 

2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS 

Kalijärve rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väga väike, kuna 
• suplusvee kvaliteet on väga hea või hea, mida näitavad ka  2008.-2012. a veeanalüüside 

andmed;  
• asudes maastikukaitsealal on siin majandustegevus piiratud; 
• piirkonna asustustihedus on väike;  
• Kalijärve ümbruses puuduvad olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada 

veekvaliteeti.  

Lühiajalist reostust võib esineda ilmastikutingimustest näiteks:  
• väga ilusate ilmade korral, kui suplejate arv kasvab oluliselt, võib fekaalsete bakterite 

sisaldus vees suureneda; 
• pikaajalise vihmaperioodi korral voolab suplusvette palju pinnasevett, mis toob kaasa ka 

mikroorganisme; 
• äikesetormid ja  tugev tuul võib keerutada üles põhjasetteid, mis suurendavad vee 

hägusust. Samuti põhjast üles uhutud pinnasega võib vette sattuda ka seal olnud 
toitainete osakesi. 

 
Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 
• Rannas on olemas infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav 

informatsioon – veekvaliteedi vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse 
iseloomustus ning eeldatav kestus. Tapa Vallavalitsus ja TA Ida talitus teavitavad 
avalikkust ka kohaliku raadio, vallavalitsuse ja TA kodulehe või kohaliku ajalehe 
kaudu. 

• Reostuse tuvastamisel informeerib TA Kohtla-Järve labor kohe Ida talituse Lääne-
Virumaa esindust reostusest, mille järel Ida talitus teavitab kohe Tapa Vallavalitsust ja 
Keskkonnainspektsiooni. Eelpool nimetatud asutused teevad koostööd reostuse 
tuvastamiseks ja reostuse põhjuste välja selgitamiseks. Esimesel võimalusel võtab Ida 
talitus või vallavalitsus vastavalt kokkuleppele uue proovi. Keskkonnainspektsioon 
püüab välja selgitada reostuse põhjusi. 

2.2. MUU REOSTUS 

Kalijärve rannas on pikaajalise mikrobioloogilise või muu reostuse esinemise tõenäosus väga 
väike, kuna 
• suplusvee kvaliteet on väga hea või hea, mida näitavad ka  2008.-2012. a veeanalüüside 

andmed,  
• Jäneda Kalijärv asub Kõrvemaa maastikukaitsealal, on puhkepiirkond; 
• piirkonna asustustihedus on väike; 
• puuduvad tööstus ja sadamad;  
• ranna ümbruses puuduvad muud olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada 

veekvaliteeti.  
 
Juhul, kui esineb pikaajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed: 
• Rannas on olemas infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav 

informatsioon – veekvaliteedi vastavus kehtestatud normidele, lühiajalise reostuse 
iseloomustus ning eeldatav kestus. Tapa Vallavalitsus ja TA Ida talitus teavitavad 
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avalikkust ka kohaliku raadio, vallavalitsuse ja TA kodulehe või kohaliku ajalehe 
kaudu. 

• Reostuse avastamisel teavitab TA Kohtla-Järve labor kohe Ida talituse Lääne-Virumaa 
esindust reostusest, mille järel Ida talitus teavitab kohe Tapa Vallavalitsust ja 
Keskkonnainspektsiooni. Eelpool nimetatud asutused teevad koostööd reostuse 
tuvastamiseks ja reostuse põhjuste välja selgitamiseks. Esimesel võimalusel võtab Ida 
talitus või vallavalitsus vastavalt kokkuleppele uue proovi. Keskkonnainspektsioon 
püüab välja selgitada reostuse põhjusi. Eelpool nimetatud asutused teevad koostööd 
reostuse põhjuste väljaselgitamiseks. Ulatuslikuma reostuse korral (nt õli/nafta reostus) 
teavitatakse ka päästeametit, kes oma tõrjeplaani alusel hakkab vajadusel reostust 
likvideerima. 

 
2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE SINIVETIKATE EHK 

TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD 
 
Jäneda Kalijärv on looduslik järv, eutroofne ehk rohketoiteline. Sinivetikate massilist 
esinemist Kalijärve rannas suplushooaja jooksul ei ole olnud. Samas sobivate ilmastikuolude 
korral võib esineda sinivetikate kolooniaid ka Kalijärvel. Koristusfirma töötajad ja kohalikud 
elanikud jälgivad veepinna puhtust ning kahtluse korral teavitavad Tapa Vallavalitsust või TA 
Ida talitust. 

Vetikate poolt põhjustatud õitsegu tuvastamisel võtab Ida talitus kohe proovid ja saadab need 
laborisse liikide määramiseks. 

Sinivetikate esinemise korral hoiatatakse ranna külastajaid rannas olevate infotahvlite kaudu. 
Tapa Vallavalitsus ja Ida talitus teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, vallavalitsuse ja TA 
kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu 

TA Ida talituse Lääne-Virumaa esinduse, Tapa Vallavalitsuse ja Keskkonnainspektsiooni 
vahel toimub tihe koostöö erinevate meetmete rakendamise osas, et ära hoida suplejate 
kokkupuudet sinivetikatega.  
 

