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Käesolevas magistritöös on Ahja jõel Saesaare paisu likvideerimist käsitletud antud kohas 
võimaliku arengustsenaariumina, mis lahendaks kalade rändeprobleemi ja võimaldaks 
taastuda Ahja jõe looduslikul ökosüsteemil, mida laiemas mõttes loetakse pinnavee hea 
seisundi küsimuses riiklike keskkonnaeesmärkide saavutamist toetavaks tegevuseks. 
 

Põhiline töö eesmärk on pakkuda välja insenertehniline lahendus Saesaare paisu 
lammutamiseks (paisutuse täielikuks likvideerimiseks) ja paisu asukohas looduslähedase 
kärestiku taastamiseks. 
 

Töös on antud uurimuslik ülevaade Ahja jõe ja Saesaare hüdrosõlme hetkeolukorrast. 
Kirjandusallikate ja arhiivimaterjalide alusel on täpsustatud Saesaare hüdrosõlme rajamise 
eelset Ahja jõe looduslikku olukorda Saesaares. Kogutud andmetele tuginedes on vaadeldud 
taastatava kärestiku kahte lahendusvarianti - omaaegse kärestiku taastamine (variant 1) ja 
asenduskärestiku rajamine (variant 2), koos eelisvariandi valikuga ja sellele projektlahenduse, 
sh kärestiku ehitusjooniste, koostamisega. Eelisvariandina on käsitletud töös 
asenduskärestikku variant 2. Projekteeritud looduslähedase kärestiku pikkuseks on 250 m, 
languks ~1%. Projekteeritud on kolm kärestiku alamvarianti: üheharuline (2-A), kaheharuline 
pika saarega (2-B1) ja kaheharuline lühikese saarega (2-B2) kärestik. Paisu lammutamine ja 
kärestiku rajamine on projektlahendusega kavandatud etapiviisiliselt. Esiteks toimub 
liigveelaskme konstruktsioonide lammutamine ja kärestiku parempoolse haru väljaehitamine 
(1. etapp). Seejärel olenevalt kärestiku alamvariandist pinnaspaisu ja hüdroelektrijaama 
rajatiste osaline või täielik eemaldamine ning kärestiku vasakpoolse haru väljaehitamine (2. 
etapp). Ehitustööd on ette nähtud läbi viia ajutiste pinnasest tõkketammide varjus. 
Lammutatava liigveelaskme ette on paisjärve veetaseme ohutuks alandamiseks (peale 
liigveelaskme eemaldamist ja kärestiku parempoolse haru kujundamist) projekteeritud ajutine 
lukustuvatest betoonplokkidest pais, mille järkjärgulise lammutamise teel saab alandada 
kontrollitult veetaset paisjärve põhjani. 1. etapis on ehitusaegse vooluhulga läbilaskmiseks 
ette nähtud kasutada täiendatud olemasolevaid hüdroelektrijaama rajatisi, tulva korral ka 
ümberkujundatavat liigveelaskme haru ennast - selleks on haru ülaveepoolse tõkketammi 
kehandisse projekteeritud avariiülevool. 2. etapis, paisjärve allalaskmise järel, on ette nähtud 
jõevool mööda juhtida kärestiku väljaehitatud parempoolse haru kaudu, tagades seejuures 
ehitustehnikale ülepääs sängist ajutise torusilla abil. Töö raames on dimensioneeritud ajutisi 
veeläbilaskerajatisi (avariiülevool, torusild) ning koostatud ehitusaegsete rajatiste 
põhimõttelist tehnilist lahendust kajastavad ehitusjoonised. 
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This Master’s thesis deems the removal of Saesaare dam on Ahja River the potential 
development scenario for the location in question, as it would solve the problem of fish 
migration and enable the natural ecosystem of Ahja River to recover. In a broader sense, this 
is considered an activity that supports achieving national environmental targets regarding the 
issue of the good condition of surface water. 
 

The main objective of this thesis is to propose an engineering solution for the demolition of 
Saesaare dam (complete removal of the dam and impounded lake) and for the restoration of 
close to nature rapids at the site of the dam. 
 

This thesis provides an exploratory overview of the current situation of Ahja River and the 
hydro-engineering complex of Saesaare. The natural condition of Ahja River at Saesaare prior 
to the construction of the hydro-engineering complex is investigated based on literature and 
archival material. Based on the collected data, two solutions are considered for the restoration 
of the rapids - the restoration of the former rapids (version 1) and the construction of 
replacement rapids (version 2) - with a selection of a preferred version and design of a 
technical solution, incl. technical drawings of rapids, for the chosen version. The preferred 
version developed in this thesis is version 2 (replacement rapids). The length of the designed 
rapids is 250 m; the bottom slope is approximately 1%. Three subvariants of the rapids were 
designed: one-branch rapids (2-A), two-branch rapids with a long island (2-B1) and two-
branch rapids with a short island (2-B2). The demolition of the dam and the construction of 
rapids are planned to be performed in phases. Stage 1 includes the demolition of the spillway 
structures and the construction of the right branch of the rapids. Stage 2 includes the partial or 
complete (depending on the subvariant of the rapids) removal of the earth dam and 
hydropower plant structures, as well as the construction of the left branch of the rapids. The 
construction works are planned behind the soil cofferdams. A temporary dam of interlocking 
concrete blocks will be placed in front of the spillway to be demolished to safely lower the 
water level in the impounded lake (after the spillway has been removed and the right branch 
of the rapids has been shaped). The existing upgraded structures of the hydropower plant will 
be used to redirect flow during the construction works in Stage 1. In the event of a flood, the 
reconstructed spillway branch will also be used - for this purpose has been emergency 
overfall designed to the body of the headwater cofferdam. In Stage 2, after the impounded 
lake is drained, the flow is redirected through the completed right branch of the rapids, while 
ensuring a crossing over the completed riverbed for the construction technology by using a 
temporary pipe bridge. The temporary structures (emergency overfall, pipe bridge) have been 
dimensioned and the technical drawings with the principle technical solutions of the 
structures for the duration of the construction works have been created. 
 

Keywords: hydro-engineering complex, impounded lake, migration barrier, artificial rapids, 
cofferdam 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti jõgedel võib hinnanguliselt arvestada 1200-1500 inimtekkelise paisuga, mille 

paisutuskõrgus madalvee tingimustes on üle 0,3 m [1]. Paisude otstarve võib olla 

mitmesugune. Peamiselt kasutatakse Eestis vooluveekogude paisutamisega tekitatud 

paisjärvede vett hüdroenergia kasutamiseks, tehnoloogia-, kastmis- või tarbeveeks ja 

kalakasvandustes, paisjärvesid ennast ka virgestuseks [2]. 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ alusel on kehtestatud Euroopa 

ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, mis on Eestis üle võetud veeseaduses. 

Veeseadusega on seatud eesmärk saavutada 2015. aasta 22. detsembriks pinna- ja põhjavee 

hea seisund, kaasa arvatud tehisveekogumite ning tugevasti muudetud veekogumite hea 

keemiline seisund ja hea ökoloogiline potentsiaal. Jõgede ökoloogilise kvaliteedi üheks 

olulisemaks näitajaks on selle kalastiku seisund. Kalastiku hea seisund eeldab, et kalastiku 

liigiline koosseis ja esinevate liikide arvukused on lähedased looduslikele 

tüübispetsiifilistele ning kalakoosluste vanuselises struktuuris ei esine suuri muutusi [3]. 

Kalastiku ja muu vee-elustiku hea seisundi saavutamise oluliseks tingimuseks on jõe hea 

hüdromorfoloogiline kvaliteet, sh tõkestamatus. 

 

Paisude mõju jõgede kalastiku seisundile on peaaegu alati ulatuslik ja mitmekülgne. Paisud 

eraldavad jõelõike üksteisest ning tõkestavad kalade rännet. Kuna paise rajatakse reeglina 

suure languga jõelõikudele, siis on paratamatu, et sellega kaasneb väärtuslikumate jõeliste 

elupaigatüüpide - kärestike ja kiirevooluliste kivise-kruusase põhjaga jõelõikude (kalade 

oluliste elu- ja sigimispaikade) vähenemine. Paisjärve rajamisega kaasnevad ka muutused 

jõevee kvaliteedis (veetemperatuur, gaasirežiim). Paisude kasutamisel hüdroenergeetilisel 

otstarbel võib negatiivse mõjuna lisanduda hüdroelektrijaama töö käigus (tsüklilise 

tootmisskeemi puhul) vooluhulkade suur kõikumine allpool paisu [1, 2]. 

 

Seega mõjutavad paisud ja nende tekitatud veehoidlad (paisjärved) jõekeskkonna 

bioloogilisi ja füüsilisi omadusi enamasti negatiivselt. Käesolevas töös uurimisobjektiks 

oleva Saesaare paisu ja paisjärve korral avaldub see selgelt kalastiku liigilises struktuuris 
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ning väheväärtuslikkuses. Praegune kalastik paisjärves on algupärasest looduslikust väga 

erinev ja seega rikutud seisundis. Saesaare paisjärve rajamisega Ahja jõe keskjooksule on 

seni kärestikulise jõelõigu ökosüsteem asendunud seisuveelise veekoguga, sellest 

tulenevalt on degradeerunud ka kalastik [4, 5]. 

 

Siinjuures kalapääsu rajamine paisu juurde on ainult osaliselt leevendavaks meetmeks. 

Kalastiku ja jõe hea seisundi saavutamise kõige tõhusam meede on jõe loodusliku sängi 

taastamine ehk paisu ja paisjärve likvideerimine, sest seeläbi on võimalik lisaks kalade 

läbipääsu tagamisele parandada oluliselt ka jõe elupaigalist kvaliteeti tervikuna [1]. 

Saesaare paisu juurde kalapääsu rajamise võimalusi on kaalutud 2012. a. algatatud 

Saesaare Elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneeringus (DP) ja selle keskkonnamõju 

strateegilises hindamises (KSH) [6, 7] (hetkel menetlemine peatatud). Nimetatud 

detailplaneeringuga kavandati Saesaare hüdrosõlme uue väikehüdroelektrijaama ehitamist 

jões vahetult peale liigveelaskme voolurahustit sanitaarvooluhulga tagamiseks ja vee 

erikasutusloa nõuete täitmiseks kalapääsu rajamist. KSH käigus hinnati kalapääsu 

erinevaid alternatiivseid lahendusi Saesaare paisu juurde - kalalift, kamberkalapääs, 

looduslähedase möödaviikpääsu variatsioonid ja paisu likvideerimine. Parimaks 

arengustsenaariumiks on hinnatud nn null-alternatiiv ehk paisu likvideerimine koos paisu 

asukohas kärestikulise jõesängi taastamisega [8]. 

 

Aitamaks kaasa riiklike keskkonnaeesmärkide saavutamisele korraldatakse 

Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri poolt erinevaid tegevusi (programmid). 

Üheks selliseks on Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfondi programm „Tõkestusrajatiste 

inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks“, mille 

alamprogrammi (hange III) „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade 

rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud“ raames otsustati esitatud kalade 

rändevõimaluste tagamise eelisalternatiivi Saesaares - paisu likvideerimise täiendavaks 

analüüsimiseks koostada vastav eelprojekt ja läbi viia keskkonnamõju hindamine. Ette 

nähtud tegevuste ülesandeks on sealhulgas Saesaare paisu likvideerimise tehnilise külje 

väljaselgitamine - paisu lammutamise võimalikkuse/teostatavuse uurimine. 

 

Lähtuvalt eespool toodust on käesoleva magistritöö eesmärgiks uurida võimalusi ja 

pakkuda välja insenertehniline lahendus Saesaare paisu lammutamiseks (paisutuse 

täielikuks likvideerimiseks) ja looduslähedase kärestiku taastamiseks. Töös on tähelepanu 
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pööratud Saesaare paisu ja hüdroelektrijaama rajamise eelse Ahja jõe olukorra 

väljaselgitamisele (peamiselt ajaloolise Saesaare kärestiku osas) ja järgmistele 

hüdrotehnilistele aspektidele: taastatava kärestiku võimalikud lahendusvariandid lähtuvalt 

endisest ja tänapäevasest looduslikust situatsioonist, paisu lammutamisel ohutu paisjärve 

veetaseme alandamine ning ehitusaegsete vooluhulkade läbilaskmine. 

 

Käesoleva magistritöö juurde kuulub 19 lisa. Osa toodud lisadest (lisad 1-10) on uurimuse 

käigus kogutud asjakohane arhiivimaterjal ja osa (lisad 11-19) koostatud projektlahendusi 

käsitlevad ehitusjoonised ja muu teave. Lisad on esitatud eraldi kaustas. 
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1. ÜLEVAADE UURITAVAST PIIRKONNAST 

 

1.1. Ahja jõgi 

 

1.1.1. Jõe üldandmed 

 

Ahja jõgi (keskkonnaregistri kood VEE1047200) on Emajõe alamjooksu suurim lisajõgi. 

Ahja jõgi kuulub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda. Jõe ülem- ja keskjooks 

paikneb Põlva- ja alamjooks Tartumaal: jõe lähe (Erastvere järv) asub Otepää kõrgustiku 

nõlval, ülem- ja keskjooks Kagu-Eesti lavamaal ning alamjooks Peipsi nõos [9]. Jõel on 

rohkesti lisajõgesid, millest tähtsamateks on Leevi, Ora ja Lutsu jõgi ning Luutsna oja [10]. 

