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Jõgede ökoloogilist seisundit mõjutavad jõgedele rajatud paisud. Paisude tulemusena mõjuta-

takse väga suurel määral voolurežiimi ning jões elavate organismide liikumisvõimalusi. 

Väga paljud paisud on amortiseerunud, nii ka Uueveski ojale rajatud pais. Magistritöö eesmärk 

on välja pakkuda lahendus paisu rekonstrueerimiseks. Lahenduse koostamise jaoks on teosta-

tud hüdroloogilised arvutused, et välja selgitada maksimaalne vooluhulk, mille pais peab läbi 

suutma lasta. Hüdroloogilisi arvutusi on teostatud erinevate meetoditega väikeste vaatlusand-

meteta valgaladele – K. Hommiku empiiriliste valemite abil, SNiP projekteerimisnormi põhjal 

ning hüdroloogiliste vaatlusandmete põhjal. Tehakse kokkuvõte erinevatest hüdroloogilistest 

arvutustest tulenevatest vooluhulkadest ning valitakse välja millise vooluhulga järgi on mõistlik 

rekonstrueerida pais. 

Hüdroloogiliste arvutuste põhjal on teostatud arvutused kahele lahendusele kuidas oleks 

mõistlik paisu rekonstrueerida. Ühe lahendusena pakutakse välja uus regulaator koos voolura-

hustiga. Teine lahendus oleks uus regulaator koos kalapääsuga.  Magistritöös on uuritud ka 

võimalust paisu eemaldamiseks. 

Koos rekonstrueerimisega on vajalik uuendada ka regulaatori kohal olevat jalakäijate silda. Ma-

gistritöös on tehakse arvutused uue silla projekteerimiseks ning pakutakse välja jalakäijate silla 

lahendus. 
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SISSEJUHATUS 

 

Aastasadu on inimkond rajanud vooluveekogudele erinevaid rajatisi vee tarbimise eesmär-

kidel või kaitserajatisena. Üks põhjus on olnud ka energia saamine voolavast veest, selleks 

on rajatud vooluveekogudele vesiveskeid. Esimesed vesiveski rajati Eestis juba 13. sajandil 

ja Eesti Rahvusliku Jõukomitee küsitluse põhjal oli vee-energiat kasutavaid jaamu ja vabri-

kuid 40-ndate alguses 759 [1]. Enamus neist on väikestel jõgedel ja ojadel, kus piisava võim-

suse saamiseks on vaja vett koguda. Kuuekümnendate aastate põuaperioodid ühelt poolt ja 

suurfarmide jaoks garanteeritud söödabaasi tagamine tõi kaasa ka vihmutusveehoidlate ra-

jamise. Paisu, ülevoolu ja veehoidla rajamine on kallis ja omal ajal projekteerimisel arvestati 

otstarvet ning tasuvusaega. Uute energiakandjate kasutuselevõtuga ja majandusolude muu-

tumisel paljud rajatud vesiehitised on kaotanud oma sihtotstarbe. Nii 90-ndate alguses oli 

maaparandussüsteemide registris 336 regulaatorit 93 paisjärve, aastal 2015  76 regulaatorit 

ja 33 paisjärve [2]. Nad on läinud eraomandisse või kohalikule omavalitsusele ja ei oma 

maaparanduslikku (niisutus) tähtsust.  R. Elken oma ettekandes Eesti Maaparandajate Seltsi 

konverentsil 2010.a märkis, et loodava paisude registri nimekirjas on 707 toimivat paisu, 

lisaks 113 hävinut.  Nendest 60% on puhkemajanduslik tähtsus, 24 % otstarbeta. Vee-ener-

gia ja  kalakasvatuse jaoks ning veehoidlatena kasutatakse vaid kokku 16 % rajatistest [3].  

Projekteerimiseks ja tegevuste planeerimiseks on vaja ametlikke andmeid – riiklikke regist-

reid. Eestis puudub vesiehitiste osas piisava infoga  register. Vesiehitiste omanikud on eri-

nevate ministeeriumite hallatavad riigiasutused, kohalik omavalitsus, eraisikud. Seetõttu 

andmed nende kohta on ebapiisavad ja lünklikud. Maaparanduse käigus rajatud paisude ja 

veehoidlate projektid säilitatakse Põllumajandusameti arhiivides, kuid sihtotstarbe kaotanud 

ehitised nende registrist kustutatakse. Keskkonnaregistris kirjas 519 paisjärve ja 481 tehis-

järve [4]. Nendel olevaid rajatisi ei ole kirjeldatud kuid osa tehisjärvi on kindlasti ülevoolu-

dega. Andmetest saab siit valgala pindala ja vooluveekogu pikkuse. Ehitisregister selle alu-

seks oleva ministri määruse põhjal on loodud pigem hoonete üle arvestuse pidamiseks. Ra-

jatiste kohta (selleks on ka vesiehitised) sisestatud andmed on väga üldised: ehitusaeg, sei-

sund (kasutusel või ehitamisel jne) peamine otstarve ja mõõtmed (pikkus, laius, kõrgus) [2].   
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Keskkonnaministeerium algatas Ühtekuuluvusfondi toel 2010. aastal projekti, mille käigus 

inventariseeriti kahes etapis ligikaudu 1000 paisu, milles hinnati nende tehnilist seisukorda 

ning mõju veekeskkonna seisundile sh kalade rändetingimustele. Kalastikuekspert andis 

omalt poolt hinnangu ka nn „lõhejõgede“ nimistusse mittekuuluvatel vooluveekogudel ka-

lade läbipääsu tagamise vajaduse kohta [5].  

Vee raamdirektiivist tulenevad nõuded veeseaduses ja selle alamaktides näevad ette iga ve-

sikonna kohta veemajanduskavade koostamise, mille eesmärgiks on saavutada kõikide vete 

hea seisund. Hindamise kriteeriumeid on mitu (bioloogilised, hüdromorfoloogilised, füüsi-

kalis-keemilised). Vesiehitistega, jõesängi reguleerimisega muudetakse otseselt selle hüdro-

morfoloogilisi omadusi: veerežiimi, tõkestatust, sängi põhja mõõtmeid ja materjali, kalda ja 

lammi omadusi, mis vähemal või suuremal määral mõjutavad nii bioloogilisi omadusi kui 

ka füüsikalis-keemilisi omadusi.  

Ministri määruses, kus on määratletud seisundi hindamise kriteeriumid ja nende alused, on 

tase hea sõnastatud järgmiselt: „veerežiim, tõkestatus ja morfoloogilised tingimused erine-

vad looduslikust seisundist vähe ega takista bioloogiliste kvaliteedielementide ning füüsika-

lis-keemiliste üldtingimuste järgi pinnaveekogumi hea ökoloogilise seisundiklassi saavuta-

mist“ [6].  

Paisutuse mõju saab kaotada kas paisu likvideerimisega või tõkestatus peab sarnanema loo-

duslikele tingimustele. Siit tuleneb üks vajadus rekonstrueerida paise ja veehoidlaid. Teiselt 

poolt ehitised amortiseeruvad, omaniku puudumisel on ka hooldustööd tihti tegemata ning 

seetõttu paljudel juhtudel avariiohtlikud. Vesiehitised, kaotades oma esialgse otstarbe, 

omaniku ja ka seetõttu valdkonda haldava ministeeriumi,  ei ole olnud üleminekuperioodil 

ühiskonnas  prioriteet. Nende kohta puuduvad projekteerimis ja hoolduseeskirjad. Ainult 

keskkonnakaitse pool on esitanud mitmeid veekasutust reguleerivaid norme. 

Paisjärved on täitunud setetega ja eutrofeerunud, mis võib anda täiendava sekundaarse reos-

tuskoormuse allpool olevale jõelõigule. Varem vesiveskite töö tagamiseks paisutatakse voo-

luveekogud erinevate veetõkete abil. Suurveeperioodil varjad avati, sellega liikus sete alla-

voolu, samuti tagati siis  kalade liikumine.  

Uueveski nime järgi võib arvata, et ka seal on asunud kunagi veski, mida tänaseks enam ei 

eksisteeri. Aegade jooksul on alles jäänud paisjärv ning veetaseme regulaator. Ülaltoodud 
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probleemid peegelduvad ka lõputöö teemaks valitud rajatistel - nüüdseks on regulaator 

amortiseerunud ning vajab uuendamist.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on pakkuda välja erinevad lahendused Uueveski paisu re-

konstrueerimiseks ja liikluse tagamiseks. Selle käigus analüüsitakse väikeste hüdroloogiliste 

vaatlusandmeteta valgalade  arvutusaluseid.  

Magistritöö tugineb Projektbüroo Koda OÜ poolt tellitud topomõõdistusel.  Arvutuste alu-

seks on kasutatud Eestis kehtivat standardit EVS 924:2015 [9], hüdroloogilised arvutused 

tuginevad erinevatel metoodikatel (Hommik, SNiP ja vaatlusandmete ülekandmine). 

Magistritöö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist, kokkuvõttest, viidatud kirjanduse loe-

telust ning lisaköitest tabelite ja joonistega. Esimeses peatükis antakse ülevaade hüdroloogi-

liste arvutuste tegemiseks väikestes vaatlusandmeteta vesikondades. Antud peatükis soori-

tatakse hüdroloogilised arvutused mitme erineva arvutusmeetodiga. Teises peatükis kirjel-

datakse uuritavat objekti ning antakse hinnang olemasolevast olukorrast. Kolmandas peatü-

kis tehakse arvutusi paisu, voolurahusti ja kalatrepi arvutusteks. Neljandas peatükis dimens-

sioneeritakse uus jalakäijate sild paisu ületamiseks liiklejatele. 
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1. HÜDROLOOGILISED ARVUTUSED VÄIKESTES 

VESIKONDADES  

 

1.1 Projekteerimise  alused 

 

Veemajandusprojektidele eelnevad üldjuhul hüdroloogilised arvutused. Veejuhtmed ja paisu 

veelaskmed projekteeritakse mõõtmetega, mis ei kahjusta valgala veerežiimi. Selleks tuleb 

määrata nende vajalik vee läbilaskevõime, s.o. nõutava ületustõenäosusega arvutusvoolu-

hulk [7]. Arvutus-tippvooluhulka on vaja teada  paisude veelaskmete, teetruupide ja sildade, 

kuivendusrajatiste  arvutamiseks üleujutuste või muude kõrgveest tekkivate kahjustuste väl-

timiseks [8, 9, 10]. 

Eesti praegu kehtivates normides on kirjas, et „arvutustes tuginetakse minevikuandmetele, 

kusjuures arvutusmetoodika oleneb andmete rohkusest:  

- Statistiliselt usaldusväärseid tulemusi on võimalik saada, kui vaadeldava veejuhtme 

kohta on olemas mõõdetud vooluhulkade pikk (vähemalt 40-aastane) rida; 

- kui mõõtmisandmete rida on lühike, on võimalik seda pikendada mõne analoogilistes 

tingimustes oleva veejuhtme pika mõõtmisrea toel; 

- kui mõõtmisandmeid pole või rida on pikendamiseks liiga lühike, kasutatakse em-

piirilisi valemeid või kartogramme“ [7].  

Et analoog sobiks hüdroloogiliste arvutuste tegemiseks peab analoog vastama kriteeriumi-

tele. Analoogi valiku kriteeriumid raamatust „Hüdroloogia ja hüdromeetria“ [7]: 

- klimaatiline sarnasus; 

- hüdrograafide sünkroonsus; 

- äravoolu kujunemistingimuste sarnasus: pinnamood, pinnased, hüdrogeoloogilised 

olud, valgala metsasus, soisus ja järvisus; 

- valglate pindala ei tohi erineda üle viie korra; 

- analoogi vaatlusandmerida olgu vähemalt 40 aastat pikk; 
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- ei tohi olla äravoolu looduslikku kulgu mõjutavaid tegureid (veehoidlad, vee ära-

võtt või juurdejuhtimine) [8]. 

Hetkel Keskkonnaagentuuril toimuvad vaatlused jõgedel 56. jaamas. Kümne vaatlusposti 

andmed Narva, Pärnu Kasari, Halliste ja Mustjõel on  valgaladelt, mille  suurusjärk on üle 

2000 km2.  Kahes pindalaga  alla 11 km2, lisaks neli  jaama kus valgala on alla 100 km2. 

Keskkonnaagentuuri tellimusel toimunud paisude ülevaatusel on kirjeldatud kokku 919 ra-

jatist 535 jõel või ojal nendest 193 nimeta veejuhtmel, milledel enamuses ei ole olnud ku-

nagi vaatlusposte ning valgalad on väikesed  ja ei saa ka üle kanda olemasolevate vaatluste 

tulemusi [11].  

Väikeste vesikondade kohta puuduvad enamasti hüdromeetrilised vaatlused, kuid veemajan-

dusküsimuste lahendamisel on vaja tunda äravoolurežiimi igas nõutavas punktis. Tavaliselt 

kasutatakse nende vesikondade äravoolurežiimi määramiseks lähedal asuvate uuritud jõgede 

andmeid. On aga teada, et äravoolu iseloomu mõjutavad tugevasti vesikonna mitmesugused 

füüsikalis-geograafilised tegurid, nagu sood, metsad, põllud, pinnase veejuhtivus, maapinna 

kalle, põhjaveevarude täitumine ja tühjenemine jne.  

Suuremates vesikondades mõjutavad paljud tegurid äravoolurežiimi, kuna väikeses vesikon-

nas võivad toimida ainult üksikud valitsevad omadused. Seepärast võivad ka lähestikku asu-

vates vesikondades äravoolusuurused suuresti erineda. 

Eestis alustati vesikonna füüsilis-geograafiliste tegurite ja kuivenduse mõju uurimist äravoo-

lurežiimile 1939. a. Sel ajal töötati välja metoodika aurumise määramiseks vesikondadest 

[12]. Aasta klimaatiline äravoolunormi kartogramm on koostatud veebilansi võrrandi põhjal, 

mitte äravoolu mõõtmisandmetel. Konkreetse vesikonna tegelik äravoolunorm määratakse 

valemis parandusliikmega, mis arvestab antud vesikonna neid füüsilis-geograafilisi iseära-

susi, mis mõjutavad äravoolunormi suurust [13]. Eesti jaoks on saadud valemid aasta kesk-

mise, kevadise ja suvise maksimaalse, kevadise summaarse, mai, juuni, juuli ja augusti kesk-

mise ja minimaalse äravoolu määramiseks nendes vesikondades, kus puuduvad hüdromeet-

rilised vaatlusandmed [13]. 

Metoodikat on täiendatud, esitatud maaparanduses kasutatava normina esimest korda  1960. 

aastal [14], EMMTUI teaduslike tööde kogumikes on K.Hommik esitanud selle kohta mit-

meid täiendusi [15, 16, 17, 18], viimane trükk normina on esitatud 1989.a ilmunud Kuiven-

dussüsteemide projekteerimisjuhendis [19, 20].  
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Praegust kehtivad Vesiehitiste standart, teede ja maaparandusehitiste  projekteerimise nor-

mid jätavad lahtiseks arvutamise alused. Tava järgi peaksid kehtima siis varem kasutatud 

normid. Need põhinevad Eestis endise NSVL standarditel SNiP 2.01.14-83 [21]. Eesti 

kohta on selle põhjal arvutuse alused ilmunud ametliku dokumendina 1989.aastal Kuiven-

dussüsteemide projekteerimise juhendis [21]. 

Ka mujal riikides kasutatakse väikeste jõgede hüdroloogiliste arvutuste alusena valgala ise-

loomustavaid näitajaid ja kliima andmeid. David A. Eash on uurinud  väikeste ojade voolu-

hulkasid erineva ületustõenäosusega ning praktiliseks kasutuseks koostanud ka digitaalsed 

kartogrammid äravoolumooduli määramiseks Iowa osariigi kohta [22]. 

