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Peipsi järv, Võrtsjärv ja Emajõgi
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Looduskaitseseaduse järgi veekogudel 
kolm vööndit:

• veekaitsevöönd
• ehituskeeluvöönd
• piiranguvöönd



Peipsi järv ja Võrtsjärv
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Piiranguvöönd 200 m

• looduskaitseseadus § 37

• keelatud sõita mootorsõidukiga 
väljaspool selleks määratud 
teid, va kutselise või 
harrastuskalapüügi õigusega 
isikul kalapüügiks vajaliku 
veesõiduki veekogusse viimiseks

• telkimine ja ohutu lõkke tegemine 
väljaspool looduskaitsealasid 
lubatud



Emajõgi
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Piiranguvöönd 100 m

• looduskaitseseadus § 37

• keelatud sõita mootorsõidukiga 
väljaspool selleks määratud 
teid, va kutselise või 
harrastuskalapüügi õigusega 
isikul kalapüügiks vajaliku 
veesõiduki veekogusse viimiseks

• telkimine ja ohutu lõkke tegemine 
väljaspool looduskaitsealasid 
lubatud



Looduskaitsealad Tartumaal
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• Peipsiveere looduskaitseala

• Kärevere looduskaitseala

• Alam-Pedja looduskaitseala

• Võrtsjärve hoiuala

• Lahepera hoiuala

• Loode-Peipsi hoiuala

• Ropka-Ihaste looduskaitseala



Looduskaitsealad ja hoiualad
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Looduskaitsealad

• jagunevad sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks

• looduskaitseseadus § 30 ja § 31 ja looduskaitsealade kaitse-eeskirjad

Hoiualad 

• looduskaitseseadus § 32 ja § 33

Erinevad liikumispiirangud

• nt Peipsiveere looduskaitsealal Koosa järvel 01. aprill-31. juuli

• nt Alam-Pedja looduskaitsealal Kärevere sillast kuni Reku paadislipini mõlemal kaldal 
15. aprill-30. juuni



Looduskaitsealad

Ke
sk
ko
nn

aa
m
et

Peipsiveere looduskaitseala
• kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine

• lubatud viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja 
arvatud Koosa sihtkaitsevööndis asuval Koosa järvel 1. aprillist kuni 31. juulini

• kaitsealal on lubatud kalapüük

• telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks 
ette valmistatud ja tähistatud kohtades

• kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel

• kaitseala vetel on lubatud ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud mootoriga ujuvvahendiga 
sõitmine Koosa järvel



Looduskaitsealad
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Kärevere looduskaitseala
• lubatud on rahvaürituse korraldamine, kusjuures rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse

korraldamine selleks ettevalmistamata kohas on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul

• lubatud on viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja
arvatud sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis

• kaitsealal on lubatud kalapüük

• telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks 
ette valmistatud ja tähistatud kohtades

• kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel

• kaitseala vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine, mootoriga ujuvvahendiga 
sõitmine kaitseala vetel on lubatud selleks ettenähtud ja tähistatud veeteedel



Looduskaitsealad
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Alam-Pedja looduskaitseala
• rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata kohas on lubatud

üksnes kaitseala valitseja nõusolekul

• lubatud on viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal, välja 
arvatud loodusreservaadis ning sätestatud ajal sihtkaitsevööndis – kehtivad liikumispiirangud

• kaitsealal on lubatud kalapüük, välja arvatud loodusreservaadis ja jõgede sootides 1. 
veebruarist 30. juunini Põltsamaa raba sihtkaitsevööndis ja 15. aprillist kuni 30. juunini Emajõe
luha sihtkaitsevööndis



Looduskaitsealad
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Alam-Pedja looduskaitseala
• telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul selleks 

ette valmistatud ja tähistatud kohtades

• kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine teedel

• kaitseala vetel on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine, mootoriga ujuvvahendiga 
sõitmine kaitseala vetel on lubatud Emajõel Emajõe-Pedja-Põltsamaa piiranguvööndi ulatuses, 
Elva (Ulila) ja Ilmatsalu jõel ning kaitseala valitseja kirjalikul nõusolekul ka Pede ja Põltsamaa 
jõel. Veesõidukite maksimaalseks lubatud kiiruseks on 30 km/h

• suurvee ajal on mootoriga veesõidukiga keelatud jõesängist väljuda 

• jettidega, skuutritega, veerolleritega ja hõljukitega sõitmine on keelatud kogu kaitsealal



Hoiuala
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Võrtsjärve hoiuala
• telkimine ja lõkke tegemine selleks ettenähtud kohtades või Võrtsjärve piiranguvööndis 

maaüksuse omaniku loal

• sõidukiga sõitmine on lubatud teedel, va kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks 
vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks

• Võrtsjärv on laevatatav veekogu



KUIDAS TOIMIDA?



Teed veekogude ääres
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Liikumist looduses veekogude ääres lihtsustab põhikaart nt Maa-ameti geoportaal



Looduskaitsealad
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Liikumist ja puhkamist looduskaitsealadel hõlbustab RMK loodusega koos mobiilirakendus



Kalapüügipiirangud

Ke
sk
ko
nn

aa
m
et

Kalapüügipiiranguid tutvustab vastav kalapüügipiirangute kaart



Soovitused korraldajatele
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• Määrata kindlaks kõik võimalikud aluste vette laskmiste kohad

• sadamad, slipid

• Tutvustada osalejatele veekogude äärseid piiranguid

• veekogude piiranguvöönd – Peipsi järv, Võrtsjärv 200 m ning Emajõgi 100 m

• Tutvustada osalejatele looduskaitsealadel kehtivaid piiranguid

• telkimine, lõkke tegemine

• randumine/liikumine liikumispiiranguga alal

• mootoriga ujuvvahendi piirangud

• Tutvustada osalejatele kasulikke (mobiili)rakendusi, mis lihtsustavad looduses liikumist

• RMK loodusega koos

• Maa-ameti geoportaal

• Kalapüügipiirangud



Aitäh!

kristi.loit@keskkonnaamet.ee | +372 5689 4704

Keskkonnarikkumisest või erijuhtumist
teata riigiinfo telefonile 1247

Jälgi meid:
keskkonnaamet.ee |               |              | 



Kasulikud lingid 
• Looduskaitseseadus

• Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri 

• Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

• Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri

• Maa-ameti geoportaal

• RMK loodusega koos

• Kalapüügipiirangud 
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