Ahja jõe pikkus on 102,1 km ja valgala 1074,3 km2 [11]. 

 

 

1.1.2. Jõe keskkonnaseisund 

 

EL veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) nõuetest ning veeseadusest tulenevalt on Ahja 

jõele veemajandamise ja veekaitse korraldamise eesmärgil moodustatud neli 

vooluveekogumit (lähtest arvates): 1) Ahja Hilba jõeni (Ahja_1), 2) Ahja Hilba jõest 

Kiidjärve paisjärveni (Ahja_2), 3) Ahja Kiidjärve paisjärve algusest Saesaare paisuni 

(Ahja_3), 4) Ahja Saesaare paisust suudmeni (Ahja_4). Nendest vooluveekogumitest 

Ahja_1, Ahja_2 ja Ahja_4 on määratletud kui looduslikud pinnaveekogumid ning Ahja_3 

kui tugevasti muudetud pinnaveekogum [12, 13]. 

 

Veeseaduse kohaselt kehtib veekogudele keskkonnaeesmärgina pinnavee hea seisundi 

saavutamine või kui pinnavesi on heas seisundis, siis on eesmärgiks selle seisundi 

säilitamine. Kusjuures pinnavee seisund on hea, kui nii pinnaveekogumi ökoloogiline 

seisund (kirjeldatav bioloogiliste, hüdromorfoloogiliste ja füüsikalis-keemiliste 

kvaliteedinäitajate kaudu) kui ka keemiline seisund on vähemalt hea (veeseadus § 35 lg 3). 

Tugevasti muudetud veekogumitele kohaldatakse alternatiivset keskkonnaeesmärki - hea 

ökoloogiline potentsiaal, mis näitab, kuivõrd sarnane on selle veekogumi ökosüsteemi 
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struktuuri ja funktsioneerimise kvaliteet veekogu tüübi poolest sellele veekogule kõige 

sarnasemale looduslikule veekogule. Seejuures tuleb igal juhul saavutada hea keemiline 

seisund, samuti ei tohi tugevasti muudetud veekogumite vee kvaliteet ohustada looduslike 

veekogumite seisundiklassi [12]. 

 

Seisuga 07.12.2015 kehtivas Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas aastaiks 2009-2015 on 

Ahja jõe vooluveekogumite seisundiklassid määratud kokkuvõtlikult järgmiselt (2009. a 

koondseisund): lähtest Saesaare paisuni „hea“, Saesaare paisust suudmeni „väga hea“. 

Valminud ajakohastatud perioodiks 2015-2021 veemajanduskava kohaselt (kinnitatud 

Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuaril 2016. a) on Ahja jõe veekogumite seisund võrreldes 

2009. a omaga halvenenud. Vooluveekogumite 2013. a koondseisundiks on uuendatud 

veemajanduskavas määratud lähtest Saesaare paisuni (Ahja_1, Ahja_2, Ahja_3) „kesine“ 

ja Saesaare paisust suudmeni (Ahja_4) „hea“. Peamiseks koormusallikaks veekogumitel 

Ahja_1 ja Ahja_3 (Ahja_2 osas koormus ebaselge) on nimetatud paisud ning veekogumil 

Ahja_3 on lisaks hüdroelektrienergia tootmine [13]. Nende koormusallikate otsene mõju 

avaldub eelkõige kalastikule ja antud juhul on just kalastik jõe kõigi kolme ülemjooksu 

poolse veekogumi mittehea ökoloogilise seisundi põhjustajaks [13]. Hea 

seisundi/ökoloogilise potentsiaali saavutamisele (Ahja_1, Ahja_3 puhul eesmärk aastaks 

2021, Ahja_2 puhul aastaks 2027) ja paisrajatiste negatiivsete mõjude vähendamisele 

suunatud abinõuks on veemajanduskava meetmeprogrammi kohaselt paisudel, kus 

kalarände probleem on senini lahendamata, kalade rändetingimuste parandamiseks ja 

läbipääsu tagamiseks lahenduse leidmine, juba avatud paisudel rändetõkke likvideerimise 

või rajatud kalapääsu toimimise järelkontroll. Jõe hüdroenergeetilise kasutamise puhul on 

meetmena välja pakutud veekogu ökoloogiliselt vajaliku vooluhulga ja veerežiimi 

tagamine vee erikasutusloa tingimuste seadmise ja järelevalve teel [13]. 

 

 

1.1.3. Jõe looduskaitseline väärtus 

 

Ahja jõgi on kantud keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määruses nr 58 „Lõheliste ja 

karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee 

kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“ 

toodud veekogude nimekirja lõheliste elupaigana. Samuti on Ahja jõgi lõigus Valgupera 

oja suudmest Tartu-Räpina maantee sillani kantud keskkonnaministri 15. juuni 2004. a 
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määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ 

toodud veekogude nimekirja ja kuulub looduskaitseseaduse § 51 lg 1 ja 11 regulatsiooni 

alla, mille kohaselt on antud lõigul keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine 

ulatuses, mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja 

veerežiimi muutmine; veekogu loodusliku sängi, veerežiimi ja veetaseme muutmine 

paisude rekonstrueerimisel on lubatud üksnes juhul, kui sellega parandatakse kalade 

kudemisvõimalusi. Veeseaduse § 17 lg 4 tulenevalt peab lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisu 

omanik või valdaja tagama kalade läbipääsu nii paisust üles- kui ka allavoolu. 

 

Käesolevas töös käsitletav Ahja jõe keskjooksu Kiidjärve - Väike Taevaskoda vaheline 

lõik jääb Natura 2000 võrgustiku Ahja loodusalale, mis kattub üldjoontes Ahja jõe ürgoru 

maastikukaitsealaga (joonis 1.1). 

 

 

Joonis 1.1. Natura 2000 ala ja maastikukaitseala (tähistatud punasega): vasakul Ahja 

loodusala, paremal Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala. Allikas: [11] 

 

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala paikneb Põlvamaal Ahja jõe keskjooksul Koorvere ja 

Valgesoo (Otteni) veski vahel. Ala pikkuseks piki Ahja jõge on 18 km [10]. Ahja jõe 

ürgoru maastikukaitseala (registrikood KLO1000452; pindala 1115,4 ha) on loodud 1957. 

a Ahja jõe keskjooksu ürgoru, selle lisaorgude, oruveerudel esinevate liivakivipaljandite ja 

ürgoruga piirnevate maastike kaitseks, samuti seal esinevate haruldaste ja ohustatud liikide 

kaitseks [14]. Tänapäeval on Ahja jõe ürgorg kujunenud populaarseks rekreatsioonialaks. 

Siinsed liivakivipaljandid Väike ja Suur Taevaskoda on ühed tuntumad ja külastatavamad 

loodusobjektid [14]. 
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Üleeuroopalisse kaitstavate alade võrgustikku Natura 2000 kuuluv Ahja loodusala 

(registrikood RAH0000610; pindala 1142,7 ha) on asutatud Vabariigi Valitsuse 5. augusti 

2004. a korralduse nr 615 alusel Põlva maakonnas EL loodusdirektiivi (92/43/EMÜ) I lisa 

elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks [14]. Kaitstavad elupaigatüübid on 

jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), 

allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, 

mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), 

harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus). 

 

 

1.1.4. Jõe hüdromorfoloogiline iseloomustus 

 

Ahja jõgi on keskmise kaldega. Veepinna absoluutne kõrgus on jõe lähtel 117,8 m ja 

suudmes 30,2 m. Jõe langus on 87,6 m ja keskmine lang 0,92 m/km. Lang on suurim 

ülemjooksu esimesel viiel kilomeetril, keskmiselt 3,8 m/km ning väga väike alamjooksul 

Lutsu jõe suubumiskohast kuni suudmeni - 26 km kohta 1,3 m ehk keskmiselt 0,05 m/km. 

Alamjooksul on aasta keskmine vooluhulk 7,0-8,0 m3/s, maksimaalne vooluhulk 160-200 

m3/s ja minimaalne vooluhulk 1,0-1,5 m3/s [9]. 

 

Eriilmeliste jõelõikudena võib eristada järgmisi jõeosasid [9]: 

• Ülemjooksul Ropso-Laurioru looklev jõelõik künklikus maastikus, kus jõe laius on 2-5 

(valdavalt 3) m, sügavus 0,2-0,8 m, jõepõhi liivane, kohati nõrgalt mudastunud; jõe 

kaldad on osalt kõrged ja osalt lausad ning enamasti leppadega ääristatud. Tille lõik, kus 

jõgi voolab käänulises ja kohati hargnevas sängis ürgoru soisel lammil; jõe laius on 3-8 

m, sügavus 0,2-0,7 m, jõepõhi on enamasti liivane, kohati kivine, kruusane ja mudane; 

jõe kaldad on lausad, enamasti leppadega ääristatud. Aarna lõik, mida iseloomustab jõe 

laius 4-10 (valdavalt 6) m, veesügavus 0,3-1,3 m, enamasti liivane jõepõhi ja valdavalt 

kõrged, osalt lagedad ja osalt lepavõsaga ääristatud kaldad. 

• Keskjooksul Koorvere lõigus on jõgi 10-20 (valdavalt 12) m lai ja 0,3-1,0 m sügav, jõe 

põhi on vahelduvalt liivane ja kivine, kohati kruusane ja mudane; jõe kaldad on kõrged 

ja enamasti lagedad. Taevaskoja lõik, kus jõgi voolab sügava ürgoru lammil, 

ümbritsetuna okasmetsast; jõe laius vaadeldavas lõigus on 10-20 (valdavalt 15) m, 

sügavus 0,4-1,5 m, jõepõhi valdavalt liivane-kivine või kruusane ja kohati pealt 

mudastunud; jõe kaldad on kõrged ja kohati väga järsud (püstloodis liivakivikaljudega) 
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ning suuremalt osalt puude ja võsaga ääristatud. Porgandi lõik, kus jõega külgnevad 

põllud, okasmets ja puisniit; jõgi on 10-20 (valdavalt 12) m lai ja 0,3-1,5 m sügav, 

kaldad kõrged. 

• Alamjooksul Ahja-Vanamõisa lõigus on jõgi ümbritsetud soo- ja kultuurniitude ning 

põldudega; jõgi on 15-30 (valdavalt 25) m lai ja 2-3 m sügav, jõe kaldad on madalad ja 

peaaegu lagedad, jõepõhi mudane. 

 

Ahja jõge on muistsetest aegadest tõkestatud ja jõel vee-energiat kasutatud [15]. 1930. 

aastail oli Ahja jõel 12 vesiveskit [9] (alates ülemjooksult): Vedela, Kaska, Roti, 

Leesmendi, Tille, Möksi, Aarna, Koorvere, Kiidjärve, Valgesoo, Porgandi ja Sulbi. 

Tänapäeval Ahja jõel asuvatest paisudest (inimtekkelised rändetakistused kaladele) ja 

paisuvaremetest annab ülevaate tabel 1.1 ja joonis 1.2. Tabeli koostamisel aluseks võetud 

tõkestusrajatiste inventariseerimise andmed pärinevad 2009. ja 2012. aastast. 

 

Tabel 1.1. Ahja jõe paisud. Allikas: [11, 16-18] 

Paisu nimi 
Valgala, 

km2 
Paisutuskõrgus, 

m 
Kalapääs, 
seis 2012 

Tehniline 
seisund 

Märkused 

Jõeveere 
(Ahja) 

<10 0,85 puudub hea kaladele ületamatu 

Vedelä 23 2,31 / 2,452 puudub puudulik 2015. a rajati kalapääs 
Kaska I 
(veskipais) 

26 0,80 puudub lagunenud 2015. a rajati kalapääs 

Kaska II  
(maanteetruup) 

26 1,00 puudub puudulik 

Roti 27 2,61 / 2,852 puudub rahuldav 2014. a rajati kalapääs 
Liismiti – paisutamist ei 

toimu 
− lagunenud veskihoone on 

muinsuskaitse all: 
Liismiti vesiveski 
(mälestis 23682) 

Vaigu − paisutust ei 
tekita 

– hävinud  

Tille 33 1,61 / 1,552 puudub lagunenud kaladele ületamatu 
Möksi 50 2,51 / 2,802 puudub puudulik 2015. a likvideeriti pais 
Aarna 58 1,91 / 1,802 puudub puudulik 2014. a rajati kalapääs 
Koorvere 288 paisutust ei 

tekita 
− hävinud  

Kongsi – paisutust ei 
tekita 

− hävinud  

Tikuta – paisutust ei 
tekita 

− hävinud  

Kiidjärve 334 2,01 / 1,902 puudub hea 2015. a likvideeriti pais 
Saesaare 385 8,81 / 7,652 puudub rahuldav kaladele ületamatu 
Otteni 
(Valgesoo) 

− paisutamist ei 
toimu 

– rahuldav pais on muinsuskaitse 
all: Otteni vesiveski 
pais (mälestis 23801) 
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Porgandi − paisutust ei 
tekita 

– hävinud  

Sulbi (Ahja) 649 paisutust ei 
tekita 

– hävinud  

1 väärtus 2009. a [16] andmetel; 2 väärtus 2012. a [17] andmetel 

 

              

           

 
Joonis 1.2. Ahja jõe paisud (tähistatud siniste kolmnurkadega). Allikas: [11] 
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Nagu nähtub tabelist 1.1 ja joonisest 1.2 on Saesaare pais Ahja jõe keskjooksu viimane 

ning ühtlasi jõe kõige alumine kaladele ületamatu rändetõke. Saesaare paisust allpool kuni 

jõe suudmeni rändetakistused puuduvad. Saesaare paisust ülalpool paiknevad paisud 

(Kiidjärve, Aarna, Möksi, Roti, Kaska, Vedelä) on tänaseks muudetud kaladele 

läbipääsetavaks ja kalade liikumist enam ei takista (välja arvatud Tille). Seega tähendaks 

suudmest ligikaudu poole jõepikkuse kaugusel paikneva Saesaare paisu avamine 

tänapäevases olukorras kalade rändetee avamist Ahja jõe kesk- ja ülemjooksu ulatuslikul 

alal, tagades kaladele liikumisvõimalused Saesaarest ülesvoolu ca 35 km pikkusel jõelõigul 

kuni Tille paisuni, Tille paisu avamise korral aga peaaegu kuni jõe lähteni. 