SNiP [21] viitab, et kui andmeid ei ole siis määratakse äravool: 

- veebilansi alusel; 

- hüdroloogia analoogmeetodi abil; 

- keskmistamise abil, naaberalade andmete ülekandmisega; 

- veejuhtme morfoloogiliste omaduste järgi; 

- klimaatiliste omaduste järgi. 

Projekteerija vajab arvutuse aluseid, metoodikat. Looduslikud protsessid on juhusliku ise-

loomuga, seega on vaja teada nende esinemistõenäosusi. Kui on olemas andmed, siis kok-

kulepitud tingimustel (arvutusmetoodika ja ületustõenäosus) on lihtne dimensioneerida ra-

jatisi. Kui andmeid ei ole siis on üheks riskiks rajatise purunemine, teiselt poolt üledimen-

sioneerimine ja seega liigne raha kulutus. 
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1.2 Arvutusmetoodikate võrdlus 

 

1.2.1 Analoogmeetod – vaatlusandmete ülekandmine 

 

1.2.1.1 Elva jõgi 

 

Analoog jõeks on valitud pika vaatlusandmete reaga jõed, mis paikneksid samades oludes. 

Arvutused on  tehtud Elva, Piigaste, Tarvastu jõe kohta ja näitamaks kui palju erineb suure 

valgalaga jõe tulemused, ka Põltsamaa jõe kohta. 

Hüdroloogiliste arvutuste tegemiseks on kasutatud Riigi Ilmateenistuse [23] poolt väljasta-

tud vaatluste andmeid Elva jõel. Vaatlusandmeid Elva jõel on olemas  aastate 1932 kuni 

1963 ja 1981 kuni 1996 kohta. Vaatlusandmed hüdroloogiliste tegemiseks on 48 aasta jagu, 

see on piisav saamaks statistiliselt usaldusväärsed tulemused. 

Elva jõe valgala mõõtmispostil on 238,6 km2. 

Valgalade suuruse vahe tõttu Elva jõe hüdromeetriajaamas ja Uueveski ojal (37,5 km2)  on 

vaja Elva jõe hüdroloogilised andmed korrutada läbi üleminekuteguriga, siis saab andmeid 

kasutada hüdroloogilisteks arvutusteks.  

Üleminekutegurid leitakse valgalade pindalade jagatisena: 

𝑚1 =
𝐴𝑈𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖

𝐴𝐸𝑙𝑣𝑎
=

37,5

238,6
= 0,157                             (1.1) 

kus, 

m1 – üleminekutegur, 

AUueveski – Uueveski oja valgala pindala so. 37,5 km2, 

AElva – Elva jõe valgala pindala Elva hüdromeetriajaamas so. 238,6 km2. 
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Järgnevalt on koostatud arvestades ülal saadud üleminekutegurit Elva jõe andmete paranda-

misega Uueveski oja vooluhulkade aasta maksimaalsed, keskmised ja minimaalsed voolu-

hulgad (tabeli 1.1). 

Tabel 1.1. Uueveski oja vooluhulgad ülevoolu lävendis aastate lõikes 

Aasta Min. Keskm. Max.  Aasta Min. Keskm. Max. 

1932 0,08 0,35 4,51  1956 0,11 0,53 5,50 

1933 0,04 0,18 0,60  1957 0,08 0,38 2,07 

1934 0,07 0,26 0,89  1958 0,08 0,28 2,89 

1935 0,04 0,35 3,22  1959 0,05 0,27 1,47 

1936 0,08 0,27 1,20  1960 0,06 0,28 5,52 

1937 0,05 0,27 1,78  1961 0,07 0,26 1,00 

1938 0,08 0,24 0,71  1962 0,08 0,50 3,33 

1939 0,04 0,21 4,49  1963 0,03 0,23 1,68 

1940 0,03 0,20 2,92  1981 0,10 0,39 1,36 

1941 0,05 0,20 3,14  1982 0,10 0,32 1,85 

1942 0,05 0,22 2,72  1983 0,07 0,31 2,78 

1943 0,07 0,31 1,60  1984 0,09 0,27 2,34 

1944 0,07 0,24 3,49  1985 0,14 0,37 1,42 

1945 0,07 0,28 6,15  1986 0,08 0,39 2,07 

1946 0,04 0,24 2,59  1987 0,14 0,42 2,66 

1947 0,04 0,22 4,56  1988 0,13 0,41 2,14 

1948 0,05 0,20 1,49  1989 0,12 0,40 1,42 

1949 0,07 0,35 3,11  1990 0,13 0,51 1,98 

1950 0,05 0,33 2,11  1991 0,15 0,40 1,53 

1951 0,07 0,31 5,11  1992 0,06 0,31 1,40 

1952 0,07 0,37 2,39  1993 0,01 0,27 0,98 

1953 0,09 0,34 3,39  1994 0,08 0,37 2,83 

1954 0,08 0,37 1,17  1995 0,08 0,32 1,49 

1955 0,08 0,37 3,21  1996 0,05 0,21 0,93 

 

Et vooluhulkadest parem ülevaade saada on koostatud graafik, kus on maksimaalsed, kesk-

mised ja minimaalsed vooluhulgad aastate lõikes (joonisel 1.1). 
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Joonis 1.1. Uueveski oja Uueveski paisu lävendi vooluhulgad 

Vesiehitiste projekteerimiseks võetakse aluseks veejuhtme maksimaalsed vooluhulgad üle-

tustõenäosusega 5 % ja 1 %. Selleks on koostatud teoreetiline tõenäosuskõver.  

Tõenäosuskõvera koostamiseks kasutatud algandmed on esitatud lisas 1. Iga rea liikmele 

empiiriline tõenäosus on arvutatud valemiga 1.2: 

𝑝 =
𝑚

(𝑛 + 1)
∗ 100%                                                  (1.2) 

kus 

p – ületustõenäosus, 

m – rea liikme järjekorranumber reas, 

n – vaatlusrea liikmete arv. 

Seejärel on arvutatud teoreetilise ületustõenäosuskõvera ordinaadid. Teoreetilise tõenäosus-

kõvera koostamiseks on kasutatud arvutusmetoodikat raamatust „Hüdroloogia ja hüdromeet-

ria“ [8]. On arvutatud keskväärtus Qk, variatsioonikordaja Cv ja asümeetriakordaja Cs.  

Rea aritmeetiline keskmine 

𝑄𝑘 =
∑ 𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
=

128,38

48
= 2,7,                                   (1.3) 

kus 

Qk – rea keskväärtus, 

0,01

0,05

0,50

5,00

1932 1937 1942 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992

Min. Keskm. Max.
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n – rea liikmete arv, 

Qi – i-ndal mõõtmisel saadud tulemus. 

Kordaja mis iseloomustab rea liikmete hajuvust keskmiste suhtes on variatsioonikordaja 

ning on arvutatud valemiga 1.4: 

𝐶𝑣 = √
∑(𝐾 − 1)2

𝑛 − 1
= √

10,38

48 − 1
= 0,47 ,                      (1.4) 

kus 

Cv – variatsioonikordaja, 

n – rea liikmete arv, 

K – dimensioonita moodultegur 
𝑄𝑖

𝑄𝑘
= 𝐾 ehk rea liige jagatakse aritmeetilise keskmisega. 

Asümeetriakordaja Cs on kordaja, mis iseloomustab samuti statistilist rida. Rida on süm-

meetriline (Cs=0), kui negatiivsed ja positiivsed kõrvalekaldumised aritmeetilisest keskmi-

sest on ühesuguse sagedusega. Asümeetriakordaja on arvutatud valemiga: 

𝐶𝑠 =
∑ (𝐾 − 1)3𝑛

1

𝑛 ∗ 𝐶𝑣
3 =

4,78

48 ∗ 0,473
= 0,99 ,                         (1.5) 

kus 

Cs – asümeetriakordaja, 

Cv – variatsioonikordaja, 

K – dimensioonita moodultegur, 

n – rea liikmete arv. 

Teoreetilise tõenäosuskõvera saamiseks koostatakse tabel, kus on kasutatud Foster-Rõbkini 

tabelit [8], milles on tõenäosuskõvera ordinaatide kõrvalekalded keskpunktist F. F väärtused 

on valitud vastavalt asümeetriakordaja väärtustele. Kõvera ordinaadid arvutatakse valemiga: 

𝑄𝑝% = (𝐹 ∗ 𝐶𝑣 + 1) ∗ 𝑄𝑘                                           (1.6) 

kus 

Qp% - vooluhulga ordinaadi väärtus, 

F – kõvera ordinaadi kõrvalekalle keskpunktist, 

Qk – rea keskväärtus. 
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Empiiriline ja teoreetiline tõenäosuskõver on esitatud joonisel 1.2. Empiirilise tõenäosuse 

väärtused on saadud tabelist lisas 1 ning teoreetilise tõenäosuskõvera ordinaadid on esitatud 

tabelist 1.2. Kui teoreetiline kõver läbib empiirilisi punkte hästi, siis on tulemus hea. Kui aga 

teoreetiline kõver ja empiirilised punktid on üksteisest eemal siis tuleb muuta asümeetriate-

gurit Cs. Antud juhul on Cs valitud 1,0 ning selle järgi valitud Foster-Rõbkini [8] tabelist F. 

Tabel 1.2. Maksimaalsete vooluhulkade teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabel 

p% F F*Cv F*Cv+1 Q% 

0,1 4,53 2,11 3,11 8,31 

1 3,02 1,40 2,40 6,43 

5 1,88 0,87 1,87 5,01 

10 1,34 0,62 1,62 4,34 

20 0,76 0,35 1,35 3,62 

30 0,38 0,18 1,18 3,15 

40 0,09 0,04 1,04 2,79 

50 -0,16 -0,07 0,93 2,48 

60 -0,39 -0,18 0,82 2,19 

70 -0,62 -0,29 0,71 1,90 

80 -0,85 -0,40 0,60 1,62 

90 -1,13 -0,53 0,47 1,27 

95 -1,32 -0,61 0,39 1,03 

99 -1,59 -0,74 0,26 0,70 

99,9 -1,79 -0,83 0,17 0,45 

 

 

Joonis 1.2. Maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver Uueveski ojal (analoog Elva 

jõgi) 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Q
 (

m
³/

s)

p %

Empiriline

Teoreetiline



18 
 

Teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabeli kohaselt on 1 % vooluhulk 6,43 m3/s. 1% tõe-

näosusega maksimumvooluhulka vajatakse, kui soovitakse projekteerida Eesti standardi 

järgi vesiehitist [7]. 1 % maksimumvooluhulk tähendab, et suurem vooluhulk võib esineda 

vaid ühe korra saja aasta jooksul ning selle vooluhulga peab vesiehitis üle elama. 

 

 

1.2.1.2 Tarvastu jõgi  

 

Tarvastu jõgi paikneb samas piirkonnas Sakala kõrgustikul, valgala on kolm korda suurem, 

kuid puudusena on vaatlusandmete lühike rida. Vaatlusandmeid on kogutud aastatel 1977 

oktoober kuni märts 2000 Linnaveski vaatluspostilt. Kahe aasta jagu andmeid on kogutud 

Tarvastu vaatluspostilt  2010 ja 2011 aastal. Seega on andmeid mida on hüdroloogilisteks 

andmetes kasutada 24 aasta jagu. 

Linnaveski vaatluspost asub jõe suudmest 6 km kaugusel ning valgala on 95 km2. 

Tarvastu vaatluspost  asub jõe suudmest 6,9 km kaugusel ning valgala on 91,4 km2. 

Valgalade erinevuse tõttu Linnaveski postil, Tarvastu postil ja Uueveski ojal (37,5 km2)  on 

vaja hüdroloogilised andmed läbi korrutada üleminekuteguriga. Sellisel juhul on neid and-

meid võimalik kasutada hüdroloogiliste arvutuste tegemiseks, et saaks teha vesiehitise pro-

jekti. Üleminekutegurid leitakse valemiga 1.1: 

𝑚1 =
𝐴𝑈𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖

𝐴𝐿𝑖𝑛𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖
=

37,5

95
= 0,39 

𝑚2 =
𝐴𝑈𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖

𝐴𝑇𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠𝑡𝑢
=

37,5

91,4
= 0,41 

kus, 

m1 ja m2 – üleminekutegurid, 

AUueveski – Uueveski oja valgala pindala so. 37,5 km2, 

ALinnaveski – Tarvastu jõe valgala pindala Linnaveski postil so. 95 km2, 

ATarvastu – Tarvastu jõe valgala pindala Tarvastu postil so. 91,4 km2. 
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Järgnevalt koostame Uueveski oja ülevoolu läve vooluhulkade kohta tabeli 1.3, kuhu on 

kantud vaatlusandmete maksimaalsed, keskmised ja minimaalsed vooluhulgad iga vaatlus-

aasta kohta. 

Tabel 1.3. Uueveski oja vooluhulgad ülevoolu lävendis aastate lõikes 

Aasta Min. Kesk. Max. 

1978 0,06 0,49 4,55 

1979 0,04 0,21 2,47 

1980 0,06 0,22 1,83 

1981 0,12 0,44 4,26 

1982 0,07 0,29 3,07 

1983 0,07 0,30 2,89 

1984 0,06 0,31 2,83 

1985 0,06 0,30 2,11 

1986 0,09 0,36 2,70 

1987 0,09 0,30 1,73 

1988 0,11 0,29 2,08 

1989 0,07 0,32 2,50 

1990 0,06 0,40 2,74 

1991 0,08 0,32 3,29 

1992 0,06 0,27 2,89 

1993 0,03 0,23 1,93 

1994 0,04 0,26 2,04 

1995 0,04 0,27 3,92 

1996 0,03 0,13 1,09 

1997 0,03 0,27 2,48 

1998 0,10 0,35 1,27 

1999 0,04 0,33 3,67 

2010 0,06 0,42 5,03 

2011 0,01 0,32 4,66 

 

Äravoolu illustreerimiseks esitatakse joonisel. Kuukeskmised maksimaalsed, keskmised ja 

minimaalsed vooluhulga, mis on esitatud ka tabelis. 
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Joonis 1.3. Uueveski oja Uueveski paisu lävendi vooluhulgad 

Kasutades valemeid 1.3; 1.4; 1.5 on saadud rea keskväärtus variatsiooni- ja assümeetriakor-

daja: 

𝑄𝑘 =
67,73

24
= 2,8. 

𝐶𝑣 = √
3,23

24 − 1
= 0,37. 

𝐶𝑠 =
0,57

24 ∗ 0,373
= 0,45 . 

Teoreetilise tõenäosuskõvera saamiseks koostatakse tabel, kus on kasutatud Foster-Rõbkini 

tabelit raamatust „Hüdroloogia ja hüdromeetria“ [8], milles on tõenäosuskõvera ordinaatide 

kõrvalekalded keskpunktist F. F väärtused on valitud vastavalt asümeetriakordaja väärtus-

tele. Valemi 1.6  järgi arvutatakse kõvera ordinaadid. 

Järgmiseks kantakse empiirilised tõenäosused tabelist lisa 2 ja teoreetilise tõenäosuskõvera 

ordinaadid tabelist 1.4 joonisele 1.4. Kui teoreetiline kõver läbib empiirilisi punkte hästi, siis 

on tulemus hea. Kui aga teoreetiline kõver ja empiirilised punktid on üksteisest eemal siis 

tuleb muuta asümeetriategurit Cs. Antud juhul on Cs valitud 0,3 ning selle järgi valitud Fos-

ter-Rõbkini tabelist F. 
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Tabel 1.4. Maksimaalsete vooluhulkade teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabel 

p% F F*Cv F*Cv+1 Q% 

0,1 3,52 1,32 2,32 6,54 

1 2,54 0,95 1,95 5,51 

5 1,72 0,64 1,64 4,64 

10 1,31 0,49 1,49 4,21 

20 0,82 0,31 1,31 3,69 

30 0,48 0,18 1,18 3,33 

40 0,2 0,07 1,07 3,03 

50 -0,05 -0,02 0,98 2,77 

60 -0,3 -0,11 0,89 2,50 

70 -0,56 -0,21 0,79 2,23 

80 -0,85 -0,32 0,68 1,92 

90 -1,24 -0,46 0,54 1,51 

95 -1,55 -0,58 0,42 1,18 

99 -2,1 -0,79 0,21 0,60 

99,9 -2,67 -1,00 0,00 0,00 

 

 

Joonis 1.4. Uueveski maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver  

Teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabeli kohaselt on 1 % vooluhulk 5,51 m3/s. 1 % tõe-

näosusega maksimumvooluhulka vajatakse, kui soovitakse projekteerida Eesti standardi 
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järgi vesiehitist [7]. 1 % maksimumvooluhulk tähendab, et suurem vooluhulk võib esineda 

vaid ühe korra saja aasta jooksul ning selle vooluhulga peab vesiehitis üle elama. 