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON 

Kalijärves makrovetikaid ja fütoplanktoni ei ole uuritud. Aegajalt kandub tuule ja lainetusega  
randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole suplejatele ohtlikud. Ranna koristamise 
käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht.  
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3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI 
PARANDAMISEKS JA SÄILITAMISEKS 

1990ndate aastate lõpust alanud Jäneda kui turismi sihtkohaaktiivne promo on nõudnud ka 
suuremat tähelepanu pööramist Kalijärve supelrannale. Tänase Kalijärve ranna kujundamisel 
on panustanud Jäneda Spordiselts, OÜ Jäneda Mõis ja Tapa Vallavalitsus. 

Atraktiivsuse tõstmiseks kirjutati projekt “Kalijärve puhkeala planeerimine ja haljastuslik 
kujundamine”, mille teokstegemiseks saadi raha Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. 2007. 
a renoveeriti täielikult ranna plaažiosa. Plaaži alla paigaldati geotekstiil ja liivaga kaetud ala 
suurenes 400 meetri võrra, rekonstrueeriti ka järve põhja kinnitatud ujumissillad. Kalijärvele 
rajati veel korralikud parkimis- ja sportimisplatsid, mänguväljakud ja uus sissesõidutee. 
Kavas on rajada Jäneda keskuse ja Kalijärve vahelise kergliiklustee ning Kalijärve ääres 
asuva poolteise kilomeetri pikkuse terviseraja valgustust. 

Tapa valla arengukava 2007-2015 järgi on Jäneda Tapa valla potentsiaalikaim ja arenenuim 
turismipiirkond. Jäneda turismipotentsiaal on suuresti ka kasutusele võetud. Jänedal paikneb 
külalistemaja, toitlustus ning puhketeenuseid pakkuv “Musta Täku Tall”. Lisaks on võimalik 
korraldada konverentse ja veeta aktiivset vaba aega ratsutades, sõita ATVga, mängida 
pallimänge jne. Suusarajad võimaldavad suusaturismi. Käimas on Kalijärve puhkeala 
arendamine 2. etapp Jäneda Linnamäe korrastamine ja Jäneda matkaradade arendamine. 
Toimub Kõrvemaa ühendatud terviseradade arengu toetamine ning Jäneda-Nelijärve 
matkaraja arendamine. [4] 

Tapa valla arenguvisioon 2020:  Perspektiivsete puhkealade arendamisel tuleb maksimaalses 
ulatuses säilitada olemasolev mets (eriti Kalijärve puhkealal) ja kõrghaljastus. Jäneda-
Aegviidu vallseljakult (Jäneda linnamäe ümbrus) avada vaated maastikule. Jäneda 
väärtuslikul maastikul paikneval perspektiivel puhkealal tuleks tähistada parkimis- ja 
puhkekohad ning ehitada välja täiendavaid matkaradasid. 

Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava järgi on plaanis 2012-2015 Jäneda 
reoveepuhasti renoveerimine (esimeses järjekorras), biotiikide puhastamine ja 
kanalisatsioonivõrgu renoveerimine, rajamine. [5] 
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LISAD 
 

LISA 1. Kalijärve järve suplusvee mikrobioloogilised analüüsid 2008-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUU 
VEEPROOVI 

VÕTMISE 
KUUPÄEV 

    MIKROBIOLOOGILISED NÕUDED   

SOOLE ENTEROKOKID ESCHERICHIA COLI   

arv 100ml vees arv 100 ml vees 

2008       

mai 19.05.2008 2 10 

juuni 03.06.2008 2 <100 

juuli 10.07.2008 2 <100 

august 14.08.2008 27 <100 

2009    

mai 14.05.2009 2 5 

juuni 25.06.2009 15 25 

juuli 23.07.2009 36 50 

august 11.08.2009 37 130 

2010    

mai 18.05.2010 3 <10 

juuni 16.06.2010 5 50 

juuli 6.07.2010 31 51 

august 5.08.2010 17 150 

2011    

mai 17.05.2011 5 15 

juuni 14.06.2011 4 41 

juuli 12.07.2011 55 120 

august 9.08.2011 9 189 

2012    

mai 17.05.2012 1 11,1 

juuni 12.06.2012 5 15,2 

juuli 12.07.2012 13 19,6 

august 7.08.2012 14 20,8 
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LISA 2. Suplusvee hindamise ja klassifitseerimise kriteeriumid aastatel 2008-2010 

 
 Väga hea vee kvaliteet 

 

Hea veekvaliteet 

 

Kehv vee kvaliteet              

 

Escherichia coli 

Vähemalt 80% 
proovides peab olema 

Escherichia colisid 
vähem kui 100 (100ml 

vee kohta) 

Vähemalt 95% 
proovides peab olema 

Escherichia colisid 
vähem kui 2000 

(100ml vee kohta) 

Rohkem kui 5% 
proovides on 

Escherichia colisid 
rohkem kui 2000 

(100ml vees) 

Soole enterokokid 

Vähemalt 90% 
proovides peab olema 

soole enterokokke 
vähem kui 100 (100ml 

vee kohta) 

- - 
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LISA 3. Jäneda reoveepuhasti asendiplaan 
 

 
Sinine joon ujumisala, punane täpp proovivõtmiskoht ning kollane kast ja täpp reoveepuhasti 
ja settebasseinid 