 

Saesaare pais on ehitatud 1950. aastate alguses Ahja jõe keskjooksule ca 50 km kaugusele 

jõe suudmest (jõe kogupikkus ca 100 km). Jõe paisutamise tulemusena tekkinud Saesaare 

paisjärv laiub ca 6,4 km pikkusel lõigul Kiidjärve maanteesilla ja Saesaare paisu vahel 

liivakivipaljanditega ümbritsetud Ahja jõe ürgorus (vt lisa 1). Kiidjärve - Taevaskoja vahel 

ületab ürgoru laius 200 m ja sügavus 30 m, suurima suhtelise sügavuse saavutab ürgorg 

Suures Taevaskojas [10]. Rohkem kui üheski teises ürgoru osas esineb antud lõigus 

suuremaid ja väiksemaid sälkorge, mis mõlemalt poolt suubuvad Ahja jõe ürgorgu [10]. 

Ürgorg teeb ulatuslikke lookeid, mille raadiuseks on 300-500 m, samu lookeid järgis enne 

paisutust Ahja jõgi [10]. Kiidjärve maanteesilla ja Suure Taevaskoja kalju vaheline 7 km 

pikkune Ahja jõe ürgoru osa oli kuni Saesaare paisjärve moodustamiseni Eesti ilusaim 

jõeorg. „Voolates puutumatu looduse rüpes (---) põliste okasmetsade keskel, lõigates oru 

põrkeveerudel rohkeid (---) kõrgeid devoni liivakivi kaljusid ning moodustades orupõhja 

suure languse ning kividerohkuse tõttu arvukaid kohisevaid kärestikke, oli Ahja jõgi selles 

osas tõeline «mäestikujõgi»“ [10]. Pärast Saesaare paisjärve moodustamist on antud lõigu 

kärestikest alles jäänud vaid Suure Taevaskoja eelne kärestik. Suurest Taevaskojast 

allavoolu Ahja jõe kärestikuline iseloom kaob [10]. 

 

Saesaare paisjärve lõigus on jõeoru veerud kõrged ja enamasti järsud. Jõeoru põhjas on 

selgelt eristatav loogeline voolusäng ja vahelduv voolusängist kord ühele, kord teisele 

poole jääv lauge lamm (vt lisa 1). Enne paisutust oli jõesäng keskmiselt 3 m sügavune, 

laiusega valdavalt 15-25 m; üksikutes kohtades ulatus laius kuni 30 m [19]. Veesügavus 

kõikus enamasti 1 m ümber, haudmikukohtades ulatus kuni 2 m [10]. Vesi oli puhas ja 

jahe. Kärestikel, mis madalas ja kivises jõesängis esinesid mitmes kohas, oli 

voolukiiruseks 3 m/s [10].  
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Jõe langus lõigus Koorverest Valgesooni (18 km pikkune lõik) oli kirjanduse andmetel 

ligikaudu 20 m ja jõe languks 1,1-1,6 m/km, kusjuures viimane, maksimaalne lang esines 

2,5 km pikkuses lõigus Saesaare hüdroelektrijaamast Valgesoo veskini [10]. 1950. aastate 

Saesaare hüdroelektrijaama projektmaterjalide andmete järgi oli jõe keskmiseks languks 

Kiidjärve - Valgesoo vahel (lõigu pikkus ca 9,3 km) 1,3 m/km, Kiidjärve - Saesaare vahel 

(lõigu pikkus ca 6,4 km) 1,0 m/km ning Saesaare - Valgesoo vahel (lõigu pikkus ca 2,9 

km) 1,9 m/km [20]. 

 

 

1.1.5. Jõe kalastik 

 

Teada on sõõrsuuliigi ojasilmu ja järgmise 29 kalaliigi esinemisest Ahja jões [9]: jõeforell, 

vikerforell, harjus, haug, angerjas, särg, teib, turb, säinas, lepamaim, roosärg, tõugjas, 

mudamaim, linask, rünt, viidikas, tippviidikas, nurg, latikas, koger, trulling, hink, 

vingerjas, luts, luukarits, koha, ahven, kiisk, võldas. Nendest kuulub looduskaitseseaduse 

alusel tõugjas II kaitsekategooria liikide hulka ning harjus, hink, võldas ja vingerjas III 

kaitsekategooria liikide hulka. 

 

Riikliku keskkonnaseire programmi „Jõgede hüdrobioloogiline kompleksseire“ raames 

2004. a tehtud katsepüükidel registreeriti Ahja jões kokku 20 kalaliiki, kusjuures kõige 

liigivaesem oli kalastik jõe ülemjooksul Ropso lõigus ja kõige liigirikkam Taevaskojas 

allpool Saesaare paisjärve ja Ahja - Vanamõisa lõigus [21]. Seniste katsepüükide põhjal 

võib üldlevinud liikideks Ahja jões pidada võldast, luukaritsat, haugi ja ojasilmu. Jõeforell 

on levinud jõe ülem- ning keskjooksul Ala-Vedeläst kuni Kiidjärve paisuni ja vähearvukalt 

ka Taevaskoja kärestikel allpool Saesaare paisu. Harjuse leviala piirdub suhteliselt kitsa 

lõiguga jõe keskjooksul Aarna paisust Kiidjärve paisuni ning Taevaskoja kärestikuga 

allpool Saesaare paisu. Lepamaim ja trulling on levinud jõe kesk- ja alamjooksul, esimene 

Aarna paisust allavoolu, teine Leevi jõe suudmest allavoolu. Karpkalalased (särg, roosärg, 

teib, turb, säinas, mudamaim, viidikas, tippviidikas, latikas, nurg) on levinud allpool 

Saesaare paisu. Ahvena leviala jääb Saesaare paisust allavoolu, kuid jõe ülem- ja 

keskjooksul esineb ta praktiliselt kõigis paisjärvedes. Hink, luts ja vingerjas esinevad jõe 

keskjooksul ja alamjooksul allpool Saesaare paisu [21]. 
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Kalastiku elutingimustest, jõe hüdromorfoloogilisest eripärast ja inimmõjudest tulenevalt 

võib Ahja jõe jagada mitmeks erinevaks jõeosaks, mille seisundit kalastiku aspektist 

lähtuvalt võib iseloomustada järgmiselt [21]: 

• Jõe algus Erastvere järve väljavoolust Valgupera oja suudmeni (2 km) pole kalastikule 

elupaigaks - püsiv veevool puudub. 

• Jõe ülemjooksul Valgupera oja suudmest kuni Leevi jõe suudmeni (28 km) on seisund 

väga hea kuni rahuldav; tüübilt on see jõeosa forellijõgi. Peamiseks probleemiks 

kalastikule on jõel olevad paisud (Vedelä, Kaska, Roti, Tille, Möksi, Aarna), mis on 

kaotanud olulise osa jõe parimatest looduslikest kärestikest - praegu on paisutamise ja 

tõkestamisega seotud negatiivsed mõjud vähenemas, kuna osa antud lõigu rändetõketest 

on kas likvideeritud või nende juurde kalapääsud rajatud (tabel 1.1). 

• Leevi jõe suudmest Kiidjärve paisuni (10 km) on seisund rahuldav; tüübilt on see jõeosa 

harjusejõgi. Peamiseks probleemiks on Saesaare ja Kiidjärve paisude negatiivne mõju 

(isoleeriv mõju, koelmualade ja noorjärkude kasvualade kadu paisutamise tagajärjel) - 

praeguseks on Kiidjärve pais likvideeritud ja looduslähedane olukord endise paisjärve 

lõigus taastumas. 

• Kiidjärve paisust Saesaare paisuni (6 km) on tegemist oluliselt muudetud veekoguga - 

ulatusliku seisuveekoguga, mille elustik erineb kardinaalselt algupärasest looduslikust. 

2015. a seirepüükide andmetel [4] on Saesaare paisjärves dominantliikideks särg ja 

ahven, suhteliselt sagedasteks liikideks on kiisk ja roosärg; paisjärve kalastik ei ole 

väärtuslik ja kalade üldine arvukus on Eesti järvede keskmisega võrreldes madal. 

• Saesaare paisust allavoolu jäävas jõeosas (48 km) on kalastiku seisund hea. Selles 

jõeosas esinevad kõik Ahja jões elunevad kalaliigid. 

 

Riikliku keskkonnaseire allprogrammi „Jõgede hüdrobioloogiline seire ja uuringud“ 2012. 

a monitooringu käigus uuriti Ahja jõe kalastikku kolmes lõigus [22]: esimeses veekogumis 

(Ahja_1) Rotil ning Aarnal, teises veekogumis (Ahja_2) Koorveres ja neljandas 

veekogumis (Ahja_4) Ottenis. Ülemjooksul Rotil ja Aarnal hinnati kalastiku seisund heaks, 

kuid ebastabiilseks ja ohustatuks, keskjooksul Koorveres ehk ülalpool Saesaare ja 

Kiidjärve paise kesiseks ja Otteni lõigus ehk allpool Saesaaret taas heaks. Värskeimad 

seireandmed Ahja jõe kohta pärinevad 2014. aastast, mil uuriti jõge keskjooksul 

Koorveres. Kalastiku seisund hinnati seirepüügi põhjal kesiseks [23]. 
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1.1.6. Jõe keskjooksu geoloogiline iseloomustus 

 

Ahja jõe ürgorg läbib orustatud Kagu-Eesti lavamaa lainjat tasandikku, kus maapinna 

absoluutkõrgused jäävad 60...70 m vahemikku. Lainjas tasandik madaldub üldjoontes 

kirdesse - Peipsi madaliku suunas [24]. 

 

Ürgoru aluspõhja moodustab Kesk-Devoni Burtnieki lademe liivakivi. Devoni ajastu algas 

416 ja lõppes 359 miljoni aasta eest, kestes kokku 57 miljonit aastat [25]. Kesk-Devoni 

Burtnieki lademe settekivimitele on iseloomulik põimkihiline tekstuur ja kihtide 

läätselisus, kihtide rütmiline vahelduvus vertikaalses läbilõikes ja muutlikus 

horisontaallõikes [24]. Setendite terasuurus on ebaühtlane, valdavad on heledad, roosakad 

kuni punakaspruunid nõrgalt ja keskmiselt tsementeerunud peeneteralised kvartsliivakivid 

[24]. Lademe maksimaalne paksus on kuni 100 m. Aluspõhjakivimid paljanduvad Ahja jõe 

ürgoru veerudel moodustades järskusid kaljuseinu (Koorvere - Valgesoo lõigul üle 40 

paljandi [26]). Paljandi juures jõe vastaskaldal paikneb tavaliselt lausk orulamm. Neid 

iidseid (400 miljoni aasta vanused) kaljusid koos vastaskaldal laiuva lageda orulammiga 

kutsutakse taevaskodadeks [10]. Tuntumad neist asuvad Taevaskojas - need on lähestikku 

paiknevad Suur (üle 20 m kõrgune, ca 150 m pikkune) ja Väike Taevaskoda (kõrgus kuni 

10 m, pikkus ca 140 m) [14]. 

 

Pinnakatte paksus Kagu-Eesti lavamaal Otepää kõrgustikust kirdesse jäävas osas üldjuhul 

ei ületa 10 m. Paksem on pinnakate vaid orgudes ja aluspõhja nõgudes, samuti 

moreenküngaste ja seljandike piires, ulatudes 15-30 m. Aluspõhjal lasub rohkesti Devoni 

setendeid sisaldavat punakaspruuni põhimoreeni (kihi paksusega 0,5-4 m). Valdavalt 

esineb vähese jämepurdmaterjali sisaldusega saviliivmoreeni, kohati ka kerget 

liivsavimoreeni. Tasandike piires on moreeni lainjas pind jääpaisjärve vete poolt läbi 

uhutud ja kaetud õhukese (valdavalt 0,5-3 m) liivaste-saviliivaste setete kihiga. Paksem on 

liivakiht jõeorgude pervedel. Orgude põhjas esineb alluviaalseid setteid - nii sängi- kui 

lammisetteid. Setete paksus on varieeruv ja võib ulatuda 3-4 meetrini. Koostiselt on 

alluviaalsed setted suure languga jõelõikudes jämedamateralised (peenliivast kruusani), 

väikese languga looklevates lõikudes peeneteralisemad (peen-, tolm- ja saviliivad) ja 

sisaldavad orgaanilist ainet [24]. 
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1.2. Saesaare hüdrosõlm 

 

1.2.1. Asukoht ja rajatiste kuuluvus 

 

Saesaare hüdrosõlm asub Põlva maakonnas Vastse-Kuuste ja Põlva valla piiril, Kiidjärve ja 

Taevaskoja küla territooriumil Saesaare Elektrijaam (87202:002:1072 ja 61901:001:1342; 

100% tootmismaad) ning Kiidjärve metskond nr 31 ja 79 (87202:002:1025 ja 

61901:001:1082; 100% maatulundusmaad) kinnistutel. Põlva vallas asuval Saesaare 

Elektrijaam kinnistul (61901:001:1342; pindala 1619 m2) paiknevad Saesaare 

hüdroelektrijaama hoone, abihoone ja elektrialajaam. Vastse-Kuuste vallas asuv Saesaare 

Elektrijaam kinnistu (87202:002:1072) on hoonestamata, kuid kinnistul paiknevad suurem 

osa pinnaspaisu muldkehast, veehaarde ehitis (betoonotsak koos juurdevoolutorustikuga) ja 

elektripaigaldis (maakaabelliin). Liigveelase (kivikbetoonist paisülevool koos 

voolurahustiga) paikneb Kiidjärve metskond nr 31 kinnistul (87202:002:1025); Kiidjärve 

metskond 79 kinnistule (61901:001:1082) jäävad hüdroelektrijaama äravoolukanal ja 

jõesäng vahetult allpool liigveelaset. Hüdrosõlme asukoht on näidatud joonisel 1.3. 