 

 

1.2.1.3 Põltsamaa jõgi 

 

Riiklik Ilmateenistus [23] on vaatlusandmeid Põltsamaa jõelt kogunud kahelt postilt alates 

15.juulist 1931 kuni 31.oktoober 1979 Põltsamaa postilt ning alates 1.novemberist 1979 kuni 

31. detsember 2011 Pajusi postilt. Kokku and andmeid kogutud seega 80 aastat.  

Põltsamaa posti valgala on 1050,6 km2 ning asub jõe suudmest 39,3 km kaugusel. 

Pajusi posti valgala on 1030 km2 ja post ise asub jõe suudmest 47,3 km kaugusel. 

Üleminekutegurid Põltsama ja Uueveski valgalade kohta on: 

𝑚1 =
𝐴𝑈𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖

𝐴𝑃õ𝑙𝑡𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎
=

37,5

1050,6
= 0,036 

𝑚2 =
𝐴𝑈𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖

𝐴𝑃𝑎𝑗𝑢𝑠𝑖
=

37,5

1030
= 0,036 

kus, 

AUueveski – Uueveski oja valgala pindala so. 37,5 km2, 

APõltsamaa – Põltsamaa jõe valgala pindala Põltsamaa postil so. 1050,6 km2, 

APajusi – Põltsamaa jõe valgala pindala Pajusi postil so. 1030 km2. 

Järgnevalt koostame Uueveski oja ülevoolu läve vooluhulkade kohta tabeli 1.5, kuhu on 

kantud vaatlusandmete maksimaalsed, keskmised ja minimaalsed vooluhulgad iga aasta 

kohta. 
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Tabel 1.5. Uueveski oja vooluhulgad ülevoolu lävendis aastate lõikes 

Aasta Max. Keskm. Min.  Aasta Max. Keskm. Min. 

1932 4,00 0,48 0,14  1972 0,76 0,29 0,09 

1933 2,27 0,25 0,11  1973 0,74 0,26 0,11 

1934 0,99 0,24 0,11  1974 1,02 0,30 0,08 

1935 1,56 0,49 0,13  1975 0,84 0,27 0,07 

1936 1,27 0,39 0,09  1976 1,09 0,26 0,08 

1937 1,70 0,30 0,11  1977 1,29 0,32 0,08 

1938 1,31 0,26 0,09  1978 1,67 0,52 0,14 

1939 0,78 0,16 0,05  1979 1,25 0,33 0,12 

1940 1,56 0,18 0,06  1980 0,95 0,27 0,08 

1941 1,48 0,20 0,07  1981 1,41 0,55 0,21 

1942 3,89 0,31 0,02  1982 1,52 0,35 0,12 

1943 1,48 0,38 0,13  1983 1,67 0,27 0,07 

1944 1,27 0,34 0,08  1984 1,50 0,30 0,09 

1945 2,82 0,31 0,08  1985 0,91 0,28 0,11 

1946 2,48 0,33 0,11  1986 0,82 0,32 0,10 

1947 1,20 0,23 0,08  1987 1,26 0,44 0,15 

1948 1,11 0,35 0,09  1988 1,11 0,39 0,15 

1949 1,88 0,38 0,13  1989 0,98 0,38 0,13 

1950 1,48 0,36 0,07  1990 1,67 0,55 0,22 

1951 3,34 0,31 0,10  1991 0,92 0,43 0,24 

1952 1,35 0,42 0,13  1992 0,95 0,32 0,02 

1953 2,52 0,42 0,17  1993 0,84 0,27 0,12 

1954 1,07 0,43 0,09  1994 1,51 0,30 0,08 

1955 2,44 0,39 0,09  1995 1,18 0,35 0,11 

1956 2,99 0,39 0,10  1996 0,53 0,17 0,08 

1957 2,31 0,50 0,16  1997 0,91 0,28 0,09 

1958 1,69 0,34 0,11  1998 0,80 0,39 0,16 

1959 1,53 0,30 0,05  1999 1,52 0,33 0,08 

1960 1,48 0,23 0,05  2000 0,78 0,31 0,10 

1961 1,11 0,34 0,11  2001 1,25 0,37 0,16 

1962 2,29 0,56 0,16  2002 1,23 0,29 0,06 

1963 1,26 0,35 0,05  2003 1,08 0,27 0,06 

1964 0,89 0,20 0,08  2004 0,96 0,43 0,19 

1965 1,07 0,19 0,06  2005 1,44 0,33 0,11 

1966 2,25 0,33 0,06  2006 0,63 0,16 0,05 

1967 1,09 0,34 0,10  2007 0,81 0,28 0,07 

1968 1,60 0,29 0,09  2008 1,53 0,54 0,13 

1969 1,27 0,27 0,09  2009 1,26 0,43 0,17 

1970 1,50 0,28 0,10  2010 2,06 0,40 0,13 

1971 1,37 0,27 0,07  2011 1,82 0,37 0,12 
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Et vooluhulkadest parem ülevaade saada on koostatud graafik joonisel 1.5, kus on maksi-

maalsed, keskmised ja minimaalsed vooluhulgad aastate lõikes. 

 

Joonis 1.5. Uueveski oja Uueveski paisu lävendi vooluhulgad 

Tõenäosuskõvera koostamiseks eraldame andmereast aastate maksimaalsed vooluhulgad 

ning koostame nendest tabeli lisa 3. Tabelisse kantakse andmed vooluhulkade kahanevas 

järjekorras. Järgmisena arvutatakse valemiga 1.6 igale rea liikmele empiirilise tõenäosus. 

Kasutades valemeid 1.3; 1.4; 1.5 on saadud rea keskväärtus variatsiooni- ja assümeetriakor-

daja: 

𝑄𝑘 =
109,32

80
= 1,37 , 

𝐶𝑣 = √
16,70

80 − 1
= 0,46 , 

𝐶𝑠 =
12,97

80 ∗ 0,463
= 1,67 , 

Teoreetilise tõenäosuskõvera saamiseks koostatakse tabel, kus on kasutatud Foster-Rõbkini 

tabelit (tabel raamatus Hüdroloogia ja hüdromeetria [8]), milles on tõenäosuskõvera ordi-

naatide kõrvalekalded keskpunktist F. F väärtused on valitud vastavalt asümeetriakordaja 

väärtustele. Kõvera ordinaadid arvutatakse valemiga 1.6: 

0,01

0,10

1,00

1932 1937 1942 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

Max. Keskm. Min.



25 
 

Järgmiseks kantakse empiirilised tõenäosused tabelist lisa 3 ja teoreetilise tõenäosuskõvera 

ordinaadid tabelist 1.6 graafikule joonis 1.7. Kui teoreetiline kõver läbib empiirilisi punkte 

hästi, siis on tulemus hea. Kui aga teoreetiline kõver ja empiirilised punktid on üksteisest 

eemal siis tuleb muuta asümeetriategurit Cs. Antud juhul on Cs valitud 1,4 ning selle järgi 

valitud Foster-Rõbkini tabelist F. 

Tabel 1.6. Maksimaalsete vooluhulkade teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabel Põltsa-

maa jõe analoogi põhjal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p% F F*Cv F*Cv+1 Q% 

0,1 5,09 2,33 3,33 4,54 

1 3,27 1,49 2,49 3,41 

5 1,94 0,89 1,89 2,58 

10 1,34 0,61 1,61 2,20 

20 0,71 0,32 1,32 1,81 

30 0,31 0,14 1,14 1,56 

40 0,02 0,01 1,01 1,38 

50 -0,22 -0,10 0,90 1,23 

60 -0,44 -0,20 0,80 1,09 

70 -0,64 -0,29 0,71 0,97 

80 -0,83 -0,38 0,62 0,85 

90 -1,04 -0,48 0,52 0,72 

95 -1,17 -0,53 0,47 0,64 

99 -1,32 -0,60 0,40 0,54 

99,9 -1,39 -0,64 0,36 0,50 
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Joonis 1.6. Maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver Põltsamaa jõe analoogi põhjal 

Teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabeli kohaselt on 1 % vooluhulk 3,41 m3/s. 1 % tõe-

näosusega maksimumvooluhulka vajatakse, kui soovitakse projekteerida nõukogudeaegse 

projekteerimisnormi SNiP [21] järgi vesiehitist. 1 % maksimumvooluhulk tähendab, et suu-

rem vooluhulk võib esineda vaid ühe korra saja aasta jooksul ning selle vooluhulga peab 

vesiehitis üle elama.  

 

 

1.2.1.4 Piigaste oja  

 

Mõõtmistulemused Piigaste ojal on pärinevad aastast 1946 kuni aastani 2013. Kokku on 

hüdroloogilisi mõõdistusi teostatud Piigaste ojal 68 aastat. Piigaste ojal asuva Piigaste posti 

valgala on 11,5 km2. 

Piigaste posti ja Uueveski oja valgalade erinevuse tõttu on vaja hüdroloogiliste mõõtmistu-

lemuste andmed läbi korrutada üleminekuteguriga. Üleminekutegur leitakse valemiga 1.2: 
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𝑚1 =
𝐴𝑈𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠𝑘𝑖

𝐴𝑃𝑖𝑖𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒
=

37,5

11,5
= 3,23 

kus, 

AUueveski – Uueveski oja valgala pindala so. 37,5 km2, 

APiigaste – Piigaste oja valgala pindala Piigaste hüdromeetriajaamas so. 11,5 km2. 

Vooluhulkade kohta ülevaate saamiseks koostatakse tabel 1.7, kuhu kantakse hüdroloogi-

liste vaatlusandmete aasta minimaalsed, maksimaalsed ja keskmised vooluhulgad. 

Tabel 1.7. Uueveski oja vooluhulgad Piigaste oja analoogi järgi 

Aasta Min. Keskm. Max.  Aasta Min. Keskm. Max. 

1946 0,04 0,22 6,56  1980 0,07 0,34 1,87 

1947 0,03 0,19 4,53  1981 0,13 0,43 4,85 

1948 0,01 0,15 1,36  1982 0,08 0,35 1,90 

1949 0,04 0,32 4,59  1983 0,05 0,29 4,78 

1950 0,04 0,31 5,82  1984 0,05 0,26 3,69 

1951 0,05 0,29 18,36  1985 0,07 0,31 1,87 

1952 0,04 0,38 5,78  1986 0,05 0,36 5,04 

1953 0,05 0,32 8,02  1987 0,06 0,41 5,04 

1954 0,05 0,31 2,36  1988 0,14 0,42 3,98 

1955 0,06 0,34 6,79  1989 0,12 0,38 2,75 

1956 0,08 0,51 10,12  1990 0,06 0,31 3,58 

1957 0,06 0,45 8,73  1991 0,08 0,33 7,21 

1958 0,06 0,29 8,47  1992 0,07 0,33 5,04 

1959 0,05 0,25 2,46  1993 0,06 0,33 4,96 

1960 0,06 0,32 13,90  1994 0,05 0,41 5,00 

1961 0,05 0,28 1,71  1995 0,05 0,31 2,21 

1962 0,08 0,54 6,53  1996 0,04 0,23 2,52 

1963 0,05 0,23 4,78  1997 0,05 0,34 5,52 

1964 0,05 0,16 7,37  1998 0,09 0,49 3,34 

1965 0,04 0,14 1,45  1999 0,05 0,40 5,30 

1966 0,04 0,28 4,17  2000 0,04 0,29 1,74 

1967 0,04 0,24 2,44  2001 0,05 0,27 2,33 

1968 0,03 0,19 13,77  2002 0,05 0,35 2,15 

1969 0,03 0,20 4,91  2003 0,05 0,31 2,02 

1970 0,03 0,21 2,78  2004 0,10 0,35 2,80 

1971 0,04 0,22 3,65  2005 0,05 0,30 4,53 

1972 0,04 0,22 5,66  2006 0,05 0,22 1,78 

1973 0,02 0,18 3,46  2007 0,07 0,34 2,17 

1974 0,05 0,24 1,90  2008 0,08 0,55 4,04 

1975 0,04 0,18 1,40  2009 0,18 0,42 2,62 
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1976 0,04 0,24 4,49  2010 0,11 0,43 2,79 

1977 0,03 0,27 3,29  2011 0,08 0,31 2,18 

1978 0,07 0,57 10,31  2012 0,07 0,38 1,86 

1979 0,06 0,32 3,06  2013 0,07 0,27 4,78 

 

Vooluhulkades parema ülevaate saamiseks koostatakse tabel 1.7 põhjal joonis 1.7, kus on 

maksimaalsed, minimaalsed ja keskmised vooluhulgad aastate lõikes. 

 

Joonis 1.7. Uueveski oja maksimaalsed, keskmised ja minimaalsed vooluhulgad Piigaste 

oja analoogi põhjal 

Joonis 1.7 näitab, et ojal on olnud nii väiksema vooluhulgaga perioode, näiteks aastatel 

1964 kuni aasta 1977, kui ka veerikkamaid perioode, näiteks aastatel 1981 kuni 1995 aasta.  

Maksimaalsete vooluhulkade teada saamiseks koostatakse maksimaalsete vooluhulkade 

empiiriline tõenäosuskõver. Tõenäosuskõvera koostamiseks eraldatakse andmereast maksi-

maalsed vooluhulgad ning kantakse need tabelisse lisa 4 kahanevas järjekorras. Igale rea 

liikmele arvutatakse empiiriline tõenäosus valemiga 1.6. 

Koostatud tabel lisas 4 järgi on võimalik arvutada teoreetilise ületustõenäosuskõvera ordi-

naadid. Vajalik on arvutada keskväärtus Qk, variatsioonikordaja Cv, ja asümeetriakordaja Cs. 

Vastavad kordajad leitakse raamatus „Hüdroloogia ja hüdromeetria“ [8] toodud valemite 

järgi. 
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Rea aritmeetiline keskmine leitakse valemi 1.3 järgi: 

𝑄𝑘 =
313,21

68
= 4,6 . 

Kordaja mis iseloomustab rea liikmete hajuvust keskmiste suhtes on variatsioonikordaja 

ning leitakse valemiga 1.4: 

𝐶𝑣 = √
31,77

68 − 1
= 0,69 . 

Asümeetriakordaja Cs on kordaja, mis iseloomustab samuti statistilist rida. Rida on süm-

meetriline (Cs=0), kui negatiivsed ja positiivsed kõrvalekaldumised aritmeetilisest keskmi-

sest on ühesuguse sagedusega. Valemi 1.5 järgi leitakse: 

𝐶𝑠 =
44,25

68 ∗ 0,693
= 1,99 . 

Teoreetilise tõenäosuskõvera saamiseks koostatakse tabel, kus on kasutatud Foster-Rõbkini 

tabelit  raamatus „Hüdroloogia ja hüdromeetria“ [8], milles on tõenäosuskõvera ordinaatide 

kõrvalekalded keskpunktist F. F väärtused on valitud vastavalt asümeetriakordaja väärtus-

tele. Kõvera ordinaadid arvutatakse valemiga 1.6: 

                                               𝑄𝑝% = (𝐹 ∗ 𝐶𝑣 + 1) ∗ 𝑄𝑘,                                           (1.6) 

Saadud tulemuste järgi koostatakse tabel 1.8 . Tabelis 1.8 on F Foster-Rõbkini [8] koosta-

tud tabelist saadud kordaja arvutatud asümeetriakordaja Cs järgi.  

