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PAISJÄRVEDEGA SEONDUVAD PROBLEEMID
Urmas Uri, Martin Võru
Veehoidla on vooluvee tõkestamise teel, vee pumpamisega või muul viisil maapinnanõkku,
kaevatud süvendisse või piirdetammide vahele rajatud tehisveekogu. Paisjärv ehk veehoidla
rajatakse vee kogumiseks või äravoolu ajaliseks ümberjaotamiseks.

Enamik Tartumaa paisjärvi (veehoidlaid) on rajatud ajavahemikus 1970-1990 ning nende kasutusaeg
hakkab lõppema. Sellest tulenevalt vajavad rajatud paisjärved puhastust ja rekonstrueerimist.
Paisjärvedega (veehoidlatega) seonduvate probleemide selgitamiseks (projekteerimisest tulenevate
riskide määratlemiseks) otsustati uurida Tartu maakonna paisjärvi ja veehoidlaid. Tartu maakonnas on
kokku ligikaudu 50 paisjärve ja veehoidlat, mille seast valiti välja 31 paisjärve (veehoidlat). Nende
seisukorra hindamiseks otsustati läbi viia paisjärvede välivaatlusi. Vaatluste hõlbustamiseks koostati
eelnevalt vaatlusankeet, mis täideti objektil olles. Vaatlusi teostati oktoobrist detsembrini 2008. aastal
ja 2009. aasta aprillis. Lisaks vaatlustele koguti andmeid Tartu Maaparandusbüroost paisjärvede
(veehoidlate) ehitusprojektide kohta. Keskkonnamõju hindamiste ja vee erikasutuslubade olemasolu
kohta

saadi

teavet

Jõgeva-Tartu

regiooni

Keskkonnaametist

(kuni

01.01.2009

Tartumaa

Keskkonnateenistus).
Hooldamata paisjärved ja veehoidlad mudastuvad paratamatult aja jooksul ning neis suureneb ka
taimede vohamine. Kinnikasvamise ja mudastumise vältimiseks tuleb teha hooldustöid ning teatud aja
möödumisel on vajalik paisjärve põhja puhastamine sinna kogunenud mudast ja setetest.
Puhastustöödega tagatakse vee parem kvaliteet ning visuaalne atraktiivsus, samuti puhkemajanduslik
väärtus. Lähiaastate jooksul on puhastatud Rahinge, Loku, Koosa ja Kirepi paisjärvi. Välivaatluste
põhjal võib öelda, et puhastamist vajavad Adra, Alajõe, Alatskivi, Peeda, Rämsi, Suure-Kambja,
Rõikoja ja Koopsi paisjärved. Teadaolevalt kavatsetakse puhastada Rõikoja ja Koopsi paisjärvi.
Vaatluste käigus selgus, et paljude paisjärvede puhul on probleemiks sõiduteelt koguneva sademevee
poolt põhjustatud nõlvaerosioon. Erosioon on tingitud sellest, et enamus paisjärvedest on rajatud orgu
ning paljude paisjärvede pinnaspaisudele on ehitatud sõidutee. Sõiduteedel koguneb sademevesi
paisu madalamasse kohta ja üldjuhul osutub madalamaks kohaks regulaatori lähiala. Kokku
kogunenud sademevesi valgub mööda nõlvu alla, tekitades erosioonikahjustusi. Sõiduteedelt kogunev
sademevesi tekitab probleeme mitmetele paisjärvedele, kuid problemaatilisemateks paisjärvedeks on
Alajõe ja Rõikoja.
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Foto 1. Erosiooni kahjustustega Alajõe paisjärve alavee poolne paisu nõlv 8.11.2008.
Probleemne on ka Tartu maakonna paisjärvede ja veehoidlate regulaatorite seisukord. Tartu
maakonnas kasutatakse regulaatoritena veelaske, milledele on lisatud varjad. Enamasti kasutatakse
veetaseme reguleerimiseks puidust või metallist varjasid, mõningatel juhtudel ka põhjalasku. Kevadise
suurvee ajal võib tõsist kahju tekitada regulaatori kehv seisukord, kui vesi voolab ebasoovitavatest
kohtadest, tekitades sellega paisult pinnase uhtumist.
Regulaatori kehvast seisukorrast tingitud probleemi illustreerivaks näiteks saab tuua Roiu paisjärve.
Roiu paisjärve välivaatlusel 09.11.2008 täheldati regulaatori kehva seisukorda, koppülevoolu
pinnaspaisu poolne nurk oli hävinenud. Regulaatori seisukorda oli püütud parandada kivide lisamisega
regulaatori nurka. 2009. aasta vaatluse käigus selgus, et regulaatori tagant on ca. 3x3 m paisu ära
uhutud. Uhtumise põhjuseks oli katkine koppülevool. Betoonist ülevoolu hävinenud nurk tekitas suure
voolamise just koppülevoolu taha, mistõttu hakkas suurvesi paisult pinnast ära uhtuma.
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Foto 2. Roiu paisjärve regulaatori

Foto 3. Roiu paisjärve koppülevoolu

seisukord 9.11.2008.

hävinenud nurk 8.04.2009.