Hüdrosõlme vesiehitiste paiknemisest annab ülevaate lisa 2. 

 

 
Joonis 1.3. Saesaare hüdrosõlme asukoht. Allikas: [27] 
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Saesaare pais kui ehitis paikneb kahel maaüksusel [28]: Kiidjärve metskond nr 31 

(87202:002:1025) - ehitisregistri kood 220647935, paisuosa omanik Riigimetsa 

Majandamise Keskuse (RMK) näol riik ja Saesaare Elektrijaam (87202:002:1072) - 

ehitisregistri kood 220156351, paisuosa omanik AS Generaator. Saesaare paisu ja 

hüdroelektrijaama haldavad vastavalt väljastatud vee erikasutuslubadele RMK ja AS 

Generaator. 

 

 

1.2.2. Lähiümbruse asustus ja sotsiaalne keskkond 

 

2015. aasta seisuga on Põlva vallas 9908 elanikku ja Vastse-Kuuste vallas 1192 elanikku. 

Taevaskoja külas on elanikke 102, Kiidjärve külas 175 [29, 30]. Maakonna keskusest 

Põlva linnast asub Saesaare pais linnulennult ca 5 km kaugusel. Lähimaks tiheasustusalaks 

on Taevaskoja küla keskus, mis asub paisust ca 1,5 km kaugusel. Lähim elamumaa 

sihtotstarbega kinnistu asub paisust ca 0,5 km idas, Valgesoo külas. 

 

Saesaare päisjärv ja selle lähiümbrus on kujunenud populaarseks rekreatsioonialaks. 

Paisjärv on piirkonna oluline atraktiivne maastikuelement, samuti on see veeturismi 

objektiks - lisaks kanuu- ja paadimatkadele on võimalik sellel teha huvireise jõelaevaga 

Lonny. Kaldaalale on loodud võimalused jalutuskäikudeks - Kiidjärve ja Taevaskoja 

kandis kummalgi jõekaldal kulgeb mitmeid matkaradu. 

 

 

1.2.3. Vesiehitiste kirjeldus ja ehitustehniline seisund 

 

Saesaare hüdrosõlm on rajatud Ahja jõele 1950. aastate alguses. Sõjajärgseil 

kollektiviseerimise aastail hakati tundma suurt vajadust elektrienergia järele ja 

kolhoosidevaheline kohaliku tähtsusega elektrijaam oli vajalik Põlva rajooni keskosa 

majanduse edendamiseks [10]. Saesaare hüdroelektrijaama maksimumvõimsus oli 193 kW. 

Jaam töötas aastail 1952-1970, siis kaotas vähese võimsuse tõttu oma tähtsuse, sest 

Saesaarelt rajati läbi võimas elektriliin, mis rahuldas rajooni vajadused juba ühtsest 

energiasüsteemist [31]. Alates 1991. a on hüdroelektrijaam uuendatud seadmetega taas 

töös. Viimati on hüdroelektrijaama osaliselt rekonstrueeritud 2012. a. 
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Saesaare hüdrosõlme koosseisu kuuluvad pinnaspais, liigveelase ja hüdroelektrijaam 

(HEJ), mille põhiosadeks omakorda on veehaare, jõuhoone ning äravoolukanal. 

 

Pinnaspaisu (joonis 1.4) ehitamisel on kasutatud lähiümbruse jõekallastelt saadud savikat 

moreenpinnast. Ehitusmaterjali paisu tarbeks on olnud piisavas koguses jõe vasakul kaldal 

Savimäel - liivsavi vahetult paisu piirkonnas, kruusa ja liiva 100-150 m paisust allavoolu 

Savimäe jalamil paikneval rusukaldel [32]. 1950. aastate projektjooniste järgi (vt lisa 3) on 

pinnaspais projekteeritud ühtlasest liivsavist (kasutatav kohalik materjal vajas kivide 

rohkuse tõttu sorteerimist [32]) ning sellel on alusega ühendamiseks savihammas. 

Pinnaspaisu harja praegune laius on 9 m, paisu pikkus piki harja mõõdetuna ca 100 m, 

harja kõrgusarv 49,80 m abs. Harjal kulgeb kruuskattega HEJ teenindustee ja matkarada. 

Pinnaspaisu märgnõlv on kindlustatud kivisillutisega, mis lõpeb ca 2,5 m allpool paisjärve 

normaalveetaset. Kivikindlustised on rajatud ka pinnaspaisu ja liigveelaskme 

liitumiskohtadesse kujundatud koonustele nii alumise kui ülemise bjefi pool. 

 

Visuaalse ülevaatuse põhjal on pinnaspais üldiselt heas seisundis. Nõlvade libisemist või 

vee väljakiildumist alavee poolsel nõlval märgata ei ole [33]. Lagunenud on alavee 

poolsete koonuste kivikindlustised ja ülavee poolse nõlva kivikindlustise veepealne osa. 

Nõlvadele on ohtralt puid ja võsa kasvanud. 2015. a georadariga teostatud uuring näitas 

paisu kohta järgmist [34]: paremkalda poolses otsas on paisukeha ebaühtlase struktuuriga 

ja võimalik, et seal toimub aeglane vee läbiimbumine 2-3 m sügavusel ehk 1 m paisjärve 

veetasemest allpool. 
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Joonis 1.4. Vaade Saesaare paisule: ülavee poolelt (ülemine), piki pinnaspaisu Savimäe 

suunas (alumine). Allikas: [17] 

 

Liigveelase (joonis 1.5) on ehitatud endisest looduslikust jõesängist kõrvale jõeoru 

paremale veerule (vt lisa 4). Liigveelaskmest allpool on kujundatud olemasolevat 

kaldanõlva ca 70 m pikkuselt läbi kaevates maakividega kindlustatud voolukanal 

(tehiskärestik) - tänapäevane Ahja jõe voolusäng (joonis 1.6). Jõesängi põhja kõrgusarv 

vahetult allpool liigveelaset on 39,90 m abs, 115 m kaugusel allavoolu HEJ 

äravoolukanaliga ühinemiskohas 37,90...37,30 m abs. Seega on liigveelaskme voolukanali 

keskmiseks kaldeks ~2%. Kivikbetoonist liigveelase koosneb paisülevoolust ja 

voolurahustuskaevust. Üle paisülevoolu on rajatud puitkonstruktsiooniga sõidusild. 

Ülevooluava kogulaiuseks on 8,1 m. Ülevooluläve laius (harja paksus) on 2 m, harja 

kõrgusarv on 44,84 m abs. Ülevooluava on jagatud neljaks puitkilpidega suletavaks osaks, 
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reguleeritava ava puhaslaius on 7,7 m. Kilbid toetuvad kaldasammastele (äärmisteks 

varjabaasideks kasutatakse betooni sisse valatud karpraudu) ja kolmele profiilterasest (I-

talad) vahepostile. Veetaseme reguleerimine toimub sillalt käsitsi puitkilpide 

teisaldamisega. Varjade maksimaalne kõrgus üle ülevooluläve on 3,2 m. 

 

2015. a sügiseni oli liigveelase jätkuvalt kehvas tehnilises seisukorras. Varem läbiviidud 

konstruktsiooni visuaalsete ülevaatuste põhjal [33] on eriti tugevasti kahjustunud 

paisülevoolu parempoolne kaldasammas ülavee poolt veepiiril ning samba alaveepoolne 

nurk. Samuti võib parempoolse samba keskel ülevoolu pool täheldada lekke tagajärjel 

konstruktsiooni tekkinud auku. Suure tõenäosusega on georadari uuringuga tuvastatud 

võimalik pinnaspaisu leke seotud kaldasamba mainitud kahjustumisega ning samba keskel 

oleva lekkeauguga [33]. Paisülevoolu vasakpoolne kaldasammas on paremas seisukorras. 

Voolurahustuskaevu tugiseinad on veepiiril tugevasti kahjustunud mõlema kalda pool. 

Paisjärve veetaset hoidvad puitkilbid lekivad. 

 

Arvestades kahjustusi on paisu ohutuse tagamiseks paisu haldaja AS Generaator 2015. a 

septembris alustanud liigveelaskme hädavajalikke parandustöid (joonis 1.7). Ette nähtud 

on järgmised remonttööd [33]: 1. etapis paisülevoolu parempoolse kaldasamba ülavee 

poolsete kahjustuste parandamine ja puidust reguleerimiskilpide asendamine uutega (2015. 

a teostatud töö) ja 2. etapis (2016. a plaanitud töö) paisülevoolu parempoolse kaldasamba 

alavee poolsete ja voolurahusti tugiseinte kahjustuste parandamine. 

 

 
Joonis 1.5. Vaade liigveelaskmele (26.10.2010). Foto: U. Nugin 
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Joonis 1.6. Jõesäng vahetult allpool liigveelaset, vaade allavoolu (26.10.2010). Foto: U. 

Nugin 

 

 

 
Joonis 1.7. Paisülevoolu betoonkonstruktsioonide remont: ülavee poolsed kahjustused 

(24.09.2015). Foto: U. Nugin 
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Hüdroelektrijaama veehaare koosneb pinnaspaisu nõlvale paigutatud sissevooluotsakust ja 

läbi pinnaspaisu keha rajatud kaheavalisest maa-alusest juurdevoolutorustikust (vt lisa 5). 

Kivikbetoonist veehaardeotsak (joonis 1.8) on jagatud vaheseinaga kaheks kambriks. 

Kambrite sissevooluavadele on paigaldatud prahivõred. Võre ees külgseintes on olemas 

varjabaasid juurdevoolu sulgemise võimaldamiseks. Veehaardeotsaku sissevooluavade 

läve kõrgusarv on 45,70 m abs, juurdevoolutorustiku sissevoolu telje ligikaudne kõrgusarv 

on 44,70 m abs. Teadaolevalt on HEJ juurdevoolutorustik ehitatud terastorudest 

läbimõõduga 1,0 m kahes liinis, ühe liini pikkuseks on ca 60 m. 

 

 
Joonis 1.8. HEJ veehaardeotsak (24.09.2015). Foto: U. Nugin 

 

Jõujaamahoone puhul on 1950. aastate projektjooniste järgi pealisehitise näol tegemist 

tellistest laotud krohvitud hoonega (joonis 1.9), allmaaehitiseks olev turbiinide 

väljavoolukamber on kivikbetoonist (vt lisa 5). Jõuhoone paikneb jõesängist idapool 

pinnaspaisu tagusel terrassil. Hoonesse suubub kaks pealevoolutoru kahele turbiinile. 

Hoonesse on paigaldatud 4 generaatorit (2 vana ja 2 uut), kuid reaalselt on korraga töös 

maksimaalselt 2 seadet. Kui käitatakse uusi generaatoreid, on võimsus maksimaalselt 2×97 

kW, vanade puhul 2×90 kW. Mõlemal juhul on HEJ maksimaalne veetarve 2×1,5 m3/s ja 

vastavalt jõe vooluhulgale on võimalik reguleerida ühest turbiinist läbiminevat vee hulka 

alates 0,23 m3/s [7]. Ehitisregistri andmetel on hoonet viimati osaliselt rekonstrueeritud 

2012. a. Visuaalse ülevaatuse põhjal on jõuhoone üldiselt heas seisukorras. 
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Joonis 1.9. Saesaare HEJ hoone. Allikas: [17] 

 

Hüdroelektrijaama sirge äravoolukanali (joonis 1.10) pikkuseks on 70 m ja see on 

eraldatud jõe põhivoolusängist kividest ja täitepinnasest koosneva valliga [34]. Kanal jääb 

ümberkujundatud endise loodusliku jõesängi asukohta - olnud saarekese ja Savimäe jalami 

vahelisse (vasakpoolsesse) jõeharusse (vt lisa 2). Võrreldes vana jõe põhjaga on praegune 

põhi kanali alguses jõujaamast väljavoolul ca 2,5 m sügavamal: algne põhja kõrgusarv oli 

39,80 m ja olemasolev 37,10...37,30 m abs. Kanali ristlõike kuju on parabool, veepinna 

pealtlaius kanalis on suurusjärgus 10 m. Setet (muda) kanalis ei ole [35]. Kanali 

nõlvakindlustised ei ole säilinud. 