Tabel 1.8. Maksimaalsete vooluhulkade teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabel 

p% F F*Cv F*Cv+1 Q% 

0,1 5,91 4,07 5,07 23,35 

1 3,60 11268,00 11269,00 16,02 

5 2,00 6260,00 6261,00 10,95 

10 1,30 4069,00 4070,00 8,73 

20 0,61 1909,30 1910,30 6,54 

30 0,20 626,00 627,00 5,24 

40 -0,08 -250,40 -249,40 4,35 

50 -0,31 -970,30 -969,30 3,62 

60 -0,49 -1533,70 -1532,70 3,05 
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70 -0,64 -2003,20 -2002,20 2,58 

80 -0,78 -2441,40 -2440,40 2,13 

90 -0,90 -2817,00 -2816,00 1,75 

95 -0,95 -2973,50 -2972,50 1,59 

99 -0,99 -3098,70 -3097,70 1,47 

99,9 -1,00 -3130,00 -3129,00 1,43 

 

Maksimaalsete vooluhulkade teoreetilise tõenäosuskõvera arvutustabeli järgi on võimalik 

koostada maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver, joonis 1.8.  

 

Joonis 1.8. Maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver 

Jooniselt 1.8 kui ka tabelist 1.8 võib välja lugeda, et 1 % tõenäosusega maksimaalne voolu-

hulk, mida vajatakse vesiehitise projekteerimiseks on 16,02 m3/s. 
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1.2.2 K .Hommiku empiirilised valemid 

 

K. Hommiku mudel põhineb aluseks aasta sademete ja aurumise normi vahel – klimaatilisel 

äravoolunormil.  

Pikaajalist keskmist äravoolu iseloomustatakse aasta äravoolunormi kaudu. Aasta äravoolu-

norm (�̅�) määratakse valemiga: 

�̅� = �̅�𝑘 + ∆𝑞                                                                   (1.7) 

kus 

�̅�k – klimaatiline äravoolunorm l/s*km2, see on 9 l/s*km2, saadud jooniselt… 

Δq – parandusliige l/s*km2, mis arvestab vesikonna kohalike iseärasuste mõju äravoolule. 

Klimaatilise äravoolunormi määramiseks on K. Hommik koostanud Eesti territooriumi 

kohta kartogrammi [8]. 

Parandusliige Δq arvutatakse valemiga: 

∆𝑞 = 0,025 ∗ 𝑐 + 0,50𝑞95% − 1,63 = 0,025 ∗ 5 + 0,50 ∗ 1 − 1,63 = −1,005 𝑙 𝑠 ∗ 𝑘𝑚2⁄ , 

kus 

c – liigniiskete maade ja kuivendatud soode pindala protsentides vesikonna üldpindalast, see 

on umbes 5% kogu valgala pindalast. 

q95% - päeva keskmine 95%-lise tõenäosusega äravoolumoodul (keskmine minimaalne ära-

voolumoodul) l/s*km2, mille suurus leitakse kartogrammilt [8], antud juhul on see 1 l/s*km2 

Aasta äravoolunorm (�̅�) vastavalt lähteandmetele on arvutatakse valemi 2.1 järgi: 

�̅� = �̅�𝑘 + ∆𝑞 = 9 + (−1,005) = 7,995 l/s*km2 

Esitame K. Hommiku valemid koos nende rakendustingimustega. 

Kevadine maksimaalne äravoolumoodul arvutatakse seosest 

𝑞𝑘𝑒𝑣.max 𝑝% = �̅�[
112 − 52 lg(𝑝 + 1)

(𝐴 + 1)0,14
]1−𝐾95%−𝑟                              (1.8) 
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kus 

�̅� – aasta äravoolunorm l/s*km2, valemi 2.1,  

p – arvutuslik ületustõenäosus protsentides, P=1% 

A – valgala pindala km2, A=37,5 km2 

K95% - keskmise minimaalse äravoolumooduli ja äravoolunormi suhe, leitakse valemiga 

𝐾95% =
𝑞95%

�̅�
=

1

7,995
= 0,125 

kus 

q95% - keskmine aasta minimaalne äravoolumoodul, q95%=1 l/s*km2, kartogrammilt [8], 

r – arvestab vesikonna soisuse, metsasuse ja kuivenduse mõju suurvee äravoolule ning ar-

vutatakse valemiga 

𝑟 = 0,004 ∗ [𝐴𝑚𝑠 + 0,4 ∗ (𝐴𝑟 + 𝐴𝑘𝑚) + 𝐵 + 0,2 ∗ 𝐶] − 0,20                (1.9) 

kus tähised näitavad erineva iseloomuga maade protsenti valgalal järgmiselt: 

Ams – kuivendamata madalsood valgalast, Ams=2 % 

Ar – rabade pindala valgalast, Ar=0 % 

Akm – kuivendatud mineraalmaad pindala valgalast, Akm=2 % 

B – metsade pindala valgalast, B=45 % 

C – lageda mineraalmaa pindala protsent valgalast, C=51 %, 

Tegur r leitakse valemi 2.3 järgi: 

𝑟 = 0,004 ∗ [2 + 0,4 ∗ (0 + 2) + 45 + 0,2 ∗ 51] − 0,20 = 0,032 

Valemiga 2.2 arvutamisel saame valitud ületustõenäosusega kevadise maksimaalse äravoo-

lumooduli, mis vastab suurveeperioodi tippsuurusele ja mida kasutatakse sildade, truupide 

ning hüdrotehniliste rajatiste dimensioneerimisel raudteedel 1 %, vabariikliku tähtsusega 

maanteedel 2 %, kohalikel teedel 3 % ja majandite siseteedel 3…5 %. 

Vastavalt arvutustulemustele saame arvutada kevadise maksimaalse äravoolumooduli va-

lemi 2.2 järgi: 

𝑞𝑘𝑒𝑣.max 1% = 7,995[
112−52 lg(1+1)

(37,5+1)0,14 ]1−0,125−0,032 = 244,3 l/(s*km2) 

Maksimaalse äravoolumooduli järgi arvutatakse vooluhulk kogu valgalalt: 
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𝑄 =
37,5∗244,𝑙

1000
= 9,16 m3/s 

K. Hommiku empiirilisi arvutusvalemeid kasutades saadakse kevadiseks maksimaalseks 

vooluhulgaks 1 % tõenäosusega 9,16 m3/s. 

 

 

1.2.3 SNiP metoodika 

 

Kui vaatlusandmeid ei ole, võib kevadise p% ületustõenäosusega tippvooluhulga Qp% arvu-

tada valemiga: 

 
A

A

hK
Q

n

p

p
1

21%0

%






                                                (1.10) 

kus 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%,  

K0 – kevadise suurvee moodustamise intensiivsust iseloomustav näitaja, so. K0=0,012, kar-

togrammilt [8], 

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%, mis arvutatakse valemiga 

1.11 

µ - tegur, mis arvestab äravoolukihi statistiliste parameetrite ebaühtlust, so. 1 % korral 1,0 

ja 5 % korral 0,96, tabelist [8], 

δ – tegur, mis arvestab veehoidlate ja läbivoolujärvede reguleerivat mõju äravoolule, leitakse 

valemiga 2.6, 

δ1 – tegur, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule, leitakse valemiga 1.14, 

δ2 – tegur, mis arvestab soode mõju äravoolule, leitakse valemiga 1.15, 

A – valgala pindala km2, 37,5 km2 

 

Arvutatakse kevadise suurvee äravoolukiht ületustõenäosusega 1 % ja 5 % valemiga: 

 1** %0%  vp CFhh                                                             (1.11) 
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2,193)141,0*25,2(*95%1 h  mm 

6,161)141,0*71,1(*95%5 h  mm 

h0 – kevadine suurveeaegne keskmine äravoolukiht (mm), so. h0=95 mm, kartogrammilt [8], 

Cv – variatsioonikordaja, mis saadakse, so. Cv=0,41, kartogrammilt [8], 

F% - ületustõenäosuskõvera ordinaat, F1%=2,52 m3/s ja F5%=1,71 m3/s, tabelist [8], 

Arvutatakse tegur, mis arvestab veehoidlate ja läbivoolujärvede reguleerivat mõju äravoo-

lule valemiga: 

jAC *1

1


                                                                    (1.12) 

kus 

C – sõltub kevadsuurvee keskmisest äravoolukihist h0, so. 0,2, tabelist [8], 

Aj – valgala kaalutud keskmine järvisus 

𝐴𝑗 = ∑ (100 ∗ 𝑆𝑗 ∗
𝐴𝑖

𝐴2)𝑛
𝑖=1  %                                          (1.13) 

kus 

Sj – järvepeegli pindala km2 

Ai – järve valgala km2 

Kui veejuhtme läbivoolujärvi ei ole ning kui valgala järvisus on: 

 alla 2%, siis δ=1,0 

 üle 2%, siis δ=0,8 

Valemiga 1.14 leitakse tegur, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule: 

   
44,0

140

1

1
22,0

1
1

2








n

mA


                                                (1.14) 

kus 

Am – metsade pindala % valgala pindalast, Am=40% 

Ning valemiga 1.15 leitakse tegur, mis arvestab soode mõju äravoolule: 
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76,0)110*1,0lg(*8,01)11,0lg(8,012  SA   (1.15) 

As – soode pindala % valgala pindalast, As=10% 

A – valgala pindala km2, 37,5 km2 

Kui kõik eelnevad arvutused on tehtud asendame valemis 2.4 tundmatud liikmed saadud 

tulemustega ning saame vooluhulgad, mida vajame vesiehitise projekteerimiseks. 

 
1,155,37*

15,37

76,0*44,0*1*2,193*012,0
18,0%1 


Q  m3/s 

 
1,125,37*

15,37

76,0*44,0*96,0*6,161*012,0
18,0%5 


Q  m3/s 

SNiP arvutusmetoodikat kasutades saadakse otsitud 1 % tõenäosusega maksimaalseks voo-

luhulgaks 15,1 m3/s. 

 

 

1.3 Järeldused hüdroloogiliste arvutuste kohta 

 

Äravoolu suurus muutub aasta jooksul laiades piirides. Maksimaalne on see kevadisel suur-

veeperioodil. Seejärel vooluhulk väheneb ja on väiksem tavaliselt juunis-juulis. Edasi algab 

tõus ning sügisel (tavaliselt oktoobris) on teine maksimum, mis on aga enamasti kevadisest 

väiksem. Suvekuudel võib esineda laus- või paduvihmade mõjul suurveeperioode, millal on 

tegemist nn. vegetatsiooniperioodi maksimaalse äravooluga. 

Vaatlusandmete puudumise tõttu Uueveski ojal on hüdroloogilised arvutused teostatud K. 

Hommiku empiiriliste valemite järgi, SNiP metoodika põhjal ning erinevate Eesti jõgede 

analoogi põhjal. Hüdroloogiliste arvutuste tegemisel on lähtutud Riikliku Ilmateenistuse 

[23] kodulehel toodud aastaraamatute vaatlusandmeid ning varasemate aastate kohta on 

vaatlusandmed saadud paberkandjalt. Valitud andmed on Tarvastu jõe kohta, Põltsamaa 

jõe kohta ning Piigaste oja kohta.  
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Analoogide põhjal tehtud arvutustest selgub, et kui on liiga suurte erinevustega valgalad, 

siis on ka vooluhulkade erinevused väga suured. Põltsamaa, Elva ja lühikese reaga Tar-

vastu jõe maksimumvooluhulgad 1 % tõenäosusega teisendatuna Uueveski valgala kohta 

annavad 2,5… 4,7 korda väiksema tulemuse võrreldes väikese valgalaga  Piigaste oja ja 

SNiP metoodikaga arvutatud vooluhulkadega. Tabelis 1.9 on esitatud näitlikustamiseks 

analüüsitud jõgede valgala pindalad, vooluhulgad ja äravoolumoodulid. 

Tabelis 1.9 on toodud magistritöös kasutatavate jõgede maksimum vooluhulgad 5 % ja 1 % 

tõenäosusega ning ka äravoolumoodulid 5 % ja 1 % tõenäosusega. 

Tabel 1.9. Jõgede vooluhulga erinevused sõltuvalt valgalast 

Jõgi 

Arvu-

tusme-

toodika 

Valgala 

km2 

Q5% 

m3/s 

Q1% 

m3/s 

q5% 

m3/s 

q1% 

m3/s 

Piigate oja 

Vaatlus-

andmed 11,5 3,4 5,0 0,3 0,43 

Piigaste oja  SNiP 11,5 3,6 5,1 0,32 0,45 

Tarvastu jõgi 

Vaatlus-

andmed 95 12,5 14,9 0,13 0,16 

Elva jõgi 

Vaatlus-

andmed 238,6 31,9 41,0 0,13 0,17 

Põltsamaa jõgi 

Vaatlus-

andmed 1050,6 71,7 94,7 0,07 0,09 

Uueveski oja SNiP 37,5 12,1 15,1 0,324 0,40 

 

Tabeli 1.9 põhjal saab järeldada, et vooluhulk on otseses sõltuvuses valgala pindalast – 

suure pindala puhul on äravoolutingimused selle osades erinevad ja saadakse keskmine 

väärtus. Seda mehaaniliselt üle kanda ilma hüdrograafide võrdlemiseta väikesele valgalale 

ei saa. Kuid enamusel projekteerimispraktikas olevatel valgaladel puuduvad vaatlusand-

med, projekteerimisperiood pole ka nii pikk, et saaks teostada äravoolu mõõtmisi.  

Arvutused Piigaste oja kohta kahe erineva meetodiga andsid suurusjärgus  sama tulemuse. 

Seetõttu on lõputöös arvutuste aluseks võetud SNiP metoodikaga saadud tulemus.  
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2. UUEVESKI PAISU JA PAISJÄRVE SEISUND 

 

2.1. Uueveski oja ja paisjärve kirjeldus 

 

Uueveski oja, mida tuntakse ka Köstri oja nime järgi paikneb Lõuna-Eestis Viljandi maa-

konnas. Alguse saab Uueveski oja Auksi järvest ning suubub Viljandi järve. Läbides seejuu-

res nelja seisuveekogu – Võistre järve, Karula järve, Uueveski järve (sellel asub antud pro-

jektiga rekonstrueeritav pais)  ning Köstri järve. Jõel on kokku seitse erineva kõrgusega 

paisu, nendest suurimad lõputöö objektiks olev Uueveski (3,9 m) ja sellest allavoolu paiknev 

Kösti (veetasemete kõrguste vahe 5,5 m). 

Uueveski oja valgala pindala suudmes on 38 km2 ja oja pikkuseks on mõõdetud 14,9 km. 

Uueveski ojal on üks väiksem lisaoja – Polli oja, mille pikkus on 6 km valgalaga 16,3 km2; 

ja üks lisakraav – Luhakraav mille pikkus ja valgala suurus pole täpsustatud [4]. Uueveski 

oja kuulub osaliste lõikudena riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu [24], see 

tähendab, et seal jõesäng on reguleeritud ja  riik hoolitseb eesvoolu korrasolu eest.      

Valgaala  reljeef, pinnas, valgala suurus ja valgala maakasutus mõjutavad oluliselt oja voo-

lurežiimi.  Uueveski oja ei ole tüüpiline väikejõgi.. Uueveski oja saab lähte Auksi järvest 

mille kõrgus merepinnast on 99 m ja suubub Viljandi järve mille kõrgus merepinnast on 42,5 

m. Seega oja languseks on 56,5 m mis teeb keskmiseks languks 3,8 meetrit kilomeetri kohta.. 

