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MINU KODUKOHA VEEKOGU MAJANDUSLIKUD VÄÄRTUSED 

Elbe Metsatalu 

 

JUHEND 

 

Koostades vastuseid küsimustele kohaliku veekogu ajaloolise ja majandusliku tähtsuse 

kohta, saad kasutada mitmeid allikaid: internet, raamatud ja teatmeteosed, kohalik 

omavalitsus, muuseum ja ettevõtted. Mitmete tänapäeva puudutavate küsimuste 

puhul piisab ka Sinu enda teadmistest ja kogemustest, kindlasti pea nõu õpetaja-

juhendajaga. Erinevate allikate kasutamisel lisa vastuste juurde viited, kust teabe 

leidsid. 

 

Soovituslikud andmebaasid ja allikad piirkonna ajaloo ja majandusealase info 

kogumiseks: 

1. Maa-ameti kaardiserver http://geoportaal.maaamet.ee/ 

Veekogu ümbruse majanduse ja ajaloo kohta info leidmiseks on võimalus avada 

Maa-ameti kodulehel geoportaal http://geoportaal.maaamet.ee/ ja leida 

kaardirakendused vasakust servast teenuste otseviidete alt või kaardiserveri 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis kaudu sisenedes ja valides paremalt servast 

huvialuse piirkonna ning sobiva kaardirakenduse. Võib ka kasutada kaardiserveri linki 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html ja valida seal toodud 

kaartide loetelust sobiv kaardirakendus: 

 

Ajaloolised kaardid- võimaldavad leida kaardiinfot erinevate ajalooperioodide 

kohta, võrrelda veekogu ümbruse muutusi nende perioodide vahel, veekogu vanu 

nimetusi jne. 

Ohtlikud ja suurõnnetusohuga ettevõtted- võimaldab leida veekogu läheduses 

paiknevaid keskkonnaohtlikke ettevõtteid. Otsingu kaudu saad täpsemat infot 

ettevõttest. 

Nitraaditundlikud alad- võimaldab määrata veekogu ohustavad 

põllumajanduspiirkonnad, kust põlluväetised, saasteained võivad kergesti sattuda / 

valguda veekogusse. 

http://geoportaal.maaamet.ee/
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
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Maardlate rakendus- võimaldab leida veekogu läheduses asuvaid maavarade 

maardlaid ja selgitada välja nende kaevandamise mõju veekogule. Leppemärgid 

legendis. 

Looduskaitse ja Natura 2000- saab selgitada veekogu ümbruses asuvad 

looduskaitseobjektid, erineva kaitserežiimiga kaitse- ja hoiualad, vajutades kaardil 

looduskaitsealusele objektile leiad paremas kaardiservas objektiinfo alt 

keskkonnaregistri kaudu infot selle objekti kohta. 

 

Sobiva kaardirakenduse valiku järel leiab vasakust servast legendi tingmärkidega. 

Erinevate kaartide salvestamiseks kasuta kaardi ülaserval fotoaparaadi märki.  

 

2. Kohalikust muuseumist leiad infot veekogu ja piirkonna ettevõtete kohta ajaloos.  

 

3. Kohalikust omavalitsusest saab infot, milliseid muudatusi veekogu kasutamises ja 

kaitses on toimunud viimase 10 aasta jooksul ja milliseid plaane või muudatusi on 

kavandatud veekogu ümbruses tulevikus. Info saamiseks on kasulik vastavaid 

ametnikke küsitleda.    

 

4. Kohalike ettevõtete kohta saab infot nende kodulehtedelt veebis, võib minna 

kohale ja intervjueerida asutuse esindajat. Ettevõtjate küsitlus annab infot ettevõtte 

tegevuse ja töökorralduse kohta. Oluline on uurida, kuidas ettevõte panustab 

keskkonnahoidu, kuhu viib oma tootmisjäätmed või suunab kasutatud vee. 

Küsitluste puhul tuleb kindlasti jäädvustada vastaja nimi ja amet. 

 