 

 
Joonis 1.10. HEJ äravoolukanal, vaade allavoolu (26.10.2010). Foto: U. Nugin 
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1.2.4. Paisjärve kirjeldus 

 

Saesaare paisjärv on 1952. a Ahja jõele Saesaare hüdroelektrijaama rajamisega üles 

paisutatud tehisveekogu (joonis 1.11). Saesaare paisjärv (keskkonnaregistri kood 

VEE2110710) on 47,2 ha veepeegli pindalaga, keskmiselt 4 m sügavune (suurim sügavus 

8,5 m), kaldajoone pikkusega 11129 m ja mahuga ca 2 mln m3 [11]. Paisu juures on 

paisjärve veepeegli laius ca 90 m, suurim veepeegli laius ca 150 m. Paisjärve kaldad 

sügavnevad kohati järsult ja kohati aeglaselt, sõltuvalt sellest, kas asuvad vastu jõeoru 

põrkeveeru liivakivikaljude juures või orulammipoolses osas [10]. 

 

 
Joonis 1.11. Saesaare paisjärv ja selle lähiümbrus (siniste tärnidega on tähistatud kärestike 

eeldatavad asukohad paisjärve aluses jõesängis). Allikas: [36] 

 

RMK-le väljastatud vee erikasutusloa (nr L.VV/321745, kehtivuse kuupäev 14.06.2012-

14.06.2017) kohaselt on Saesaare paisjärve lubatud veetasemed järgmised: 

SAESAARE PAISJÄRV 
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normaalpaisutustase NPT vahemikus 48,02 m abs +/− 0,1 m, kõrgeim paisutustase KPT 

48,45 m abs, madalaim paisutustase MPT 47,55 m abs [37]. 2012. a paisude 

inventariseerimise andmetele [17] tuginedes saab järeldada, et Saesaare paisutuse mõjuala 

ulatub ülesvoolu kuni Kiidjärve paisuni. 

 

Saesaare paisjärve lõigus on tegemist Ahja jõe osaga, kus jõgi lookleb kõrgete metsaste 

kallastega ürgorus. Orunõlvadel paljanduvad Kesk-Devoni liivakivid, orupõhjas 

voolusängis esinevad kiirevoolulised kivise-kruusase põhjaga kärestikulised lõigud. 

Paisjärve tekkimisega on looduslik ürgoru ilme muutunud - madalamad liivakivipaljandid, 

paljandite jalamitel olevad kuni 5 m kõrgused rusukalded, koopad, allikad ja terrassid on 

jäänud vee alla [10]. Ahja ürgoru Saesaare paisjärve lõigu paljandite kohta on kirjanduses 

erinevaid andmeid. 1972. a andmeil on vaadeldavas lõigus kokku 28 paljandit, nendest on 

paisjärve põhjas 10 madalamat paljandit [10]. 1950. a andmeil on selles oru lõigus 22 

paljandit ja tänapäevaks on paisjärve vee all 6 paljandit [38]. 

 

Suuremate kärestike paiknemise kohta enne jõe ülespaisutamist leidub teavet kirjanduses 

(1972) [10], kus on mainitud kärestike asukohti Palanumäe, Haavaniidu pae, Kivipalu mäe 

ja Mõsumäe ees. Kärestike eeldatavast paiknemisest on andmeid ka 2015. a Saesaare 

paisjärve georadariga teostatud uuringu aruandes [19], milles on märgitud võimalik 

kärestikuliste lõikude esinemine paisjärve aluses jõesängis Palanumäe, Haavaniidu ja 

Piirioidu pae läheduses. Need kärestikud on kantud plaanile joonisel 1.11. Lisas 1 on antud 

ülevaade kärestike paiknemisest Ahja jõe 1948. a loodimise andmete alusel (vt ka lisas 1 

toodud selgitav tekst). Praegusel ajal on kärestikud paisjärve põhjas mudakihiga kaetud. 

 

Paisjärve akumuleerunud sette kogust on uuritud 2015. a märtsis ja mais paisjärve maa-ala 

georadariga ja geoakustilise profilograafiga mõõdistamise käigus. Selgus, et vaatamata 

rohkem kui 50 aasta pikkusele perioodile on paisjärve põhja settinud setete hulk oodatust 

väiksem, mis võib olla seotud ülesvoolu olevate paisudega, mis suure osa setteid kinni 

võtavad [19]. Saesaare paisjärve põhja on settinud ligikaudu 156000 m3 peamiselt 

orgaanilisi setteid (muda). Sellest veidi rohkem kui pool (üle 80000 m3) on settinud 

kunagisse jõesängi (settekihi paksus kuni 1,3 m) ja ülejäänu üleujutatud lammialale (kihi 

paksus ei ületa 0,6 m, keskmiselt 0,3-0,4 m). Uuring näitas samuti, et ligikaudu Savioidu 

paeni (joonis 1.11) esineb jõeoru lammil rohkelt madalaid kände, mis on üle 50 aasta vee 

all olnud ja tänaseks osaliselt mudakihi alla mattunud. Need kännud on ilmselt tekkinud 
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metsa eemaldamisel enne paisjärve täitmist. Savioidu paest ülesvoolu kuni üleujutatud ala 

lõpuni leidub oluliselt pikemaid kände, mis on suure tõenäosusega tekkinud metsa 

eemaldamisel jää pinnalt peale paisjärve täitumist [19]. 

 

Kirjanduse andmeil lasti 1976. a juba pärast Saesaare hüdroelektrijaama sulgemist paisjärv 

seoses paisu remondiga mõneks ajaks alla. Siis puhastati ulatuslikult paisjärve põhja. 

Kännud ja muu praht koristati ära parempoolsest järveosast Mõsumäe juurest kuni paisuni 

[31]. Säilinud fotoülesvõtted tollal avanenud maastikupildist paisjärve ülemises osas on 

toodud joonisel 1.12. 

 

 

 

 
Joonis 1.12. Veetaseme alandamine 1976. a, vaated jõesängile. Foto: A-J. Martin [39] 
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1.2.5. Hüdroloogilised andmed 

 

Ahja jõe valgala Saesaare lävendis on 385 km2 [7, 40]. Iseloomulikud vooluhulgad 

Saesaare lävendis on toodud tabelites 1.2 ja 1.3. 

 

Tabel 1.2. Ahja jõe Saesaare lävendi pikaajalised keskmised vooluhulgad kuude lõikes, 

m3/s. Allikas: [7] 

Kuu Qmax Qmin Qkesk 
Jaanuar 4,2 1,7 2,5 
Veebruar 3,8 1,6 2,4 
Märts 7,9 1,9 3,2 
Aprill 18,6 2,8 6,8 
Mai 7,6 2,0 3,5 
Juuni 4,4 1,6 2,3 
Juuli 4,2 1,4 2,1 
August 4,0 1,5 2,2 
September 4,2 1,7 2,5 
Oktoober 4,1 2,0 2,7 
November 4,9 2,0 2,9 
Detsember 4,5 1,9 2,8 
Aasta 6,0 1,8 3,0 

 

Tabel 1.3. Ahja jõe Saesaare lävendi aasta suurimad vooluhulgad, m3/s. Allikas: [40] 

Periood Qmax Q1% Q5% Q10% Q25% Q50% 
Kevadine suurvesi 90,4 89,6 55,9 31,7 26,7 18,8 
Sügisene suurvesi 27,7 26,8 22,9 21,6 11,0 6,38 
Aasta suurvesi 90,4 89,6 55,9 31,7 26,7 19,4 

 

Ahja jõe pikaajaline aasta keskmine vooluhulk Saesaare lävendis on 3,0 m3/s. 

Suurveeaegne maksimaalne vooluhulk on 90,4 m3/s. Sanitaarvooluhulk on erinevate 

autorite andmetel 0,95 m3/s [40] - 1,19 m3/s [7]. 
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2. SAESAARE AJALOOLINE KÄRESTIK 

 

2.1. Saesaare kärestiku kirjeldus kirjanduse alusel 

 

Infot Ahja jõe Saesaare kärestiku kohta leidub mitmetes kirjandusallikates erinevatest 

aastatest, käesolevas töös on kasutatud 1940. [15], 1941. [41], 1972. [10] ja 1981. [31] a 

andmeid. Nende allikate põhjal kokku pandud omaaegse Ahja jõe võimsaima kärestiku 

lühikirjeldus on toodud järgnevalt. 

 

Eesti suurimaks ja kaunimaks kärestikuks oli kuni 1951. a Ahja jõel Taevaskojas, Väikese 

Taevaskoja kaljust 0,5 km ülesvoolu paiknev Saesaare kärestik (joonis 2.1). Saesaare 

kärestik oli ca 200 m pikkune, jõe laius kärestikul ulatus kuni 30 m. Jõesängi põhi oli 

kaetud arvutute rändrahnude ja väikeste munakatega, mis pärinesid muistse, mattunud 

ürgoru moreenist: Saesaare piirkonnas on avastatud kaasaegse ürgoruga poolpõiki kulgev 

muistne ürgorg, mille põhi on praeguse ürgoru põhjast 10 m sügavamal. Maapinna suure 

languse tõttu oli voolukiiruseks kärestikul 3 m/s. „Jõepõhi oli nagu igaveses liikumises, 

kärestik igal aastal isesugune ja uus“ [31]. Kärestiku ülemises osas, kahe jõeharu vahel, 

paiknes 20 m pikkune ja ligikaudu 10 m laiune saareke - Saesaar, millel kasvasid kõrged 

põlised kuused. Nime olevat saareke saanud vanal ajal samal kohal asunud veskist, kus 

jahvatamise kõrval saetud ka laudu. Kunagine veskihoone olnud ümarpalkidest, vesiratta 

pannud pöörlema kiirevooluline veevoog, mis juhitud renni kaudu ratta alla. Veski olevat 

tulekahjus hävinud. Kärestiku kohal ürgoru vasakul veerul asetses savikast moreenist 

koosnev Savimäe paljand. Savimäelt avanes kaunis vaade all laiuvale ürgorule ja kivisele 

Saesaare kärestikule. Kevadsuvel saabus Saesaarele hulgaliselt õngemehi. Külm ja 

selgeveeline kärestik oli jõeforellile meelispaik. 

 

Kindel kavatsus rajada Saesaarele hüdroelektrijaam tekkis 1949. a. Tol ajal hakati tundma 

suurt vajadust elektrienergia järele. Lähikonnas asuvate veskite (Valgesoo ja Porgandi, mis 

1930. aastate alguses panid leivavilja jahvatamise kõrval pöörlema ka mõnekilovatised 

generaatorid) võimsusest ei jätkunud ning pilk jäi peatuma Saesaare kärestikule kui 

kasutamata reservile [31]. 



 
 

32

 

 

 
Joonis 2.1. Pildid Saesaare kärestikust. Allikas: [15] 
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Juba 1949. a suvel alustati Saesaare hüdroelektrijaama tulevasel ehitustandril geoloogilisi 

eeltöid ja loodimist. 1950. a kevadel algasid ehituse organiseerimistööd ja materjali 

varumine. Jõge mööda saabusid Saesaare kärestikule esimesed palgiparved, mis jäid sinna 

kogu suveks. Ehitustööd algasid 1950. a septembris. Üks esimesi töid oli silla ehitamine 

üle Saesaare kärestiku Savimäe jalamile, et sealt paisu ehitamiseks kruusa ja liiva vedada. 

Kivid paisu ehituseks korjati Saesaare kärestikust. Paisu muldkeha täitepinnas saadi samuti 

kohapealt. 1950/51. a talvel raiuti mets maha ürgoru lammil tulevase paisjärve maa-alal 

(ülesvoolu kuni Palanumäeni). 1951. a kevadtalvel rajati lõhkeainete abil koht paisule. 

Suvel 1951. a käis paisu ehitustöö täie hooga. Abiks alalistele ehitajatele saabus Saesaarele 

mitu komsomolibrigaadi, samuti osalesid paljud kohalikud inimesed vabal ajal 

ehitustöödel. Paisu ja voolukanalite rajamisel tehti palju töid käsitsi. Kohati tuli 

täitepinnast ja kive transportida käsikärude ning kanderaamidega. Inimtööjõudu läks vaja 

ka mulla- ja betoonitöödel. Ehitamine jätkus 1951/1952. a talvel. 1952. a kevadeks said 

paisu põhikonstruktsioonid valmis, maikuus suleti ülevooluavad varjadega ning algas 

Saesaare paisjärve ülespaisutamine. Tööd jätkusid jõujaamahoone ja äravoolukanalite 

juures. 28. detsembril 1952. a hakkas värske Saesaare HEJ andma esimest voolu. Kuid 

tööd Saesaares ei olnud sellega lõppenud. Jaanuaris ja veebruaris 1953. a süvendati 

buldooseriga endise Saesaare kärestiku voolusäng kanaliks, mille kaldale kuhjusid 

vormitud savi- ja kruusavallid (joonis 2.2). Need vallid, mis aastate vältel ei taimestunud, 

lükati tasaseks alles 1961. a (joonis 2.3). 