Kõrgused mõõdetud Maa-ameti kaardiserveris asuvalt kaardilt [11]. 

Uueveski järv, teise nimega Uueveski paisjärv asub Viljandi maakonnas Viljandi linnas. 

Paisjärve on tehislik veekogu, mida läbib Uueveski oja. Järve kõrgus merepinnast on 60 m 

– mõõdetud kaardilt [25]. Paisu lävendis on järve valgala pindala on 37,5 km2 (ETAK –Eesti 

topograafi andmekogu järgi) ning paisjärve veepeegli pindala 0,5 ha [4]. Uueveski järve 

paiknemine on toodud joonisel 2.1. 
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Joonis. 2.1. Uueveski paisjärv [25] 

 

 

2.2. Paisu seisundi kirjeldus 

 

Järve idakaldale on rajatud pais, mis reguleerib veepinnakõrgust paisjärves. Antud magist-

ritöö eesmärk on paisu rekonstrueerimine, kuna pais on ajapikku amortiseerunud. Ülevoolu 

moodustab horisontaalne betoonplaat, mis on rajatud kaldasammaste vahele, millede oma-

vaheline vahemaa on 6,25 m. Kivimüüritisena rajatud kaldasambad on rahuldavas seisundis. 

Veetaset reguleeritakse puitkilpvarjadega. Kahe kaldasamba vaheline lõik on veel omakorda 

jaotatud seitsmeks osaks, mis on eraldatud kuue terasest postiga I profiil IPE 180 (joonis 
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2.2). I profiilide külge on kinnitatud varjad ning varjade külge kohalike elanike poolt kinni-

tatud plekk, et regulaator vett läbi ei laseks, sest varjad on oma pika vanuse tõtte ära pehki-

nud ja ei hoia enam paisjärves olevat vett kinni.  

Paisu varjasid reguleerida antud juhul pole võimalik ning seetõttu on paisjärves olev veetase 

pidevalt üsna kõrge.  

 

Joonis 2.2. Paisu ülevooluava  

Kaldasammastele toetub jalakäijate sild, mille puitosade seisund ei ole rahuldav. Ülevoolu 

põhjaplaadi pikkus on 6,8 m, voolurahustit vaatluse põhjal pole olemas. Seetõttu maksimaal-

sed vooluhulgad on erodeerinud jõesängi vahetult ülevoolu järel – astang sügavusega 1,25m. 
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3. UUEVESKI PAISU REKONSTRUEERIMINE 

 

3.1.  Variandid projekteerimisel 

 

Projektlahenduses on arvestatud vajadust juhtida suurvesi ohutult läbi regulaatori ning vaja-

dusel tagada ka kalade rändevõimalused. 

Projektlahenduse koostamisel kaalutakse erinevaid variante. Kui paisjärv ei täida enam 

funktsiooni milleks ta on rajatud, siis üheks võimaluseks on regulaator lammutada ning taas-

tada endine olukord, mis oli enne paisjärve rajamist. Kuna paisud mõjutavad väga tugevasti 

jõgede ökosüsteemi ning vajavad ka inimese poolt aega ja raha selle korrashoiuks, siis on 

pikaajalises perspektiivis mõistlik pais lammutada [25].  

Esialgse funktsiooni kaotanud paisude edaspidise kasutuse esmane alternatiiv on lammuta-

mine, mida on tehtud viimasel ajal paljudes maades [25, 26, 27, 28].  Näitena alates kahe-

kümnendast sajandist on osaliselt või täielikult USAs lammutatud 467 paisu [26]. Enamus 

paisude lammutamise põhjuseks on olnud kalade rändamise parem võimaldamine ning see, 

et paisude rekonstrueerimine ja selle hooldamine on majanduslikult kulukas [25]. Endise 

olukorra taastamine võib võtta kümneid aastaid,  alles peale 10 aastat hakkavad kaldaäärse-

tele järk-järgult kasvama puud ja põõsad [27]. Pärast paisu eemaldamist võivad ökosüstee-

mid küll taastuda täielikult või osaliselt paisjärvele eelnenud olukorrale, aga see on vähetõe-

näoline, et taastub eelnenud olukord, aga kui see peaks ka toimuma, siis võtab see väga kaua 

aega [28]. 

Kuna paisu mõju siirdekaladele puudub ja kohalik kogukond vajab veekogu puhkeesmärki-

del, siis lõputöös paisu likvideerimise lahendust ei anta.  



41 
 

Kuna olemasoleval regulaatoril on amortiseerunud, siis üheks võimalikuks lahenduseks 

käesoleva magistritöö autori arvates oleks rekonstrueerida olemasolev regulaator sama teh-

nilise lahendusena  ning rajada lisaks voolurahusti. Sellisel juhul on ehituskulud kõige väik-

semad, sest uue regulaatori saab rajada juba olemasolevate kaldasammaste vahele.  

Kui on vaja tagada läbipääs ka kaladele, siis on välja pakutud ka kalatrepiga lahendusvariant. 

Looduslähedased kalapääsud on eelistatud, sh esmaselt möödaviiktüüpi või tiikide kaskaad 

tüüpi, kuid antud juhul on selleks maad vähe.  

Paisjärve veetaset peab olema võimalik reguleerida nii, et kõrgeim paisutustase jääb alla-

poole paisu harja [7]. Käesolevas magistritöös on arvestatud kõrgeima paisutustaseme ja 

paisu harja vaheks vähemalt 0,5 m, see oli nõutud ka nõukogudeaegses projekteerimisnormis 

SNiP 2.01.14-83 [21].  

Projekti kohaselt on ette nähtud pinnaspaisu harja kõrguseks ▼PPH 61.07 m, seetõttu kohad,  

mis on madalamad tuleb ehituse käigus tõsta vastava kõrgusmärgini. 

Punktis 1.3. toodu põhjal on Uueveski jõe hüdroloogilised arvutused tehtud SNiP metoo-

dika põhjal arvutatud maksimaalse vooluhulgaga.  

 

3.2.  Paisutustasemed Paisjärves 

 

Tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast seadusest [29] määratakse vee erikasutusloas kõrgeim- 

ja madalaim paisutustase. Käesolevas lõputöös on eelnevalt määramata paisutustasemed 

ning need tuleb seega määrata parimal võimalikul viisil. Antud juhul on parim viis paisutus-

tasemeid määrata Projektbüroo Koda OÜ poolt väljastatud geodeetilise alusplaani pealt 

(graafiline lisa 1).  

KPT ehk kõrgeim paisutustase on veehoidla kõrgeim veetase, mis on tehniliselt lubatav vaid 

lühikest aega erakorralistes oludes, nagu näiteks kevadsuurvesi või suur vihmaveetulv [14]. 

Uueveski paisjärve kõrgeimaks paisutustasemeks valitakse geodeetilise alusplaani pealt kõr-

gus 60.57 meetrit üle merepinna. 
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NPT ehk normaalpaisutustase  on paisjärves veetasemena kehtestatud pikaajaline väljakuju-

nenud veetase, mida võib hoida normaalsete käitumistingimustes [30]. Uueveski paisjärves 

on normaalpaisutustasemeks 60.34 m üle merepinna, mis on välja kujunenud ajalooline vee-

tase. 

Edaspidistes projektlahenduse arvutustes on veetasemete kõrgusmärkidena kasutatud  

▼KPT 60.57 ja ▼NPT 60.34. 

 

 

3.3. Olemasoleva regulaatori läbilaskevõime 

 

Uueveski liigveelasuks on olemasolev lailäviülevool. Veetaseme reguleerimine on ettenäh-

tud käsitsi varjakilpide eemaldamisega.  

Kuna paisu kohta puuduvad eelnevad projekteerimisandmed, siis kontrollitakse esmalt ar-

vutuslikult olemasoleva regulaatori läbilaskevõimet. Nende arvutuste sooritamiseks võtame 

aluseks olukorra, kus regulaatorilt on eemaldatud kõik varjad. 

Arvutuste tegemiseks kasutatakse lailäviülevoolu valemeid. Arvutusmetoodika ning vale-

mid pärinevad raamatust „Hüdraulika ja pumbad“ [31]. 

Olemasoleva ülevoolu kogulaiuseks on 6,25 m. Kui kogulaiusest maha võtta kuue tugiposti 

laius, siis saadakse ülevoolu arvutuslikuks laiuseks 5,70 m. Vooluhulk, mille regulaator peab 

läbi suutma lasta on kevadine maksimaalne vooluhulk 15,11 m3/s. 

Esmalt selgitatakse välja, kas ülevool on uputatud või uputamata. Uputatud ülevool on siis 

kui alavee tase on ülevoolu lävest kõrgem. Lailäviülevoolu loetakse uputatuks, kui:  

ℎ𝑢 > 0,8 ∗ 𝐻, 

kus 

hu – ülevoolu läve ja alavee veetaseme vahe, 
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H – surve ülevoolul. 

Kõrgeima paisutustaseme korral tuleb 0,8*H= 2,04 m. Käesolevas projektis on alavee mas-

kimaalseks kõrguseks määratud 56.90. Seetõttu on ülevoolu läve ja alavee veetaseme vahe 

hu=1,12 m ehk siis 1,12<2,04. Seega on tegemist uputamata ülevooluga. 

Lailäviülevoolu läbilaskevõime uputamata olukorras arvutatakse valemiga: 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻3 2⁄ ,                                             (3.1) 

kus 

Q – ülevoolu läbiv vooluhulk, 

m – ülevoolutegur, 

b – ülevooluläve laius so. 5,70 m, 

g – raskuskiirendus so. 9,81 m3/s, 

H – survekõrgus. 

Täisnurkse esisevaga uputamata lailäviülevoolu ülevoolutegur m leitakse valemiga: 

m = 0,32 + 0,065 ∗ 휀2,                                                   (3.2) 

kus 

ε – külgkitsendustegur, arvutatakse valemiga: 

휀 =
𝑏 ∗ 𝐻

𝐵 ∗ (𝐻 + 𝑃)
 ,                                                      (3.3) 

kus 

B – voolu laius ülavoolus so. 48 m (mõõdetud geodeetiliselt alusplaanilt), 

H – surve ülevoolu ees, 

P – läve kõrgus, P= ▼ lävi - ▼ põhi = 58,02 – 57,93 = 0,09 m. 

Paisjärve põhja kõrgusmärk ▼põhi on võetud geodeetilisel mõõtmisel mõõdetud kõrgus 

ülevoolu ees ning ▼lävi mõõdistuste käigus mõõdetud kõrgusmärk regulaatori põhjas ole-

valt betooniplaadilt. 

▼põhi = 57,93 

▼lävi = 58,02 
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Valemi 3.3 järgi leitakse külgkitsendustegur: 

휀 =
5,70 ∗ 2,55

48 ∗ (2,55 + 0,09)
= 0,11 

Paisu ülevooluteguri leitakse valemiga 3.2: 

m = 0,32 + 0,065 ∗ 0,112 = 0,3208, 

Parema ülevaate saamiseks koostatakse tabel 3.1, kus on regulaatori läbilaskevõime paisjär-

ves madalaima, normaal ja kõrgeima paisutustaseme korral. 

Tabel 3.1. Olemasoleva regulaatori läbilaskevõime erinevate paisutustasemete korral 

Veepinna 

kõrgusmärk 
H Ԑ m Q (m3/s) 

59,50 1,48 0,11 0,32 14,58 

60,34 2,32 0,11 0,32 28,62 

60,57 2,55 0,11 0,32 32,98 

 

Tabeli 3.1 andmete põhjal koostatakse graafik (joonis 3.1) illustreerimaks lailäviülevoolu 

läbilaskevõime muutumist sõltuvalt paisutustasemetest paisjärves. 

 

Joonis 3.1. Lailäviülevoolu läbilaskevõime muutumine sõltuvalt paisutustasemetest         

paisjärves 
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Kõrgeima lubatud paisutustaseme korral on olemasoleva regulaatori läbilaske võime 32,98 

m3/s siis, kui kõik varjad on eemaldatud. Maksimumvooluhulgaks Uueveski ojal 1 % tõe-

näosusega on 15,11 m3/s.  Selle vooluhulga suudab see regulaator igal juhul läbi lasta, kui 

varjasid reguleerida. 

 

 

3.4. Normaalpaisutustaseme tagamine 

 

Normaalpaisutuse tagamiseks paisjärves on vajalik välja arvutada vooluhulk, mis voolab üle 

paisu. Normaalpaisutuse korral tõstetakse regulaatori varjad samale tasemele normaalpaisu-

tustasemege, milleks on 60,34 m. Kui paisule ülevoolu tõkestamiseks on paigaldatud voolu 

tõkestavad varjad, siis on tegemist õhukeseseinalise ülevooluga. Arvutuste tegemiseks ka-

sutatakse õhukeste ülevoolude arvutusvalemeid. Arvutusmetoodika ning valemid pärinevad 

raamatust „Hüdraulika ja pumbad“ [31]. 

Vooluhulga arvutamiseks kasutatakse valemit: 

𝑄 = 휀 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻0
3 2⁄

 ,                                   (3.4) 

kus 

Q – üle paisu minev vooluhulk, 

m0 – ülevoolutegur (valemist 3.6), 

ε – külgkitsendustegur (valemist 3.5), 

b – ülevoolulaius, so. 5,7 m, 

g – raskuskiirendus, so. 9,81 m/s2, 

H0 – dünaamiline surve. 

Külgkitsendustegur leitakse valemiga: 

휀 = 1 − 0,2 ∗ 𝑛 ∗ 𝜉 ∗
𝐻

𝑏
 ,                                           (3.5) 

kus 
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ξ – kujutegur, so. 1, 

H – survekõrgus, so. 0,23 m, 

n – ülevooluavade arv, so. 7 

b – ülevoolu laius, so. 5,7 m. 

Valemi 3.5 järgi leitakse külgkitsendustegur: 

휀 = 1 − 0,2 ∗ 7 ∗ 1 ∗
0,23

5,7
= 0,944 

Ülevoolu tegur leitakse valemiga 3.6 kus sel korral survekõrgus H=0,23 m: 

m0 = (0,405 +
0,003

0,23
) ∗ [1 + 0,55 ∗ (

0,23

0,23 + 2,55
)

2

] = 0,420.              (3.6) 

Valemiga 3.7 leitakse dünaamiline surve: 

𝐻0 = 𝐻 +
𝑎0 ∗ 𝑣0

2

2 ∗ 𝑔
 ,                                                     (3.7) 

kus 

H – survekõrgus, so. 0,23 m, 

𝑎0 – koefitsient, so. 1,1, 

𝑣0 – voolukiirus, mis saadakse valemiga 3.8, 

g – raskuskiirendus, so. 9,81 m/s2. 

Voolukiirus leitakse valemiga: 

𝑣0 =
𝑄

𝐵 ∗ 𝑃1
=

15,11

48 ∗ 2,55
= 0,12 𝑚 𝑠⁄  ,                               (3.8) 

kus 

Q – kevadine maksimaalne vooluhulk, so. 15,11 m3/s, 

B – Voolu laius ülemises bjefis, so. 48 m, 

P1 – ülevoolu harja kõrgus, so. 2,55 m. 

Leitud voolukiiruse järgi saab arvutada ülevoolu dünaamilise surve valemiga 3.7: 

𝐻0 = 0,23 +
1,1 ∗ 0,122

2 ∗ 9,81
= 0,231 

Valemile 3.4 vajalike kordajate leidmise järel arvutatakse ülevoolu vooluhulk: 
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𝑄 = 0,94 ∗ 0,420 ∗ 5,7 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,2313 2⁄ = 1,11 𝑚3/𝑠 

Kui ülevoolu varjad on tõstetud kõik normaalpaisutustaseme kõrgusele, siis suurveeaja voo-

luhulga korral, milleks on 15,11 m3/s ei suuda regulaator kogu paisjärvest tulevat vooluhulka 

läbi lasta.  