Foto 4. Roiu paisjärve pais regulaatori

Foto 5. Roiu paisjärve koppülevool

läheduses 7.04.2009.

26.04.2009.

Uuritud paisjärvedel ja veehoidlatel on voolurahusti halvas seisukorras või ei toimi piisavalt. Ebapiisav
toimimine tekitab olulist kahju tehisveekogu nõlvadele, truubi otsakutele ning väljavoolukraavile.
Näiteks Koopsi paisjärve voolurahustina kasutatakse betoonist energiahävitajaid, mille alumine osa on
praktiliselt hävinenud.
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Foto 6. Koopsi paisjärve voolurahusti 26.04.2009.

Kaldakindlustus rajatakse üldjuhul pinnaspaisu veehoidla poolsele nõlvale, sest paisu märgnõlv on
peale ilmastiku ka lainete purustava mõju all. Veehoidla poolne nõlv on veega küllastunud ning
seetõttu on ta kuivnõlvast ebapüsivam. Kaldakindlustuse puudumine või ebapiisav kindlustuse ulatus
võib tekitada pikema aja jooksul pinnase erosiooni. Erosioon on seda suurem, mida vähem on
nõlvadel taimestikku.
Kõrgeima paisutustaseme ja lainetuse poolt põhjustatava erosiooni vältimiseks tuleb rajada
kaldakindlustus. Kaldakindlustus peab ulatuma vähemalt lainekõrguse võrra kõrgemale kõrgeimast
paisutustasemest,

sellega välditakse laine poolt tekitatavat erosiooni ning ka suurvee ajal vee

sattumist kaldakindlustuse taha.
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Foto 7. Ilmatsalu paisjärve ülavee poolne

Foto 8. Ilmatsalu paisjärve erosiooni

nõlv 3.12.2008.

poolt kannatada saanud ülavee poolne
nõlv 22.04.2009.

Truupide peamiseks probleemiks on truubitorude vajumine ja nihkumine teineteise suhtes.
Truubitorude nihkumise tagajärjel tekivad torude vahele tühimikud, kustkaudu uhutakse pinnast
truupi. Peamisteks truubiotsakutega seotud probleemideks on betoonosade murenemine ja
lagunemine ning tugiseintega truubiotsakute nihkumine pinnase või veesurve mõjul. Sellised
kahjustused võivad olla tingitud betooni halvast kvaliteedist, ebapiisavast voolurahustist, peamiselt
aga vee ja jää kulutavast mõjust.
Uuritud paisjärvede truubid on üldjuhul kas heas või kehvas seisukorras. Truubitorude nihkumise,
vajumise probleem on selgelt näha Liivaku paisjärve väljavoolu truubi juures, kus paisjärvel puudub
alavee poolse nõlva drenaaž, mis võib tekitada truubiotsaku taha veesurve.

Foto 9. Liivaku paisjärve väljavoolu truup 20.11.2008.
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Betoonist tugiseintega truubiotsakute peamiseks probleemiks on tugiseinte vajumine vee ja pinnase
surve mõjul. Tugiseinte vajumist on märgata peamiselt nende paisjärvede juures, millel puudub
alavee poolne nõlvadrenaaž, näideteks Ropka ja Kirepi paisjärv. Ropka paisjärve betoonist
tugiseinad on tugevasti vajunud ning vajumite vähendamiseks on tugiseinte vahele paigaldatud
metallist talad/postid.

Foto 10. Ropka (Külitse) paisjärve
tugiseintega truubiotsak 20.11.2008.

Foto 11. Kirepi paisjärve tugiseintega
truubiotsak 8.11.2008.

2009. aasta vaatluse käigus märgati Rõikoja paisjärvest allavoolu teetammi, mis oli suurvee poolt ära
uhutud. Teetammi läbis betoonotsakutega betoontruup. Ilmselt ei olnud truubi läbimõõt piisav kevadise
suurvee läbilaskmiseks, mistõttu tekkis truubitoru ette paisutus. Paisutuse tagajärjel hakkas vesi
voolama üle betoonist truubiotsaku, uhtudes ära teetammi pinnase.

Foto 12. Ära uhutud teetamm 26.04.2009.
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Foto 14. Ära uhutud teetamm 26.04.2009.