 

 
Joonis 2.2. Pilt Saesaare kärestikust pärast HEJ ehitamise lõpulejõudmist. Allikas: [10] 
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Joonis 2.3. Jõesäng endise Saesaare kärestiku asukohas: noolega on osutatud süvenduse 

tagajärjel kaldale moodustatud pinnasevallidele (08.01.2015). Foto: U. Nugin 

 

 

2.2. Saesaare kärestiku kirjeldus 1950. aastate projektmaterjalide alusel 

 

Kunagise loodusliku situatsiooni täpsustamiseks Saesaares on autor kokku kogunud ja läbi 

töötanud Riigiarhiivis säilinud 1950. aastate Saesaare HEJ projektmaterjalid. Arhiivist on 

Saesaare kohta leitud insener-geoloogiliste uurimistööde aruandeid 1949. a ja 1950. a [32, 

42], HEJ erinevate projekteerimisstaadiumite kalkajooniseid [43, 44], pikiprofiile 

jõesängist [20, 45], mis vastavad olukorrale enne ning pärast Saesaare hüdrosõlme 

rajamist. Väljavõtted kasutatud arhiivimaterjalidest on toodud töö juurde kuuluvates 

lisades, otseselt uuritavat Saesaare kärestikku käsitlevad lisad 6-10 ning lisa 2. 
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Arhiivimaterjalidega tutvumisel on selgunud Saesaare HEJ kohta huvitav fakt. Esmase 

nägemuse kohaselt (projektülesande lahendus) oli Saesaare HEJ kavandatud 

derivatsioonijõujaamana (vt lisa 6), millel on paisuga tekitatud survekõrgust suurendatud 

loodusliku jõesängiga paralleelselt kulgeva, kuid sellega võrreldes väiksema languga 

derivatsioonikanali abil ja sel viisil jõe suurt langust Saesaare lõigus ära kasutatud. Selline 

kanaliga vee kõrvalejuhtimine on lahtise derivatsiooniga hüdroelektrijaama skeemi 

põhiliseks tunnusjooneks. Derivatsioonikanal paiknes jõeoru olemasoleva lauge terrassi 

ülaosas jõe paremal kaldal ja oli ca 400 m pikkune. Pinnaspais oli paigutatud Saesaare 

kärestiku ülesvoolupoolsesse otsa saarekese kohale ehk tänapäevasest paisu teljest 

ligikaudu 75 m allavoolu (vt lisa 8). 1949. a HEJ projektülesande insener-geoloogiliste 

uurimistööde aruandes on märgitud, et kavandatava derivatsioonikanali trassil lasuvad 

suure filtratsioonimooduliga liivased-kruusased pinnased ja seepärast vajab kanal 

filtratsiooni vähendamiseks korralikku vooderdust või põhja viimist peaaegu vettpidava 

aluspõhja kivimite pinnani ehk kanali liivakivise aluspõhja sügavusele kaevamist 

(hinnanguliselt kuni 4 m) [42]. Tõenäoselt just derivatsioonikanaliga seotud vajalike 

lisakulude tõttu (filtratsioonist põhjustatud veekadude vähendamiseks, nõlvade püsivuse 

tõstmiseks) loobuti antud lahendusest. Projekteerimise järgmises etapis tehnilise projekti 

lahenduses, mis ka sai realiseeritud, on Saesaare HEJ ette nähtud paisutaguse jõujaamana, 

kusjuures paisu lävend on uues lahenduses jõuhoone äramahutamiseks jõeorgu veidi 

ülesvoolu nihutatud ning paisust allapoole jääv looduslik jõesäng äravoolukanaliks ümber 

kujundatud (vt lisa 7). Saesaare paisu (olemasolevate rajatiste) detailne kirjeldus on toodud 

jaotises 1.2.3. 

 

Saesaare vana projektmaterjali kohta peab märkima, et selles on kasutatud tinglikku 

kõrguslikku süsteemi, milles on kõrgusandmed kujutatud leppeliste suhteliste kõrgustena. 

Need vanad kõrgusandmed on võimalik ligikaudselt ümber arvutada absoluutkõrgusteks 

arvu 28,2 liitmise teel. See vahe on omakorda määratud kaudselt maapinna ja paisu 

konstruktsioonide teadaolevate absoluutkõrguste võrdlemise kaudu vastavate vana 

süsteemi projektijärgsete kõrgusarvudega. 

 

Lisades 6 ja 7 toodud asendiplaanidelt nähtub, et looduslik jõesäng Saesaare - Väike 

Taevaskoda vahelisel lõigul oli enne hüdroelektrijaama rajamist lauskmaajõe jaoks üsna 

suure langusega - 570 m pikkuse jõelõigu kohta oli kõrgusvahe 2,5 m, keskmine lang seega 

>0,4%. Jõesängi põhja kõrgusarvud olid lõigu ülemises otsas saarekese (Saesaar) 



 
 

36

piirkonnas 11,60 m, alumises otsas Väikese Taevaskoja paljandi juures keskmiselt 9,10 m 

(8,80...9,40); veepind oli vastavalt 12,40 m ja 9,80 m. 

 

1948. a jõesängi pikiprofiilil (vt lisa 9) on Saesaare piirkonnas eristatavad järgmised 

erineva languga jõelõigud (põhjapunktide järgi arvestatuna): ülemine paisu teljest 

ligikaudu 60 m allpool algav ca 250 m pikkune lõik maksimaalse languga 0,64% ja 

alumine ca 320 m pikkune lõik keskmise languga 0,32%. Nimetatud ülemine 250 m 

pikkune suurema kaldega kiirevooluline lõik ongi eespool kirjeldatud omaaegne Saesaare 

kärestik. 

 

Hüdrosõlme lõpliku projektlahenduse üldplaanilt (vt lisa 7) on näha, et jõesäng allpool 

paisu hüdroelektrijaama äravoolukanali suudme ja Väikese Taevaskoja paljandi vahelises 

540 m pikkuses lõigus oli ette nähtud süvendada. Projektlahenduse kohaselt paiknes 

süvendus voolusängi vasaku kalda poolel, parema kalda poolne voolusängiosa oli mõeldud 

ehitusaegse vooluhulga läbilaskmiseks (vt lisa 7 lõige I-I). Süvenduse põhja kõrgusarv oli 

projekteeritud vahemikku 8,90...8,69 m. Samas algne jõepõhi antud jõevahemikus oli 

11,60...9,10 m (vastavalt lõigu alguses ja lõpus), mis eeldas kavandatud projektlahenduse 

puhul lõigu alguses HEJ väljavoolul kuni 2,7 m sügavust väljakaevet. 

 

Lisas 10 toodud 1956. a jõe piki- ja ristprofiilid, mis ilmselt said tehtud seoses 

liigveelaskme voolukanali ja ümberkujundatud jõesängi rekonstrueerimisega paar aastat 

pärast hüdroelektrijaama valmimist (ei ole teada, kas tingituna ekspluatatsioonilistest 

kahjustustest või üldisest ehitustööde kvaliteedist) näitavad, et HEJ lõpliku 

projektlahendusega ettenähtud loodusliku jõesängi sh Saesaare kärestiku süvendamine oli 

ka tegelikkuses teostatud. Sellele viitavad uued jõepõhja ja veepinna kõrgusarvud, mis 

1956. a profiilide andmetel olid käsitletava jõelõigu keskosas (ca 300 m kaugusel 

liigveelaskmest) 8,72 m põhjas ja 9,94 m veepinnal. Need saavutatud kõrgusarvud 

vastavad projektijärgsele HEJ äravoolukanali põhjale (projekteeritud kõrgusarv 8,90 m) ja 

äravoolukanali veepinnale (projekteeritud kõrgusarv 9,90 m) hüdroelektrijaama 

täisvõimsusega töötamise korral. Süvendatud jõelõigu voolusängi uueks ristprofiiliks on 

1956. a jooniste kohaselt parabool. 
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2.3. Järeldused Saesaare kärestiku kohta 

 

Jaotistes 2.1. ja 2.2. toodust saab teha alljärgnevad kokkuvõtted ja järeldused ajaloolise 

Saesaare kärestiku kohta. 

 

Kuni paisu ja hüdroelektrijaama rajamiseni 1951. a oli Saesaare ümbrus kärestikulisemaid 

kohti Ahja jõel. Saesaare saarekese ja Väikese Taevaskoja liivakivikalju vahel (ca 0,6 km 

pikkune jõelõik) oli jõgi >0,4% keskmise languga, maksimaalne lang (0,64%) esines 

nimetatud lõigu ülemises osas Saesaare kärestikul. 

 

Saesaare hüdroelektrijaama rajamisel oli looduslik jõesäng allpool paisu suurema 

veepindade vahe (üla- ja alaveetaseme vahe) saamiseks süvendatud ehk suure 

põhjalanguga lõik välja kaevatud. Projektdokumentatsiooni kohaselt kujunes väljakaeve 

maksimaalseks sügavuseks HEJ piirkonnas 2,7 m ja põhja süvenduse lõik ulatus kuni 

Väikese Taevaskojani. 

 

Ehitusmaterjalid paisu tarbeks saadi kohapealt - savikas täitepinnas, liiv ja kruus 

Savimäelt, kivid Saesaare kärestikust. Hüdroelektrijaama ehitamisel kallastelt pinnase 

kaevandamisega, jõesängi süvendamisega, ka süvendatud jõeosa ulatuses kalda 

väljakaevatud materjaliga täitmisega on Ahja jõe algupärast ilmet Saesaares pöördumatult 

ümber kujundatud. 
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3. TAASTATAVA KÄRESTIKU LAHENDUSVARIANDID 

 

3.1. Projekteerimise lähtealus 

 

Projekteerimise lähtedokumentideks on Saesaare paisu likvideerimise eelprojekti (2015) 

lähteülesanne [46] ning alusuuringud: geodeetiline [35], ehitusgeoloogiline [47], 

geotehniline [24], paisu ehituse [34] ja paisjärve settemahu [19] uuring georadariga, 

kalastiku uuring [4]. 

 

Lähteülesande järgi tuleb Saesaare paisu likvideerimine ja kärestiku taastamine lahendada 

kahes alternatiivses versioonis järgnevalt: 

A. Liigveelaskme täielik ja pinnaspaisu osaline (ca ½ jõeoru ulatuses) likvideerimine koos 

veevoolu ja jõesängi taastamisega algsel kõrgusel ja ligilähedaselt originaalse 

morfoloogiaga üheharulise kärestikuna (parem haru). Variant hõlmab hüdroelektrijaama 

hoone ning veevõtu- ja äravoolurajatiste tervikuna ning pinnaspaisu osalist säilitamist ja 

eksponeerimist vaatamisväärsusena ning säilinud paisuosa ühendamist paremkaldaga 

kerg- või rippsilla abil. 

B. Paisu kõigi hüdrotehniliste rajatiste ja pinnaspaisu täielik likvideerimine (sel juhul vajab 

selgitamist HEJ hoone säilitamise võimalus), veevoolu taastamine algsel kõrgusel ja 

sängi hüdromorfoloogia taastamine kaheharulisena ligilähedaselt originaalse asukohaga 

kärestikuna. Variant hõlmab jõe kallaste ühendamist kerg- või rippsilla abil eeldatavalt 

taastatava saare kaudu. 

 

Arhiivimaterjalide läbitöötamisel selgus omaaegse loodusliku situatsiooni osas, et endine 

jõesäng Saesaare lõigus on HEJ rajamise tulemusena tugevalt ümber kujundatud 

(süvendatud, õgvendatud) ning veevoolu ja jõesängi taastamine algsel kõrgusel vastavalt 

lähteülesandele on raskendatud. Omaaegse jõesängi ja kärestiku taastamine algsel kõrgusel 

tähendab sisuliselt kogu süvendatud jõepõhjaga lõigus voolusängi täitmist (põhja tõstmist) 

ja seega ulatuslikku ehitustegevust jõe kaldapiirkonnas kogu Saesaare - Väike Taevaskoda 

vahelisel lõigul (ca 0,6 km). 
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Arvestades selgunud asjaolusid on osutunud otstarbekaks kaaluda lahendust, mis lähtuks 

kärestiku taastamisel tegelikust olemasolevast situatsioonist - nn asenduskärestiku variant. 

See näeb ette looduslähedase kärestiku kujundamist paisu ja hüdroelektrijaama kompleksi 

rajatistega haaratud ala piires ilma kogu HEJ rajamisega süvendatud jõelõigu taastamiseta. 

Kooskõlas lähteülesande kontseptsiooniga on ka antud kärestikku võimalik lahendada nii 

ühe- kui kaheharulisena, vastavalt HEJ rajatiste osalise säilimise ja eksponeerimise 

võimalusega või HEJ rajatiste täieliku likvideerimisega. 

 

Kärestiku vaadeldud lahendusvariandid on käsitletud jaotistes 3.2. ja 3.3. 

 

 

3.2. Omaaegse kärestiku taastamine (variant 1) 

 

3.2.1. Lahendusvariandi teostatavuse hinnang 

 

Nagu eespool mainitud, eeldab kunagise hüdroelektrijaama eelse jõesängi algsel kõrgusel 

taastamise variant (variant 1) Saesaare - Taevaskoja vahemikus jõe praeguse voolusängi 

põhja täitmist. Vajalikuks tööks on sellisel juhul ka täidetud jõepõhja kindlustamine 

kaitseks ärauhtumise vastu - eeldatavalt mitte ainult taastatava endise kärestiku asukohas, 

vaid kogu täidetava jõelõigu ulatuses. Üldiselt juba esmasel lahendusvariandi 

läbimõtlemisel ja reaalse tegevusvariandina kaalumisel ilmnevad mõned problemaatilised 

kohad (sh looduskaitse seisukohalt), mis selle asenduskärestikuga (variant 2) võrreldes 

vähem eelistatavaks teevad. Nendest olulisemad on: 

• ehitustööde mahu suurenemine taastatava lõigu täitmis- ja kindlustamistööde võrra ja 

järelikult ehituse üldmaksumuse suurenemine; 

• ehitustöödega kaasnev puittaimestiku ulatusliku raie vajadus kaldapiirkonnas (eelkõige 

ehitustehnikale juurdepääsu tagamiseks); 

• pinnasetöödest tingitud võimalik settereostus jões allpool taastatavat jõeosa looduslikul 

elustikuliselt väärtuslikul jõelõigul (pinnase ärakanne, kuna põhja täitmise ajal jõevoolu 

möödajuhtimise võimalus puudub). 