Selleks, et regulaator suudaks läbi lasta 15,11 m3/s vooluhulga tuleb varjasid ära võtta. Et 

teada, mis tasemele varjad tuleb langetada, teisendatakse valemit 3.4, ja vooluhulgaks võe-

takse 15,11 m3/s. 

𝐻0 = √(
𝑄

𝑚0 ∗ 휀 ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔
)

2
3

,                                                 (3.9) 

kus 

H0 – dünaamiline surve. 

Q – vooluhulk, so. 9,16 m3/s, 

m0 – ülevoolutegur (valemist 3.6), so 0,420, 

ε – külgkitsendustegur (valemist 3.5), so 0,944, 

b – ülevoolu laius, so. 5,7 m. 

g – raskuskiirendus, so. 9,81 m/s2. 

𝐻0 = √(
15,11

0,420 ∗ 0,944 ∗ 5,7 ∗ √2 ∗ 9,81
)

23

= 1,32  

Edasi teisendatakse valemit 3.7 ja saadakse surve ülevoolule valemiga: 

𝐻 = 𝐻0 −
𝑎0 ∗ 𝑣0

2

2 ∗ 𝑔
= 1,32 −

1,1 ∗ 0,122

2 ∗ 9,81
= 1,32 𝑚                       (3.10) 

kus 

H – survekõrgus, 

𝑎0 – koefitsient, so. 1,1, 

𝑣0 – voolukiirus, mis saadakse valemiga 3.8. 

Lahutades kõrgeimast paisutustasemest 60,57 saadud survekõrgus valemis 3.10, saadakse 

teada, et kui on suurvesi 15,11 m3/s, siis tuleb langetada regulaatori varjad tasemele 59,63 

m. Sellise varjade kõrguse juures suudab regulaator läbi lasta suurvee ning paisjärves ei teki 

üleujutust. 
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3.5. Voolurahusti projekteerimine 

 

Voolurahusti suurus oleneb sellest, kui suur on veejoa energia, mis alavette  jõuab ning ala-

vee veetaseme kõrgusest. Voolurahusti dimensioneeritakse seisundi järgi, kus alavee süga-

vus t ja ahassügavuse kaassügavus hc’’ vahe on suurim. Selline seisund antud töös on siis 

kui regulaatori ees on kõrgeim lubatud veetase ja samal ajal regulaatorit läbiv vooluhulk on 

15,11 m3/s. 

Leitakse kriitiline vee sügavus voolurahustis: 

ℎ𝑘𝑟 = √
𝛼 ∗ 𝑄2

𝑔 ∗ 𝑏2

3

= √
1,1 ∗ 15,112

9,81 ∗ 5,72

3

= 0,92 𝑚,                               (3.11) 

kus 

hkr – kriitiline sügavus, 

α – kineetilise energia tegur, so. 1,1 [31], 

Q – ülevoolu läbiv vooluhulk, 

g – raskuskiirendus so. 9,81 m/s2, 

b – ülevoolu läve laius. 

Leitakse alumine kaassügavus: 

ℎ′𝑐 =
𝑄

𝜑 ∗ 𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ (𝑇0 − ℎ′𝑐)
 ,                                       (3.12) 

kus 

f – kiirustegur so. f=0,85…0,95 [31], 

T0 – paisu kõrgus P + surve H so. 4,62 m. 

Esimeses lähenduses võetakse h’c võrduma nulliga. Kolmandas lähenduses saadakse arvu-

tustulemuseks. Kaassügavus leitakse valemi 3.12 abil: 

ℎ′
𝑐 =

15,11

0,95 ∗ 5,7 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ (4,62 − 0,303)
= 0,303 𝑚 

Valemiga 3.13 leitakse ahassügavuse II kaassügavus: 

ℎ′′
𝑐 =

ℎ′
𝑐

2
∗ [√1 + 8 ∗ (ℎ𝑘𝑟 ℎ′

𝑐⁄ )3 − 1] = 
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=
0,303

2
∗ [√1 + 8 ∗ (0,92 0,303⁄ )3 − 1] = 2,13 𝑚                  (3.13)   

Tegemist on eemaldunud hüppega, sest t < hc’’, 1,26 < 2,13. Kui on tekkinud selline seisund, 

siis on vaja projekteerida voolurahusti. Käesolevas töös on voolurahustiks valitud rahustus-

kaev. 

Rahustuskaevu sügavuse leidmiseks kasutatakse valemit: 

𝑑1 = 𝜎 ∗ ℎ𝑐
′′ − (𝑡 + Δ𝑧) ,     (3.14) 

kus 

d1 – rahustuskaevu sügavus, 

σ – varutegur so. 1,05 [31], 

hc’’ – ahassügavuse kaassügavus, 

t – veetase alavees, 

Δz – rahustuskaevu tagumise seina poolt tekitatud paisutus. 

Valemiga 3.15 leitakse rahustuskaevu tagumise seina poolt tekitatud paisutus: 

Δ𝑧 =
𝑎 ∗ 𝑄2

2𝑔 ∗ 𝑏2
∗ [

1

𝜑2 − 𝑡2
−

1

𝜎2 ∗ ℎ𝑐
′′2

] ,                              (3.15) 

kus 

α – kineetilise energia tegur, so. 1,1 [31], 

Q – ülevoolu läbiv vooluhulk, 

g – raskuskiirendus so. 9,81 m3/s, 

b – ülevoolu läve laius, 

f – kiirustegur, so. 0,95 [31], 

s – varutegur so. 1,05 [31]. 

Rahustuskaevu tagumise seina poolt tekitatud paisutus valemi 3.15 abil: 

Δ𝑧 =
1,1 ∗ 15,112

2 ∗ 9,81 ∗ 5,72
∗ [

1

0,952 ∗ 1,262
−

1

1,052 ∗ 2,132
] = 0,20 𝑚 

Leitakse rahustuskaevu sügavus esimeses lähenduses valemi 3.14 järgi 

𝑑1 = 1,05 ∗ 2,13 − (1,26 + 0,20) = 1,18 𝑚 

Kui täidetakse tingimus 𝜎 ≥ 1,05, siis on rahustuskaevu sügavuse arvutuskäik lõplik. Selle 

teadasaamiseks on tuletatud varuteguri väärtus valemist 3.14 : 
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𝜎 =
𝑡 + 𝑑1 + Δ𝑧

ℎ𝑐
′′

=
1,26 + 1,18 + 0,20

2,13
= 1,24                        (3.16) 

Etteantud tingimus on täidetud ning seega on rahustuskaevu lõplikuks arvutuslikuks süga-

vuseks 1,18 m. 

Rahustuskaevu pikkuse leidmiseks kasutatakse valemit: 

𝑙𝑘 = 𝑙𝑗 + 𝑙𝑠ℎ                                                            (3.17) 

kus 

lk – rahustuskaevu kogupikkus, 

lj – joa langemiskaugus, 

lsh – surutud hüppe pikkus. 

Lailäviülevoolu korral arvutatakse joa langemiskaugus valemiga: 

𝑙𝑗 = 1,64 ∗ √𝐻 ∗ (𝑃 + 0,24 ∗ 𝐻) = 

= 1,64 ∗ √2,55 ∗ (2,07 + 0,24 ∗ 2,55) = 4,30 𝑚                     (3.18) 

kus 

H – surve ülevoolu ees, 

P – läve kõrgus koos rahustuskaevu sügavusega. 

Valemiga 3.19 leitakse surutud hüppe pikkus. 

𝑙𝑠ℎ = 0,8 ∗ 𝑙ℎ = 0,8 ∗ 9,36 = 7,49 𝑚                               (3.19) 

kus 

lh – täieliku hüppe pikkus, mis leitakse valemiga 3.20: 

𝑙ℎ = 2,5 ∗ (1,9 ∗ ℎ𝑐
′′ − ℎ𝑐

′ ) = 2,5 ∗ (1,9 ∗ 2,13 − 0,303) = 9,36 𝑚           (3.20) 

Eelnevatele arvutustele tuginedes on võimalik arvutada valemiga 3.17 rahustuskaevu abso-

luutne pikkus: 

𝑙𝑘 = 4,30 + 7,49 = 11,79 𝑚 

Valemi 3.17 järgi tehtud arvutusest on näha, et rahustuskaevu lõplik pikkus on 11,79 m. 
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3.5.1. Rahustuskaevu põranda paksus 

 

Rahustuspõranda paksus sõltub kahest jõust veejoa löögijõust ja filtratsiooni survejõust. Filt-

ratsioonisurvet rahustuspõrandale vähendatakse väljavooluavade tegemisega rahustuspõran-

dasse. Seega rahustuspõranda paksuse määrab veejoa löögijõud. 

Rahustuspõranda paksus arvutatakse valemiga: 

𝛿 = (0,08 … 0,1) ∗ 𝑣𝑐 ∗ √ℎ𝑐
′  ,                                         (3.21) 

kus 

d – rahustuskaevu põranda paksus, 

vc – voolukiirus enne vooluhüpet mis arvutatakse valemiga: 

𝑣𝑐 =
𝑄

𝐴𝐹
=

15,11

1,73
= 8,73 𝑚 𝑠⁄ ,                                       (3.22) 

kus 

Q – vooluhulk, 

AF – voolu ristlõikepindala enne vooluhüpet. 

𝐴𝐹 = ℎ𝑐
′ ∗ 𝑏 = 0,303 ∗ 5,7 = 1,73 m3.                             (3.23) 

Seega rahustuskaevu põranda paksuseks saadakse valemit 3.21 rakendades: 

𝛿 = 0,09 ∗ 8,73 ∗ √0,303 = 0,43 𝑚 

Arvutustest selgub, et rahustuspõranda arvutuslik paksus on 0,43 m. Paisu ja rahustuskaevu 

ristlõiget võib näha graafiliselt lisalt 3. 
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3.6. Kalatrepi arvutused 

 

Kalapääsuks Uueveski paisule on on dimensioneeritud kalakamberpääs ehk kalatrepp. Ka-

latrepist, kus on olemas puhketsoonid pääsevad hästi läbi ka kehvema ujumisvõimega kalad. 

Dimensioneerimisel on kasutatud arvutusmetoodikat ja valemeid raamatust „Fish passes – 

Design, dimensions and monitooring“ [32]. 

Kalatrepi arvutustes kasutatakse ülavee kõrgeimat paisutustaset, mille järgi leitakse ülavee 

ja alavee veetasemete vahed. 

ℎ𝑡𝑜𝑡 = 60,57 − 56,45 = 4,12 𝑚                                    (3.33) 

ℎ𝑡𝑜𝑡2 = 60,57 − 56,92 = 3,65 𝑚                                    (3.34) 

kus 

htot – KPT ja alumise bjefi madalaima veetaseme vahe, 

htot2 – KPT ja alumise bjefi kõrgeima veetaseme vahe. 

Kalatrepi arvutusteks määratakse kambri laiuseks b = 2 m ja h = 1 m. 

Kalatrepi kambrite arvu teada saamiseks kasutatakse valemit: 

𝑛 =
ℎ𝑡𝑜𝑡

Δℎ𝑚𝑎𝑥
− 1 ,                                                   (3.35) 

kus 

n – arvutuslik kambrite arv, 

htot – kõrguste vahe, so. 4,12 m, 

Δhmax – veetasemete vahe kambrites mis on maksimaalselt lubatud, so. 0,2 m. 

𝑛 =
4,12

0,2
− 1 = 19,6 

Valemist 3.35 saadud tulemuse järgi valitakse kambrite arvuks 20. 

Veetase kambris arvutatakse valemiga: 

Δh𝑛𝑜𝑟𝑚 =
ℎ𝑡𝑜𝑡2

𝑛 + 1
=

3,65

20 + 1
= 0,17 𝑚,                                  (3.36) 

kus 
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Δhnorm – veetase kambris, 

n – valemi 3.35 järgi valitud kambrite arv, 

htot2 – veetasemete vahe, so. 3,65 m. 

Vee voolukiirused kalatrepis peavad olema väiksemad kui 2,0 m/s [32]. Arvutatakse kont-

rolliks mis on projekteeritava kalatrepi voolukiirused: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = √2 ∗ 𝑔 ∗ Δℎ𝑚𝑎𝑥 = √2 ∗ 9,81 ∗ 0,2 = 1,98 𝑚 𝑠⁄                 (3.38) 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = √2 ∗ 𝑔 ∗ Δℎ𝑛𝑜𝑟𝑚 = √2 ∗ 9,81 ∗ 0,17 = 1,83 𝑚 𝑠 ⁄               (3.39) 

Kalatrepi tõrgeteta toimimiseks leitakse vajalikud vooluhulgad. Vooluhulkade leidmiseks 

määratakse ava mõõtmed. Käesolevas töös on alumise ava kõrguseks hs=0,35 m ja laiuseks 

bs=0,35 m. Vajalikud vooluhulgad leitakse valemitega: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = Ψ ∗ 𝐴𝑠 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ Δℎ𝑚𝑎𝑥                                    (3.40) 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = Ψ ∗ 𝐴𝑠 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ Δℎ𝑛𝑜𝑟𝑚                                   (3.41) 

kus  

Ψ – vooluhulgategur, so. 0,75, 

As – alumise ava ristlõike pindala, so. As =hs*bs = 0,12 m2. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∗ 0,12 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,2 = 0,18 𝑚3/𝑠 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0,75 ∗ 0,12 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,17 = 0,16 𝑚3/𝑠 

Veesügavus kambris leitakse valemiga: 

ℎ𝑚 = ℎ +
Δℎ𝑚𝑎𝑥

2
= 1 +

0,2

2
= 1,1 𝑚                                  (3.42) 

kus 

hm – vee sügavus 

h – minimaalne sügavus, so. 1 m. 

Vooluenergia valemi järgi leitakse kambri pikkus. Vooluenergia ei tohiks olla üle 200 W/m3, 

soovituslik E=150 W/m3. Kambri pikkus arvutatakse valemiga: 

𝑙𝑏 =
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ Δℎ𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑄𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑎)

𝐸 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑚
+ 𝑑                                  (3.43) 

kus 

d – kambri seina paksus, so. 0,1 m, 
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ρ – vee tihedus, so. 1000 kg/m3,  

E – vooluenergia, so. 150 W/m3,  

b – kalatrepi laius, so. 2 m, 

hm – veetaseme kõrgus kambris, valemist 3.42, 

Qmax – vooluhulk kalatrepis, valemist 3.40, 

Qa – vooluhulk läbi ülemise sein ava, valemist 3.44. 

Vooluhulk, mis voolab läbi ülemise ava leitakse valemiga: 

𝑄𝑎 =
2

3
∗ 𝜇 ∗ 𝛿 ∗ 𝑏𝑎 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ𝑤                                         (3.44) 

kus 

μ – ava vooluhulgategur, so. 0,60, 

d – varutegur, so. 1,0, 

ba – ülemise ava laius, valitud 0,25 m, 

g – raskuskiirendus so. 9,81 m3/s, 

hw – veetaseme kõrgus avas, so. 0,1 m. 

𝑄𝑎 =
2

3
∗ 0,60 ∗ 1,0 ∗ 0,25 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 0,1 = 0,04 𝑚3/𝑠 

Arvutatakse ühe kambri pikkus valemiga 3.43: 

𝑙𝑏 =
1000 ∗ 9,81 ∗ 0,2 ∗ (0,18 + 0,04)

150 ∗ 2 ∗ 1,1
+ 0,1 = 1,4 𝑚 

Kalatrepi lõpliku pikkuse saab arvutada valemiga: 

𝑙𝑡𝑜𝑡 = 𝑛 ∗ 𝑙𝑏                                                    (3.45) 

kus 

n – kambrite arv, 

lb – ühe kambri pikkus valemist 3.43 

𝑙𝑡𝑜𝑡 = 20 ∗ 1,4 = 28 𝑚 

Arvutustulemustest selgub, et projekteeritava kalatrepi pikkus on 28 m, laius 2,6 m, sekt-

sioonide pikkus 1,4 m ning sektsioonide arv 20 tk. Vaheseinad on 0,1 m paksused ning äär-
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mised seinad 0,3 m paksused. Kalatrepp kavandatakse vasakpoolse kaldasamba kõrvale. Ka-

latrepi põhi täidetakse 0,2 m paksuse kivimaterjaliga, et põhi kare oleks. Käesolevas töös ei 

ole tehtud arvutusi raudbetooni kohta.  