Vee erikasutuslubade analüüsimisel selgus, et paljude paisjärvede puhul see puudub. Olemasolevad
vee erikasutusload on antud paisjärvedele peamiselt veetaseme alandamiseks ja puhastustöödeks.
Jõe paisutamiseks ja tõkestamiseks on vee erikasutusluba välja antud vaid Kalev Orasele (Tõravere
paisjärv) ja Tähtvere Vallavalitsusele (Ilmatsalu paisjärv). Teistel paisjärvedel jõe paisutamiseks ja
tõkestamiseks vee erikasutusload puuduvad. Sellest tulenevalt puudub nende paisjärvede puhul ka
ametlikult inimene, kes vastutab paisjärve korrasoleku ja toimimise eest, puuduvad ka paisjärve jaoks
määratud paisutustasemed ning veemõõdulatt. Kõigil paisjärvedel peaks olema vee erikasutusluba
veekogu paisutamiseks ja tõkestamiseks. Loa olemasolu võimaldab määrata vastutava isiku ja
kohustab paisutustasemetega veemõõdulati rajamise. Veemõõdulati olemasolu hõlbustab hinnata
normaalset ja kriitilist veetaset ning lühendab reageerimisaega ning vähendab kahjustuste ulatust ja
arvu. Vee erikasutuslubade taotlemise teeb keeruliseks paisjärvede omandiküsimus. Puudub ühtne
omanik, kes esitaks taotluse vee erikasutusloa saamiseks. Seetõttu on paisjärvede korrashoid ja
veetaseme reguleerimine suures osas tagamata. Näiteks Kurepalu paisjärv, kus 2009. aasta kevadise
suurvee saabudes ei avatud paisjärve regulaatorit veetaseme pideval tõusul. Vesi voolas paisu kõige
madalama osa, regulaatori lähedal üle paisu ja uhtus osa selle pinnasest ära. Vee voolamine üle
paisu suudeti peatada hiljem liivakottide ja liiva lisamisega.
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Foto 15. Kurepalu paisjärve liivabarjäär 07.04.2009.

Uuritud paisjärvedest on keskkonnamõju hindamine tehtud neljale paisjärve vee erikasutusloa
taotlusele. Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse määrab Keskkonnaamet vee erikasutusloa taotluse
esitamisel. Paisjärve paisutustase mõjutab suuresti ka kõrvalkinnistute veerežiimi, mistõttu võib kõiki
osapooli rahuldava paisutustaseme määramine olla raskendatud kõrvalkinnistute omanike eri soovide
tõttu. Keskkonnamõju hindamiste käigus on võimalik saavutada selline paisutustase, mis sobib ka
kõrvalkinnistute omanikele. Keskkonnamõju hindamine on avalik protsess ning kõigil on võimalus
selles kaasa rääkida.

Kokkuvõtteks
Paisjärvede

(veehoidlate)

kohta

saadud

materjalide

analüüsimisel

selgus,

et

peamisteks

tehisveekogude halvas olukorra tekkepõhjusteks on hooldamatus, omandisuhe ja sademevee
poolt tekitatud probleemid. Pinnastammi peale koguneva sademevee ärajuhtimiseks tuleks rajada
paisule sademevee äravoolurenn või kindlustatud nõva. Voolurahusti rajamisel tuleb kaaluda erinevaid
voolurahusti tüüpe ning arvutada vajalikud voolurahusti mõõtmed. Kaldakindlustus tuleks rajada
regulaatori lähiümbrusesse ning see peab ulatuma vähemalt laine kõrguse võrra üle kõrgeima
paisutustaseme. Soovitav on rajada alavee poolse nõlva drenaaž, et vältida truubiotsakute tugimüüri
kahjustusi. Projekteeritud vesiehitiste jaoks on soovitatav koostada kasutusjuhend, mis vähendab
teadmatusest tulenevaid kahjustusi ja probleeme ning milles on kirjeldatud vajalikud tööd vesiehitise
hooldamiseks ja kasutamiseks.
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Vesiehitiste seisundi hindamiseks peaks omanik teostama regulaarseid vaatlusi igal kevadel
maksimaalse ja igal suvel minimaalse vooluhulga ajal. Vaatluste käigus avastatud probleem tuleb
kiiremas korras likvideerida, enne kui see toob kaasa suuremaid kahjustusi vesiehitisele. Purunenud
ja lagunenud detailid tuleb võimalusel parandada või asendada uutega.
Veeseaduse §8 lõige (2) alusel peavad paisjärvede ja veehoidlate omanikud taotlema vee
erikasutusluba jõe paisutamiseks ja tõkestamiseks. Vee erikasutusloa väljastamise käigus
määratletakse iga paisjärve keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkus ja määratakse vastutav
isik, kes vastutab paisjärve korrasoleku ja toimimise eest.
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