 

Vaadeldes varianti üksnes ehitustehniliselt selgub, et kui paremal kaldal taastatava lõigu 

ulatuses tagatakse ehitusmasinatele takistamatu ligipääs, ei ole ehitustöö keeruline. Ka 
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kaasnevate pinnasetööde kohta võib eeldada, et täitematerjali saamisega antud juhul 

probleeme ei teki, kuna teadaolevalt on ainult pinnaspaisu kehandisse praeguseks 

paigutatud üle 16 tuh m3 pinnast (pinnaspaisu ehitustööde mahud on antud lisas 3). Samas, 

kui lähtuda põhilisest paisu likvideerimise eesmärgist, mis on Saesaare puhul olulise 

rändetõkke kaotamine Ahja jõel ja kalade rände probleemi tõhus lahendamine, siis ei oma 

tõenäoselt eesmärgi saavutamise seisukohalt olulist tähtsust paisu likvideerimise järel 

kujundatava kärestiku/jõesängi täpne plaaniline ega kõrguslik vastavus varasemale (paisu 

eelsele) olukorrale, kuigi ajaloolise ainulaadse looduspildi tagasikujundamise vaatenurgast 

võib see olla huvitav ja tähtis. Tuleb märkida, et igal juhul paisu lammutamise ja paisjärve 

allalaskmise järgselt taastub Kiidjärve - Saesaare vaheline üle 6 km pikkune looduslik 

väärtusliku morfoloogiaga kärestikuline jõelõik; võrdluseks - paisust allpool võimalike 

projekttegevustega hõlmatud jõesängi kogupikkus (variant 1 korral) on ligikaudu 0,6 km. 

 

Seega kärestiku ja jõesängi taastamise lõplikul tööalternatiivi valikul peab autori arvates 

lähtuma looduskeskkonnale leebemast alternatiivist ja eelistama varianti 2. Variandi 1 

puhul pakub siiski huvi jõesängi taastamiseks algsel kõrgusel vajamineva täitepinnase 

mahu määramine, mille ligikaudne hinnang on antud järgnevalt. 

 

 

3.2.2. Voolusängi täitmistööde mahu analüüs 

 

Täitepinnase vajaliku mahu määramiseks on Maa-Ameti geoportaali digitaalse 

kaardimaterjali [27] alusel koostatud taastatava jõesängi plaan (joonis 3.1), millele on 

kantud jõepõhja kõrgusandmed - kombineeritud on vanade ja uute uuringute ja projektide 

andmed, kusjuures vanad tinglikus süsteemis olevad kõrgused on teisendatud 

absoluutkõrgusteks arvu 28,2 liitmise teel (vahe on leitud absoluutkõrguste võrdlemisel 

vastavate vanade kõrgusarvudega). 

 

Vaadeldud on 500 m pikkust jõelõiku HEJ äravoolukanali suudmest alamal. Jõesängi täide 

on arvestatud olemasoleva maapinna joonest lähtuvalt algse põhjapinnani ehk kivine 

põhjasubstraat sisse arvatud, eeldusel, et jõesängi lahtikaevamist endisele laiusele (kallastel 

olevate vallide väljakaevamist) ei toimu. 
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Ligikaudne täitepinnase maht on arvutatud mõõdistuste alusel joonestatud ristprofiilide 

kaudu (joonis 3.2). Igal profiilil on määratud täite ristlõikepindala. Täitepinnase kahe 

profiili vaheline maht on saadud nende ristlõikepindalade aritmeetilise keskmise 

korrutamisel profiilide vahelise kaugusega, kogumaht on saadud profiilide vaheliste 

mahtude summeerimise teel. 

 

 
Joonis 3.1. Jõesängi taastamise (variant 1) ülevaateplaan 

 

Profiilide vahelise täitepinnase mahu )1( +− nn
pinnasV  leidmiseks kasutatakse järgmist valemit: 

 )1(
1

)1(

2
+−

+
+− ⋅

+
= nn

nn
nn

pinnas L
FF

V , (3.1) 

kus nF  ja 1+nF  on vastavate profiilide täite ristlõikepindalad m2 ja )1( +− nnL  on nende 

profiilide vaheline kaugus m. 
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Täitepinnase kogumaht kogupinnasV  saadakse profiilide vaheliste mahtude kokkuliitmisega: 

)1( +−∑= nn
pinnaskogupinnas VV . (3.2) 

 

 
Joonis 3.2. Taastatava jõesängi (variant 1) ristprofiilid 
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Seega täitematerjali vajalik maht kärestiku variant 1 taastamise korral on ca 9000 m3. 

 

 

3.3. Asenduskärestiku rajamine (variant 2) 

 

3.3.1. Projektparameetrite valiku põhjendus 

 

Variant 2 näeb ette looduslähedase kärestiku rajamist paisu ja hüdroelektrijaama kompleksi 

rajatistega haaratud ala piires ilma kogu HEJ rajamise käigus ümberkujundatud jõelõigu 

taastamiseta endisele kõrgusele. Alljärgnevalt on toodud „asenduskärestiku“ variant 2 

projektlahenduse põhilised lähteseisukohad. 

 

Kärestiku geomeetriliste parameetrite (pikkus, lang, ristlõike mõõtmed) valikul on lähtutud 

põhimõttest, et rajatav kärestik oleks endisega võimalikult sarnane, mõõduka languga 

(tõusval rändel kaladele sh nõrgema ujumisvõimega liikidele füüsiliselt läbitav) ning 

kujuneks vee-elustikule väärtuslikuks elupaigaks. Kälapääsude puhul on üldlevinud 

seisukoht, et <2% languga loodusilmelist kärestikulist kalateed on peaaegu alati võimalik 

kujundada selliseks, et see tagaks soodsad rändetingimused praktiliselt kõigile jões 

elunevatele kalaliikidele [1]. Vaadeldaval juhul tulenevalt olemasoleva jõepõhja kõrguste 

 

 
Joonis 3.3. Jõesängi pikiprofiil paisu esises (2,75 km) lõigus. Allikas: [48] 



 
 

44

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3.4. Jõesängi ristprofiilid paisjärve lõigus (valikulised). Allikas: [48] 
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erinevusest ala- ja ülaveepoolel (erinevate mõõdistuste andmetel on jõepõhi ülavees 39,78 

- 39,55 m abs, alavees 37,00 m abs) saab HEJ rajatistega hõlmatud ala piiresse kujundada 

250 m pikkuse kärestikulise voolusängi languga ~1%. Voolusängi ristlõike mõõtmete 

valikul on arvestatud oleva loodusliku jõesängi mõõtmetega ülalpool paisu (joonis 3.4). 

Limiteerivaks faktoriks sängi laiuse puhul on jõeoru kõrged enamjaolt järsud kaldanõlvad, 

mille püsivust ei tohi rikkuda. Siinjuures kärestiku saarega variandil on voolusängi laiuse 

osas rohkem variatsioonivõimalusi - just kujundatava saare mõõtmete vähendamise kaudu. 

 

Voolusängi kindlustuse projekteerimisel on püütud see lahendada võimalikult 

looduslähedaselt ilma betooni ja nähtavale jäävatel osadel kunstmaterjalide kasutamiseta. 

Sängimaterjalina on ette nähtud põhjas kivipuiste - analoogselt ehitusgeoloogilise uuringu 

käigus [47] puuraugus PA1 kiht 6 avastatud endise jõesängi põhjasettega, milleks oli 30 

cm paksune kruusast ja kividest kiht; voolusängi nõlvadele on erosiooni takistamiseks ette 

nähtud kivisillutis. Nõlvakindlustise ulatus (kõrgus) voolusängis on valitud lähtuvalt 

arvutuslikust maksimaalsest veetäitest, mis on määratud sängi hüdraulilise arvutuse teel. 

Kivisillutisest kõrgemale jäävale nõlvaosale on ette nähtud kergem kindlustis - mätastus 

(eelkasvatatud muruvaibast kate). Paisu eemaldamisel kujunevad orunõlvad on kavas 

kaevata võimalikult lauged nende püsivuse ja ohutuse tõstmiseks. Kivimaterjalid 

voolusängi kujundamiseks on ette nähtud saada kohapealt. Need on praegusel ajal paisu 

konstruktsioonides (kivikindlustised, kivikbetoon, muldkehad) ja jõesängis vahetult allpool 

liigveelaset olevad kunagise Saesaare kärestiku ja selle ümbruskonna kivid, mis on vajalik 

lammutustööde käigus eraldada ja kokku korjata. 

 

Vastavalt projektülesandele tuleb ette näha supluskoha rajamine/taastamine selle kunagises 

asukohas vahetult ülalpool taastatavat kärestikku (supluskoha endist paiknemist võib 

täheldada pikiprofiilil lisas 9). Kirjanduses [15] toodu kohaselt kasutati varem aktiivselt 

piirkonnas suplemiseks Saesaare kärestikku, samuti Saesaarest veidi ülespoole jäävat 

vaikset jõeala, kus jõepõhi oli kividest puhas ja liivane. Parim koht suplemiseks ja 

ujumiseks paiknes aga Suurest Taevaskojast allpool - seal oli jõgi üsna vaikne, küllalt 

sügav ning soojem kui ülal kärestikus [15]. Supluskoha rajamisel pole eesmärgiks erilise 

sisustatud puhkeala saamine paisjärve likvideerimise järel, vaid pigem vette sisenemiseks 

sobiva ala kujundamine selle ligilähedaselt ajaloolises asukohas. 
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Projektlahenduses tuleb arvestada olemasoleva infrastruktuuri ümberkorraldamise 

vajadusega nii ehitustööde teostamise ajal kui paisu likvideerimise järgselt ning sellest 

tulenevalt täiendavate rajatiste (sillad, teerajad) rajamisega projektalale (käesolevas töös on 

käsitletud paisu võimaliku likvideerimise järgselt otseselt paisu maa-alaga seotud rajatisi 

ilma taastuva paisjärve ala kujunduslahenduseta). Neid uusi rajatisi on otstarbekas 

lahendada analoogselt lähikonnas juba valmis ehitatud külastustaristu elementidega, 

sidudes neid piirkonna ühtsesse matkaradade võrku. 

 

Olemasoleva olukorra paremaks illustreerimiseks on joonistel 3.3 ja 3.4 toodud 

olemasoleva jõesängi piki- ja ristprofiilid. Paisu aluse maa-ala geoloogilised andmed on 

kajastatud lisades 11-16 toodud joonistel: puuraukude asukoht põhiplaanidel ja pinnase 

kirjeldus lõigetel. 

 

 

3.3.2. Projekteeritud kärestiku variandid 

 

Projektlahendusega on kavandatud paisutuse täielik likvideerimine ja Saesaare lõigus 

loodusilmelise kärestikulise jõesängi taastamine. Käsitletud on kokku kolm alamvarianti: 

variandiga A on ette nähtud üheharulise kärestiku rajamine (parem haru), variandiga B1 on 

ette nähtud kaheharulise pikliku saarega mõõtmetega 110×8 m kärestiku rajamine kõigi 

HEJ rajatiste likvideerimisega ja variandiga B2 kaheharulise, kuid väiksema saarega 

(mõõtmed 30×7 m) kärestiku rajamine jõuhoone säilitamisega kärestiku lühendatud vasaku 

haru arvelt. 

 

Seega vastavalt lähteülesandes määratud kontseptsioonile on projekteeritud kärestiku 

variandid järgmised (projektparameetrid on kõikide variantide puhul sarnased): 

• 2-A - üheharuline kärestik liigveelaskme voolukanali trassil. Liigveelase ja sellega liituv 

parempoolne pinnaspaisu osa on eemaldatud, vasakpoolne pinnaspaisu osa koos HEJ 

veehaarde ja jõuhoonega on säilitatud; 

• 2-B1 - kaheharuline pika saarega kärestik. Pinnaspais ja kõik HEJ kompleksi rajatised 

on eemaldatud; 

• 2-B2 - kaheharuline lühikese saarega kärestik, mille puhul on HEJ hoone säilitatud. 

 

Projekteeritud kärestiku ehitusjoonised on toodud lisades 11-16. 
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3.3.3. Projektlahenduse üldkirjeldus 

 

Projekteeritud kärestik algab (jõe voolu suuna järgi vaadatuna) ca 70 m paisu teljest 

ülesvoolu põhja kõrgusarvust 39,70 m abs. Projekteeritud kärestiku pikkus on 250 m, lang 

1,08%. Voolusängi keskmine põhjalaius kärestikul on 15-18 m (sõltub variandist), nõlva 

kalle on 1:2...1:3. Voolusängi põhja on ette nähtud paigaldada minimaalselt 30 cm paksune 

veerisest ja väikekividest kivipuistekindlustis ning paigaldada hajutatult voolukiiruse 

vähendamiseks ja mitmekesisema voolumustri loomiseks suured Ø 50...100 cm 

voolurahustuskivid. Voolusängi nõlvad ja nõlvajalam on ette nähtud kindlustada 

maakividega Ø 30...60 cm (väiksemaid kasutada nõlva katteks, suuremaid nõlvajalami 

toestuseks) looduslikust kruusast aluskihil ja vahetäitega paigaldatuna geotekstiilile. Paisu 

väljakaevamisel kujunevad kuni 9 m kõrgused orunõlvad jõe mõlemal kaldal on ette 

nähtud kindlustada kasvupinnase kihile paigaldatud eelkasvatatud muruvaibaga; 

kaevatavate orunõlvade kaldeks on 1:2...1:4. Kärestiku täidetud kaldad on ette nähtud 

haljastada heinaseemnekülviga. 