Kalapääsu paiknemist vaadata graafiliselt lisalt 2 ja lõiget võib näha jooniselt 4. 
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4. JALAKÄIJATE SILLA DIMENSIONEERIMINE 

 

Uue regulaatori ehituse käigus on tarvilik rekonstrueerida ka uus sild, mis ühendab Uueveski 

oja kaldaid regulaatori kohal. Uut silda on vaja, sest olemasolev sild on amortiseerunud ning 

ei ole enam kasutamiseks turvaline. 

Projekteerimisel on lähtutud standardist „Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projektee-

rimine, Osa 2: Sillad“ [33] ning „Ehituskonstruktori käsiraamatust“ [34]. Silde ava pikkus 

on 6,25 m, aga kuna silla mõlemad otsad peavad ulatuma jõe kaldasammastele, siis silla 

projekteerimisel lähtutakse silla pikkusest 7,5 m.. Silla projekteeritav laius on 1,2m ja seda 

arvestades ei saa seal peal toimuda väga suurt liiklust, sild on mõeldud kasutamiseks vaid 

jalakäiatele.  

Silla kandvaks elemendiks on kaks tala, millele naelutatakse laudis ja kinnitatakse käsipuud. 

Kandvate talade dimensioneerimiseks on määratud mõjuvad koormused. Koormused, mis 

silda mõjutavad on silla oma detailide koormus (need on käsipuu detailid, laudis, kandvate 

talade omaraskus), lumekoormus ja jalakäijate poolt tekitatud koormus.   

Silla omakaalu teada saamiseks on vaja valida silla ehituseks vaja minevate materjalide rist-

lõikeid. Käsipuu materjaliks valitakse saematerjal ristlõikega 25x115 (mm), käsipuu posti-

deks 110x150 (mm), laudiseks 30x200 (mm) ning esialgselt valitakse kandvate talade rist-

lõikeks 300x350 (mm) ja hiljem arvutuste käigus kontrollitakse kas see ristlõige sobib. 

Sillale kuluva puidu omakaal arvutatakse lähtuvalt puidu mahust: 

𝑉 =
𝑏

1000
∗

ℎ

1000
∗ 𝑙 ∗ 𝑛                                           (4.1) 

kus 

V – puidu maht (m3) 

b ja h – ristlõike mõõtmed (mm) 

l – elemendi pikkus (m) 
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n – vajaminevate elementide arv. 

Arvutatakse iga elementide maht eraldi kokku ning seejärel summeeritakse. 

𝑉𝑘ä𝑠𝑖𝑝𝑢𝑢 =
25

1000
∗

115

1000
∗ 7,5 ∗ 2 = 0,043 m3 

𝑉𝑘ä𝑠𝑖𝑝𝑢𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑡 =
110

1000
∗

150

1000
∗ 1,5 ∗ 14 = 0,347 m3 

𝑉𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑠 =
30

1000
∗

200

1000
∗ 1,2 ∗ 36 = 0,259 m3 

𝑉𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑 =
300

1000
∗

350

1000
∗ 7,5 ∗ 2 = 1,58 m3 

𝑉𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 = 0,043 + 0,347 + 0,259 + 1,58 = 2,23 m3 

Puidu mahu järgi on võimalik arvutada tarviliku puidu omakaal: 

𝑞𝑑 =
𝑉𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 ∗ 𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑙
                                                   (4.2) 

kus 

qd – puidu omakaal 

Vkokku – puidu maht (m3) 

ρmean – puidu tihedus so.  C30 4,6 kN/m3. 

𝑞𝑑 =
2,23 ∗ 4,6

7,5
= 1,37 𝑘𝑁 𝑚⁄  

Arvestatakse ka vertikaalkiirendusega, mis tekib kui sillal on kellegi või millegi poolt teki-

tatud liikumine, näiteks siis silda ületavate inimeste liikumine sillal. Vertikaalkiirendus ar-

vutatakse valemiga: 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑛 = 0,23 ∗ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡 1 ∗ 𝑛 ∗ 𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡                               (4.3) 

kus 

avert n – vertikaalkiirendus 

avert 1 – ühe isiku poolt tekitatud kiirendus efekt 

n – jalakäijate arv sillal, so. 13 inimest 

kvert – vertikaalse liikumise tegur, so. 1. 

On tarvilik leida mass mis tekitab sillal liikudes vibratsiooni ehk raskuskiirenduse, see lei-

takse valemiga: 

𝑚 =
𝑞𝑑 ∗ 1000

𝑔
=

1,37 ∗ 1000

9,81
= 139,65 𝑘𝑔                           (4.4) 
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kus 

m –silla ühikpikkuse mass 

g - raskuskiirendus so. 9,81 m/s2. 

Silla kogumass leitakse valemiga: 

𝑀 = 𝑚 ∗ 𝑙 = 139,65 ∗ 7,5 = 1047,38 kg                               (4.5) 

kus 

M – silla kogumass 

l – silla sildeava so. 7,5 m. 

Ühe isiku poolt tekitatud kiirendus efekt sillale arvutatakse valemiga: 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡 1 =
200

𝑀 ∗ 𝜉
=

200

1047,38 ∗ 0,015
= 12,73 𝑚 𝑠2⁄                         (4.6) 

kus 

x – sumbuvustegur, so. 0,015. 

Mitme silda ületava inimese korral arvutatakse vertikaalkiirendus valemiga 4.3: 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑛 = 0,23 ∗ 12,73 ∗ 13 ∗ 1 = 38,06 m/s2 

Sillale mõjuva inimeste grupi poolt tekitatav jõud silla ühe meetri kohta saadakse, kui rakendada 

valemit: 

𝐹𝑑 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒 ∗
𝑔

1000
∗ 𝑛 ∗ 1,5 =

80 ∗
9,81
1000 ∗ 13 ∗ 1,5

7,5
= 2,04 𝑘𝑁 𝑚⁄           (4.7) 

kus 

minimene – ühe inimese mass, so. 80 kg. 

Seega ühele kandvale talale tulenev koormus saadakse arvutuse käigus: 

𝑄𝑑 =
(𝐹𝑑 + 𝑞𝑑) ∗ 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑛

𝑙 ∗ 2
=

(2,04 + 1,37) ∗ 38,06

7,5 ∗ 2
= 8,65 𝑘𝑁 𝑚⁄               (4.8) 

Leitakse jõu moment, mis tekib sillale: 

𝑀𝑠𝑖𝑙𝑑 =
𝑄𝑑 ∗ 𝑙2

8
=

8,65 ∗ 7,52

8
= 60,82 𝑘𝑁𝑚                                   (4.9) 
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Järgnevalt on võimalik leida paindetugevuse arvutuslik väärtus valemiga: 

𝑓𝑚𝑑 =
𝑓𝑚𝑘 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
=

30 ∗ 0,7

1,3
= 16,15 𝑁 𝑚𝑚2⁄                             (4.10) 

kus 

fmd – paindetugevuse arvutuslik väärtus 

fmk – normatiivne paindetugevus, so. 30 

γM – materjali osavarutegur, so. 1,3 

kmod – koormuse kestusklassi tegur, so. 0,7. 

Nüüd on võimalik kontrollida, kas esialgu valitud kandva talu ristlõige 300x350 (mm) vastab 

ka sillale esitatavatele nõuetele ja peavad koormusele vastu. Selleks asendame valemis te-

gurid ning leitakse tundmatu: 

ℎ = √
𝑀𝑠𝑖𝑙𝑑 ∗ 1000000 ∗ 6

𝑓𝑚𝑑 ∗ 𝑏
= √

60,82 ∗ 1000000 ∗ 6

16,15 ∗ 250
= 300,64 𝑚𝑚               (4.11) 

kus 

b – otsitava tala ristlõike üks suurus, see valitakse ise esialgu , antud töös on b=300 mm 

Arvutustulemustest selgub, et esialgu valitud kandev tala ristlõikega 300x350 mm on valitud 

õigesti ja sobib 7,5m sildega silla kandvaks talaks.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritööga on projekteeritud Viljandi Uueveski järvele ühe lahendusena uus 

regulaator ning voolurahustiks rahustuskaev, teise lahendusena välja pakutud uus regulaator 

koos kalatrepiga. Mõlema projektlahenduse jaoks on teostatud arvutused. Kalatrepp on välja 

pakutud, et Uueveski ojas elutsevad kalad saaksid võimaluse rännata Uueveski ojas. Olema-

soleva lahendusega neil see võimalus puudub.  

Eestis mitme valdkonna projekteerimist käsitlevas normis puudub viide hüdroloogiliste ar-

vutuste metoodika kohta. Vaatlusandmeteta valgalade kohta puudub standardiga või nor-

miga kehtestatud arvutusmetoodika. Käesolevas magistritöös on võrreldud  kolme erineva 

metoodikaga eri suurustega valgalade  kohta arvutatud äravoolumooduleid. Arvutused on 

teostatud tehnikadoktor Karl Hommiku empiirilisi valemeid ja kartogramme kasutades,  pro-

jekteerimisnormi SNiP 2.01.14-83 valemeid kasutades. Kolmanda moodusena on hüdroloo-

gilised arvutused teostatud parandades analoogjõe vooluhulka valgala pindala suhtega. Ana-

loogi järgi hüdroloogilisi arvutusi tehes on kasutatud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 

Instituudi poolt väljastatud vaatlusandmeid Põltsamaa jõele, Elva jõele, Tarvastu jõele ja 

Piigaste ojale.  

Lisaks arvtati Piigaste ojale vooluhulgad kasutades SNiP empiirilisi valemeid. Eesmärgiks 

kontrollida SNiP arvutusmetoodikaga saadud maksimumvooluhulga vastavust vaatlusand-

mete põhjal arvutatud maksimumvooluhulgale. Piigaste oja näitel tulid maksimumvooluhul-

gad mõlema meetodiga väga sarnased.  

Uue regulaatori dimensioneerimisel on kasutatud maksimaalset 1 % tõenäosusega voolu-

hulka 15,11 m3/s, mis saadi kasutades SNiP metoodikat Uueveski ojale paisu lävendis. SNiP 

metoodikaga saadud vooluhulka kasutati, sest Piigaste ojale arvutatud vooluhulgad andsid 

head tulemused, et kasutada seda metoodikat ka Uueveski paisu dimensioneerimise arvuta-

miseks.  
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SNiP hüdroloogiliste arvutustega saadud vooluhulga järgi on dimensioneeritud ka ühe või-

malusena välja pakutud kalatrepi lahendus ning teise võimalusena regulaator koos voolura-

hustuskaevuga. 

Kalapääsuna välja pakutud kalatrepp koosneb 20 kambrist, kambri pikkuseks on kavandatud 

1,4 m ning laiuseks 2 m. Kambrite vahelisteks avadeks on pilud nii vaheseina ülemises osas, 

kui ka alumises osas. 

Rahustuskaevu projekteerimiseks on töös tehtud vajalikud arvutused ning rahustuskaevu ar-

vutuslikuks pikkuseks saadud 11,79 m ning sügavuseks 1,18 m. 

Ühe võimalusena kaaluti ka regulaatori eemaldamist Uueveski järvelt. Paisud eemaldatakse 

üldjuhul siis kui soovitakse taastada enne paisu rajamist olnud keskkond. Antud olukorras 

ei olnud plaanis taastada endist olukorda. Kui oleks olnud soov taastada endine olukord ja 

pais eemaldada, siis võimalus, et taastub endine olukord on väga väike ja kui ka taastub 

millalgi endine olukord, siis seda väga pika aja jooksul, seda siis mitte kiiremini, kui küm-

nekonna aastaga. Paisu eemaldamist aga ei pakutud välja lahendusena, sest töö eesmärk on 

paisu rekonstrueerimine.  

Töös on dimensioneeritud regulaatori kohale jalakäijate sild, sest olemasolev sild on amor-

tiseerunud ning seetõttu ei ole kasutamiseks turvaline. Projekteeritavale sillale on kavanda-

tud kaks kandvat tala, laudis kõndimiseks ning käsipuud mõlemale silla äärde.  

Et Uueveski järve ökosüsteem hakkaks toimima hästi on vaja omanikel investeerida paisu 

rekonstrueerimisse ning seda peale ehitustöid ka korrapäraselt hooldada.  
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RESUME 

 

Ecological status of rivers affected by dams. Constructed of dams as a result of a very large extent, 

the current regime and the living organisms in the river mobility. 

Very many dams have depreciated so on Uueveski stream built the dam. In action front of a sign is 

to provide a solution to the reconstruction of the dam. A solution for the preparation of the hydro-

logical calculations performed to find out the maximum flow rate which weir must be able to let 

out. Hydrological calculations are carried out with different methods of small no obsevation data 

area - K. Hommik empirical formulas, SNIP design standard, and a hydrological survey data. Sum-

marize the different hydrological calculation resulting from the rates of the flow, and are selected 

by the sensible reconstruction of the dam. 

On the basis of the hydrological calculations performed in the way the two solution would be wise 

to reconstruct the dam. One solution is offered a new controller with stilling device. Another solu-

tion would be a new regulator with pool pass. In action research the possibility of dam removal. 

Along with the reconstruction of the regulator is required to upgrade members to the pedes-

trian bridge. In action  calculations are made on a new design of the bridge, and provides a 

solution to the new bridge. 
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LISAD 

 

Lisa 1.Maksimaalsete vooluhulkade empiirilise tõenäosuse arvutustabel 

Uueveski paisul Elva jõe analoogi järgi 

m Aasta Qmax K K-1 (K-1)² (K-1)³ p% 

1 1945 6,15 2,30 1,30 1,68 2,19 2,04 

2 1960 5,52 2,06 1,06 1,13 1,20 4,08 

3 1956 5,50 2,06 1,06 1,12 1,18 6,12 

4 1951 5,11 1,91 0,91 0,83 0,75 8,16 

5 1947 4,56 1,70 0,70 0,50 0,35 10,20 

6 1932 4,51 1,69 0,69 0,47 0,32 12,24 

7 1939 4,49 1,68 0,68 0,46 0,32 14,29 

8 1953 3,77 1,41 0,41 0,17 0,07 16,33 

9 1934 3,49 1,30 0,30 0,09 0,03 18,37 

10 1944 3,49 1,30 0,30 0,09 0,03 20,41 

11 1962 3,33 1,25 0,25 0,06 0,01 22,45 

12 1955 3,30 1,23 0,23 0,05 0,01 24,49 

13 1935 3,22 1,20 0,20 0,04 0,01 26,53 

14 1941 3,14 1,18 0,18 0,03 0,01 28,57 

15 1949 3,11 1,16 0,16 0,03 0,00 30,61 

16 1940 2,92 1,09 0,09 0,01 0,00 32,65 

17 1958 2,89 1,08 0,08 0,01 0,00 34,69 

18 1994 2,83 1,06 0,06 0,00 0,00 36,73 

19 1983 2,78 1,04 0,04 0,00 0,00 38,78 

20 1942 2,72 1,02 0,02 0,00 0,00 40,82 

21 1987 2,66 0,99 -0,01 0,00 0,00 42,86 

22 1946 2,59 0,97 -0,03 0,00 0,00 44,90 

23 1986 2,45 0,92 -0,08 0,01 0,00 46,94 

24 1933 2,39 0,89 -0,11 0,01 0,00 48,98 

25 1952 2,39 0,89 -0,11 0,01 0,00 51,02 

26 1984 2,34 0,88 -0,12 0,02 0,00 53,06 

27 1938 2,20 0,82 -0,18 0,03 -0,01 55,10 

28 1943 2,20 0,82 -0,18 0,03 -0,01 57,14 

29 1988 2,14 0,80 -0,20 0,04 -0,01 59,18 

30 1950 2,11 0,79 -0,21 0,05 -0,01 61,22 

31 1957 2,07 0,78 -0,22 0,05 -0,01 63,27 

32 1991 2,00 0,75 -0,25 0,06 -0,02 65,31 

33 1990 1,98 0,74 -0,26 0,07 -0,02 67,35 

34 1936 1,93 0,72 -0,28 0,08 -0,02 69,39 
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Lisa 1 järg 

 

35 1982 1,85 0,69 -0,31 0,09 -0,03 71,43 

36 1937 1,78 0,66 -0,34 0,11 -0,04 73,47 

37 1981 1,78 0,66 -0,34 0,11 -0,04 75,51 

38 1963 1,68 0,63 -0,37 0,14 -0,05 77,55 

39 1948 1,49 0,56 -0,44 0,20 -0,09 79,59 

40 1995 1,49 0,56 -0,44 0,20 -0,09 81,63 

41 1959 1,47 0,55 -0,45 0,20 -0,09 83,67 

42 1985 1,42 0,53 -0,47 0,22 -0,10 85,71 

43 1989 1,42 0,53 -0,47 0,22 -0,10 87,76 

44 1992 1,40 0,52 -0,48 0,23 -0,11 89,80 

45 1993 1,21 0,45 -0,55 0,30 -0,16 91,84 

46 1954 1,17 0,44 -0,56 0,32 -0,18 93,88 

47 1961 1,00 0,37 -0,63 0,39 -0,24 95,92 

48 1996 0,93 0,35 -0,65 0,42 -0,28 97,96 

 ∑ 128,38  ∑ 10,38 4,78  
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Lisa 2 Maksimaalsete vooluhulkade empiirilise tõenäosuse arvutustabel   

Uueveski paisul Tarvastu jõe analoogi järgi 

Nr. Aasta Qmax K K-1 (K-1)² (K-1)³ p% 

1 2010 5,01 1,78 0,78 0,60 0,47 4 

2 2011 4,64 1,64 0,64 0,42 0,27 8 

3 1978 4,53 1,61 0,61 0,37 0,22 12 

4 1981 4,24 1,50 0,50 0,25 0,13 16 

5 1995 3,91 1,38 0,38 0,15 0,06 20 

6 1999 3,65 1,29 0,29 0,09 0,03 24 

7 1991 3,28 1,16 0,16 0,03 0,00 28 

8 1982 3,06 1,08 0,08 0,01 0,00 32 

9 1983 2,87 1,02 0,02 0,00 0,00 36 

10 1992 2,87 1,02 0,02 0,00 0,00 40 

11 1984 2,82 1,00 0,00 0,00 0,00 44 

12 1990 2,73 0,97 -0,03 0,00 0,00 48 

13 1986 2,69 0,95 -0,05 0,00 0,00 52 

14 1989 2,49 0,88 -0,12 0,01 0,00 56 

15 1997 2,47 0,87 -0,13 0,02 0,00 60 

16 1979 2,46 0,87 -0,13 0,02 0,00 64 

17 1985 2,10 0,74 -0,26 0,07 -0,02 68 

18 1988 2,07 0,74 -0,26 0,07 -0,02 72 

19 1994 2,03 0,72 -0,28 0,08 -0,02 76 

20 1993 1,92 0,68 -0,32 0,10 -0,03 80 

21 1980 1,82 0,64 -0,36 0,13 -0,04 84 

22 1987 1,72 0,61 -0,39 0,15 -0,06 88 

23 1998 1,26 0,45 -0,55 0,30 -0,17 92 

24 1996 1,09 0,39 -0,61 0,38 -0,23 96 

 ∑ 67,73  ∑ 3,23 0,57  
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Lisa 3 Maksimaalsete vooluhulkade empiirilise tõenäosuse arvutustabel 

Uueveski paisul Põltsamaa analoogi järgi 

Nr. Aasta Qi K K-1 (K-1)² (K-1)³ p% 

1 1932 3,70 2,71 1,71 2,91 4,97 1,23 

2 1942 3,60 2,63 1,63 2,67 4,35 2,47 

3 1951 3,09 2,26 1,26 1,59 2,01 3,70 

4 1956 2,77 2,02 1,02 1,05 1,07 4,94 

5 1945 2,61 1,91 0,91 0,83 0,75 6,17 

6 1953 2,33 1,70 0,70 0,50 0,35 7,41 

7 1946 2,29 1,68 0,68 0,46 0,31 8,64 

8 1955 2,26 1,65 0,65 0,42 0,28 9,88 

9 1957 2,14 1,57 0,57 0,32 0,18 11,11 

10 1962 2,12 1,55 0,55 0,30 0,17 12,35 

11 1933 2,10 1,54 0,54 0,29 0,15 13,58 

12 1966 2,09 1,53 0,53 0,28 0,15 14,81 

13 2010 1,94 1,42 0,42 0,18 0,07 16,05 

14 1949 1,74 1,27 0,27 0,07 0,02 17,28 

15 2011 1,72 1,26 0,26 0,07 0,02 18,52 

16 1983 1,58 1,16 0,16 0,02 0,00 19,75 

17 1990 1,57 1,15 0,15 0,02 0,00 20,99 

18 1937 1,57 1,15 0,15 0,02 0,00 22,22 

19 1958 1,57 1,15 0,15 0,02 0,00 23,46 

20 1978 1,55 1,13 0,13 0,02 0,00 24,69 

21 1968 1,48 1,08 0,08 0,01 0,00 25,93 

22 1940 1,45 1,06 0,06 0,00 0,00 27,16 

23 1935 1,44 1,06 0,06 0,00 0,00 28,40 

24 2008 1,44 1,05 0,05 0,00 0,00 29,63 

25 1999 1,43 1,05 0,05 0,00 0,00 30,86 

26 1982 1,43 1,05 0,05 0,00 0,00 32,10 

27 1994 1,43 1,04 0,04 0,00 0,00 33,33 

28 1984 1,42 1,04 0,04 0,00 0,00 34,57 

29 1959 1,42 1,04 0,04 0,00 0,00 35,80 

30 1970 1,39 1,02 0,02 0,00 0,00 37,04 

31 1960 1,37 1,00 0,00 0,00 0,00 38,27 

32 1941 1,37 1,00 0,00 0,00 0,00 39,51 

33 1943 1,37 1,00 0,00 0,00 0,00 40,74 

34 1950 1,37 1,00 0,00 0,00 0,00 41,98 

35 2005 1,36 0,99 -0,01 0,00 0,00 43,21 

36 1981 1,33 0,97 -0,03 0,00 0,00 44,44 

37 1971 1,27 0,93 -0,07 0,01 0,00 45,68 

38 1952 1,25 0,91 -0,09 0,01 0,00 46,91 

39 1938 1,21 0,88 -0,12 0,01 0,00 48,15 

40 1977 1,19 0,87 -0,13 0,02 0,00 49,38 

41 2009 1,19 0,87 -0,13 0,02 0,00 50,62 
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Lisa 3 järg 

 

42 1987 1,19 0,87 -0,13 0,02 0,00 51,85 

43 1969 1,18 0,86 -0,14 0,02 0,00 53,09 

44 2001 1,18 0,86 -0,14 0,02 0,00 54,32 

45 1936 1,17 0,86 -0,14 0,02 0,00 55,56 

46 1944 1,17 0,86 -0,14 0,02 0,00 56,79 

47 1963 1,17 0,86 -0,14 0,02 0,00 58,02 

48 2002 1,17 0,85 -0,15 0,02 0,00 59,26 

49 1979 1,15 0,84 -0,16 0,02 0,00 60,49 

50 1995 1,11 0,82 -0,18 0,03 -0,01 61,73 

51 1947 1,11 0,81 -0,19 0,04 -0,01 62,96 

52 1988 1,04 0,76 -0,24 0,06 -0,01 64,20 

53 1948 1,03 0,75 -0,25 0,06 -0,02 65,43 

54 2003 1,02 0,75 -0,25 0,06 -0,02 66,67 

55 1961 1,02 0,75 -0,25 0,06 -0,02 67,90 

56 1967 1,01 0,74 -0,26 0,07 -0,02 69,14 

57 1976 1,01 0,74 -0,26 0,07 -0,02 70,37 

58 1954 0,99 0,73 -0,27 0,07 -0,02 71,60 

59 1965 0,99 0,73 -0,27 0,07 -0,02 72,84 

60 1974 0,94 0,69 -0,31 0,10 -0,03 74,07 

61 1989 0,92 0,67 -0,33 0,11 -0,03 75,31 

62 1934 0,91 0,67 -0,33 0,11 -0,04 76,54 

63 2004 0,91 0,67 -0,33 0,11 -0,04 77,78 

64 1980 0,90 0,66 -0,34 0,12 -0,04 79,01 

65 1992 0,90 0,66 -0,34 0,12 -0,04 80,25 

66 1991 0,87 0,63 -0,37 0,13 -0,05 81,48 

67 1985 0,86 0,63 -0,37 0,14 -0,05 82,72 

68 1997 0,86 0,63 -0,37 0,14 -0,05 83,95 

69 1964 0,82 0,60 -0,40 0,16 -0,06 85,19 

70 1993 0,80 0,58 -0,42 0,17 -0,07 86,42 

71 1975 0,78 0,57 -0,43 0,18 -0,08 87,65 

72 1986 0,77 0,57 -0,43 0,19 -0,08 88,89 

73 2007 0,77 0,56 -0,44 0,19 -0,08 90,12 

74 1998 0,75 0,55 -0,45 0,20 -0,09 91,36 

75 2000 0,73 0,54 -0,46 0,21 -0,10 92,59 

76 1939 0,72 0,53 -0,47 0,22 -0,11 93,83 

77 1972 0,70 0,51 -0,49 0,24 -0,11 95,06 

78 1973 0,69 0,50 -0,50 0,25 -0,12 96,30 

79 2006 0,60 0,44 -0,56 0,32 -0,18 97,53 

80 1996 0,50 0,36 -0,64 0,41 -0,26 98,77 

 ∑ 109,32  ∑ 16,70 12,97  
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Lisa 4 Maksimaalsete vooluhulkade empiiriline tõenäosus Uueveski ojal 

Piigaste oja analoogi järgi 

m Aasta Qmax K K-1 (K-1)² (K-1)³ p% 

1 1951 18,36 3,99 2,99 8,92 26,64 1,4 

2 1960 13,90 3,02 2,02 4,07 8,22 2,9 

3 1968 13,77 2,99 1,99 3,96 7,88 4,3 

4 1978 10,31 2,24 1,24 1,53 1,90 5,8 

5 1956 10,12 2,20 1,20 1,43 1,71 7,2 

6 1957 8,73 1,89 0,89 0,80 0,72 8,7 

7 1958 8,47 1,84 0,84 0,70 0,59 10,1 

8 1953 8,02 1,74 0,74 0,55 0,41 11,6 

9 1964 7,37 1,60 0,60 0,36 0,22 13,0 

10 1991 7,21 1,57 0,57 0,32 0,18 14,5 

11 1955 6,79 1,47 0,47 0,22 0,11 15,9 

12 1946 6,56 1,42 0,42 0,18 0,08 17,4 

13 1962 6,53 1,42 0,42 0,17 0,07 18,8 

14 1950 5,82 1,26 0,26 0,07 0,02 20,3 

15 1952 5,78 1,26 0,26 0,07 0,02 21,7 

16 1972 5,66 1,23 0,23 0,05 0,01 23,2 

17 1997 5,52 1,20 0,20 0,04 0,01 24,6 

18 1999 5,30 1,15 0,15 0,02 0,00 26,1 

19 1986 5,04 1,09 0,09 0,01 0,00 27,5 

20 1987 5,04 1,09 0,09 0,01 0,00 29,0 

21 1992 5,04 1,09 0,09 0,01 0,00 30,4 

22 1994 5,00 1,09 0,09 0,01 0,00 31,9 

23 1993 4,96 1,08 0,08 0,01 0,00 33,3 

24 1969 4,91 1,07 0,07 0,00 0,00 34,8 

25 1981 4,85 1,05 0,05 0,00 0,00 36,2 

26 1963 4,78 1,04 0,04 0,00 0,00 37,7 

27 1983 4,78 1,04 0,04 0,00 0,00 39,1 

28 2013 4,78 1,04 0,04 0,00 0,00 40,6 

29 1949 4,59 1,00 0,00 0,00 0,00 42,0 

30 1947 4,53 0,98 -0,02 0,00 0,00 43,5 

31 2005 4,53 0,98 -0,02 0,00 0,00 44,9 

32 1976 4,49 0,98 -0,02 0,00 0,00 46,4 

33 1966 4,17 0,91 -0,09 0,01 0,00 47,8 

34 2008 4,04 0,88 -0,12 0,02 0,00 49,3 

35 1988 3,98 0,86 -0,14 0,02 0,00 50,7 

36 1984 3,69 0,80 -0,20 0,04 -0,01 52,2 

37 1971 3,65 0,79 -0,21 0,04 -0,01 53,6 

38 1990 3,58 0,78 -0,22 0,05 -0,01 55,1 

39 1973 3,46 0,75 -0,25 0,06 -0,02 56,5 

40 1998 3,34 0,73 -0,27 0,08 -0,02 58,0 

41 1977 3,29 0,71 -0,29 0,08 -0,02 59,4 
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Lisa 4 järg 

 

42 1979 3,06 0,66 -0,34 0,11 -0,04 60,9 

43 2004 2,80 0,61 -0,39 0,15 -0,06 62,3 

44 2010 2,79 0,60 -0,40 0,16 -0,06 63,8 

45 1970 2,78 0,60 -0,40 0,16 -0,06 65,2 

46 1989 2,75 0,60 -0,40 0,16 -0,07 66,7 

47 2009 2,62 0,57 -0,43 0,19 -0,08 68,1 

48 1996 2,52 0,55 -0,45 0,20 -0,09 69,6 

49 1959 2,46 0,53 -0,47 0,22 -0,10 71,0 

50 1967 2,44 0,53 -0,47 0,22 -0,10 72,5 

51 1954 2,36 0,51 -0,49 0,24 -0,12 73,9 

52 2001 2,33 0,51 -0,49 0,24 -0,12 75,4 

53 1995 2,21 0,48 -0,52 0,27 -0,14 76,8 

54 2011 2,18 0,47 -0,53 0,28 -0,15 78,3 

55 2007 2,17 0,47 -0,53 0,28 -0,15 79,7 

56 2002 2,15 0,47 -0,53 0,28 -0,15 81,2 

57 2003 2,02 0,44 -0,56 0,32 -0,18 82,6 

58 1974 1,90 0,41 -0,59 0,34 -0,20 84,1 

59 1982 1,90 0,41 -0,59 0,35 -0,20 85,5 

60 1980 1,87 0,41 -0,59 0,35 -0,21 87,0 

61 1985 1,87 0,41 -0,59 0,35 -0,21 88,4 

62 2012 1,86 0,40 -0,60 0,36 -0,21 89,9 

63 2006 1,78 0,39 -0,61 0,38 -0,23 91,3 

64 2000 1,74 0,38 -0,62 0,39 -0,24 92,8 

65 1961 1,71 0,37 -0,63 0,39 -0,25 94,2 

66 1965 1,45 0,31 -0,69 0,47 -0,32 95,7 

67 1975 1,40 0,30 -0,70 0,49 -0,34 97,1 

68 1948 1,36 0,29 -0,71 0,50 -0,35 98,6 

 ∑ 313,21  ∑ 31,77 44,25  
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(lõputöö pealkiri) 
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(juhendaja(te) nimi) 
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1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  
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