 

Kujundatavast jõesängist üle pääsemiseks on kavandatud rajada jalakäijate sillad laiusega 2 

m, pikkusega 25-30 m (sõltub variandist). Seoses paisu eemaldamisega on vajalik paisu 

kohal kulgev üle jõe suunduv olemasolev matkarada ümber suunata. Uute jalgradade 

võimalik asukoht on toodud kärestiku põhiplaanidel lisades 11, 13 ja 15; ehitustööde aegne 

matkaradade ümberkorraldamine vt lisa 17. 

 

Ülalpool kärestikku jõe paremale kaldale on kavandatud rajada supluskoht. Selleks on ette 

nähtud eemaldada sete supluskoha piirkonnast (ca 1500 m2 suuruselt alalt) ja kaevata 

laugemaks (kaldega 1:3,5) olemasolev nõlv. Liiva täiendavat paigaldamist suplusalale ette 

nähtud ei ole. 

 

Paisu likvideerimisel saadav pinnas kasutatakse kohapeal kärestiku sängi kujundamiseks ja 

kalda täitmiseks vaid osaliselt - suurem osa väljakaevatud materjalist tuleb projektalalt ära 

vedada. Utiliseerimist (äravedu ja ladestamine) vajava mineraalse pinnase ligikaudne maht 

on ca 20000 m3 2-A puhul, ca 36000 m3 2-B1 puhul, ca 31000 m3 2-B2 puhul. 

Väljakaevatud pinnase võimalikud ladestamise kohad (Leevi jõe kaldaalal ning Võhandu 

jõe kaldal Leevakul) on näidatud joonisel 3.5. 
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Joonis 3.5. Piirkonna plaan koos võimalike pinnase ladestuskohtadega. Allikas: [48] 

 

 

3.3.4. Voolusängi hüdrauliline arvutus 

 

Hüdraulilise arvutuse eesmärgiks on projekteeritud kärestiku (erinevad variandid) 

voolusügavuse ja voolukiiruse leidmine olenevalt vooluhulgast ning voolusängi 

kindlustiste püsivuse kontroll. 

 

Arvutus on tehtud trapetsristlõikega sängile kasutades ühtlase voolamise seoseid. Kärestiku 

arvutuslikuks põhja languks on arvestatud i=0,01, arvutuslikuks põhja laiuseks keskmine 

ristlõike põhja laius kärestikul ja arvutuslikuks nõlvusteguriks keskmine ristlõike 

nõlvustegur. Sängi arvutuslikuks karedusteguriks on võetud n=0,067 (lauskmaajõgede 

kärestikulised lõigud [49]) ja valitud n väärtust kasutatud kõikidel arvutusolukordadel 

olenemata vooluhulgast ja veetäitest ehk arvestatud tinglikult konstantsena. 

 

Voolusängi hüdraulilise arvutuse tulemused on toodud tabelis 3.1. Arvutustabelites on halli 

värviga esile tõstetud iseloomulikele vooluhulkadele (Qsan=1,2 m3/s, Qaasta keskm.=3,0 m3/s, 

Qsüg.max(5%)=22,9 m3/s, Qsüg.max(1%)=26,8 m3/s, Qkev.max(5%)=55,9 m3/s, Qkev.max(1%)=89,6 m3/s) 

vastavad read. 
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Arvutuses kasutatud valemid on toodud alljärgnevalt. 

 

Ühtlase avasängivoolu arvutamise põhivalemiks on 

 iRACQ ⋅⋅⋅= , (3.3) 

kus Q - vooluhulk m3/s; 

 C - Chézy moodul m0,5/s;  

 A - elavlõige m2; 

 R - hüdrauliline raadius m; 

 i - põhja lang. 
 

Trapetsristlõikega sängi puhul leitakse voolu parameetrid järgmiste seostega: 

 2hmhbA ⋅+⋅= , (3.4) 

kus A - elavlõige m2; 

b - põhja laius m; 

 m - nõlvustegur; 

 h - voolu normaalsügavus m; 

 
χ

A
R= , (3.5) 

kus R - hüdrauliline raadius m; 

A - elavlõige m2; 

χ - märgpiire m, mis arvutatakse valemiga 

 212 mhb +⋅⋅+=χ . (3.6) 

 

Chézy mooduli arvutamiseks kasutatakse valemit 

 yR
n

C ⋅=
1

, (3.7) 

kus n - karedustegur; 

 y - astendaja, mis arvutatakse järgmiselt: 

 13,0)1,0(75,05,2 −−⋅⋅−⋅= nRny . (3.8) 

 

Keskmine voolukiirus leitakse valemiga 

 
A

Q
v = , (3.9) 

kus Q - vooluhulk m3/s; 

A - elavlõige m2. 
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Tabel 3.1. Voolusängi arvutustabelid 

Kärestik 2-A
i = 0,01 (põhja lang)
b = 15 m (keskmine põhja laius)
m = 2,0 (keskmine nõlvustegur)
n = 0,067 (karedustegur)

h,           
m

A,        

m2
χ,            
m

R,           
m

y C,     

m0,5/s

Q,        

m3/s

v,          
m/s

0,23 3,48 16,0 0,22 0,46 7,4 1,2 0,34
0,30 4,68 16,3 0,29 0,45 8,5 2,1 0,45
0,36 5,58 16,6 0,34 0,45 9,2 3,0 0,53
0,60 9,72 17,7 0,55 0,43 11,5 8,3 0,86
1,01 17,19 19,5 0,88 0,41 14,2 22,9 1,33
1,10 18,84 19,9 0,95 0,40 14,6 26,8 1,42
1,30 22,88 20,8 1,10 0,39 15,5 37,2 1,62
1,61 29,31 22,2 1,32 0,38 16,6 55,9 1,91
2,06 39,39 24,2 1,63 0,37 17,8 89,6 2,27
2,50 50,00 26,2 1,91 0,35 18,7 129,5 2,59

Kärestik 2-B1
i = 0,01 (põhja lang)
b = 18 m (keskmine põhja laius)
m = 2,5 (keskmine nõlvustegur)
n = 0,067 (karedustegur)

h,          
m

A,           

m2
χ,            
m

R,           
m

y C,     

m0,5/s

Q,        

m3/s

v,          
m/s

0,21 3,80 19,1 0,20 0,46 7,1 1,2 0,31
0,30 5,63 19,6 0,29 0,45 8,5 2,6 0,45
0,32 6,07 19,7 0,31 0,45 8,8 3,0 0,49
0,60 11,70 21,2 0,55 0,43 11,6 10,0 0,86
0,92 18,56 22,9 0,81 0,41 13,7 22,9 1,23
0,99 20,36 23,4 0,87 0,41 14,1 26,8 1,32
1,30 27,63 25,0 1,10 0,39 15,5 45,1 1,63
1,45 31,46 25,8 1,22 0,39 16,1 55,9 1,78
1,86 42,10 28,0 1,50 0,37 17,4 89,6 2,13
2,50 60,63 31,5 1,93 0,35 18,8 158,2 2,61

Kärestik 2-B2
i = 0,01 (põhja lang)
b = 16 m (keskmine põhja laius)
m = 2,25 (keskmine nõlvustegur)
n = 0,067 (karedustegur)

h,          
m

A,           

m2
χ,            
m

R,            
m

y C,     

m0,5/s

Q,        

m3/s

v,          
m/s

0,22 3,63 17,1 0,21 0,46 7,3 1,2 0,34
0,25 4,14 17,2 0,24 0,46 7,8 1,6 0,38
0,34 5,75 17,7 0,33 0,45 9,0 3,0 0,51
0,60 10,41 19,0 0,55 0,43 11,5 8,9 0,86
0,97 17,72 20,8 0,85 0,41 14,0 22,9 1,29
1,06 19,43 21,2 0,92 0,40 14,4 26,8 1,38
1,30 24,60 22,4 1,10 0,39 15,5 39,9 1,62
1,55 30,18 23,6 1,28 0,38 16,4 55,9 1,85
1,98 40,53 25,8 1,57 0,37 17,6 89,6 2,21
2,50 54,06 28,3 1,91 0,35 18,7 140,1 2,59 

* h - voolusügavus, A - voolu ristlõige e. elavlõige, χ - märgperimeeter e. märgpiire, R - hüdrauliline raadius, 
y - hüdrauliline astendaja, C - Chézy moodul, Q - vooluhulk, v - keskmine voolukiirus 



 
 

51

Tabelist 3.1 on näha, et minimaalse arvutusliku vooluhulga Qsan=1,2 m3/s korral on 

voolusügavus kärestikul suurusjärgus 0,2 m ja keskmine voolukiirus suurusjärgus 0,3 m/s. 

Maksimaalse arvutusliku vooluhulga puhul Qkev.max(1%)=89,6 m3/s utatub voolusügavus 

kuni 2,1 m ja keskmine voolukiirus kuni 2,3 m/s. 

 

Voolusängi kindlustiste püsivuse kontrolliks on võrreldud Qkev.max(1%)=89,6 m3/s 

vooluhulgale vastavat arvutuslikku voolukiirust voolusängi kindlustamiseks kasutatavale 

kivimaterjalile lubatud voolukiirusega võttes aluseks, et voolusängi kindlustise tüüp on 

sängi põhjas veeris Ø 6...20 cm (põhjas on samuti voolurahustusrahnud Ø 50...100 cm) ja 

nõlvadel rahnudest Ø 30...60 cm sillutis kruusakihil ja geotekstiilil. 

 

Arvutuslik ristlõike keskmine voolukiirus kärestikul maksimaalse vooluhulga korral on 

2,1-2,3 m/s ja vastav arvutuslik veetäide on 1,9-2,1 m (tabel 3.1). Voolukiiruse ülempiir 

vlub erinevatele kindlustistele voolu keskmisel sügavusel 2 m on [50]: 

• sõmerale kivimaterjalile osakeste suurusega 60...200 mm piirides 1,70-2,65 m/s - seega 

esineb peenema materjali ümberpaigutamine voolu toimel. Soovitav on vähendada 

peenosakeste osakaalu voolusängi põhjakattes ja kasutada rohkem 10...15 cm ja 

suurema läbimõõduga kive, tihendades tühimikud kruusaga; 

• ühekordsele kivisillutisele (kivide läbimõõt 200...300 mm) kruusal 3,4 m/s, seega 

nõlvakindlustise püsivus on tagatud varuga. 
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4. SAESAARE PAISU LAMMUTAMISEST 

 

4.1. Paisjärve veetaseme alandamine paisu likvideerimisel 

 

4.1.1. Nõuded veetaseme alandamisele 

 

Vastavalt keskkonnaministri 19. septembri 2014. a määrusele nr 40 „Täpsustatud nõuded 

veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-elustiku kaitse, paisu, 

paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning ökoloogilise 

miinimumvooluhulga määramise metoodika“ § 9 lg 1 peab veetaseme alandamine 

toimuma ühtlaselt ning mitte kiiremini kui 0,3 meetrit ööpäevas, kui vee erikasutusloas või 

Keskkonnaameti otsuses ei ole määratud teisiti. Samuti on määruses sätestatud, et veekogu 

veetaseme alandamisel ei tohi vooluhulga muutmisega kahjustada paisust allapoole jäävat 

voolusängi ja vee-elustikku ja veetaseme alandamist tuleb korraldada viisil, millega 

välditakse setete ja risu juhtimist paisust allapoole jäävasse voolusängi (§ 9 lg 2 ja 3).  

 

Kalastikuekspertide soovituste kohaselt ei tohi paisu lammutamisel veetaset paisjärves 

alandada üle 0,1 m ööpäevas ning varjade eemaldamine ja paisu madaldamine peab 

toimuma järkjärgult mõnetunniste vahedega, vajaduse korral veetaseme alandamise ajutise 

peatamisega [4]. 

 

Saesaare paisu likvideerimise eelprojekti ja selle keskkonnamõju hindamise raames on 

koostatud kaks geotehnilist eksperthinnangut, mis käsitlevad veetaseme alandamist 

Saesaare paisjärves ning selle võimalikku mõju kallastele, kaasa arvatud ürgoru 

liivakivipaljanditele. P. Talviste ja P. Sedmani eksperthinnangus [51] on jõutud järeldusele, 

et veetaseme alandamisel paisjärves ei kaasne paisjärve kallastel ebasoovitavate 

geotehniliste nähtuste (sh maalihked, liivakivipaljandite purunemine) intensiivistumist. 

Samuti on jõutud seisukohale, et õigusaktidega ette antud maksimaalne veetaseme 

alandamise kiirus 0,3 m ööpäevas ei tekita ohtu paljanditele, nõlvade ega koobaste 

stabiilsusele. M. Metsa poolt koostatud eksperthinnangus [24] jõutakse aga vastupidisele 

järeldusele - veetaseme alandamine Saesaare paisjärves kutsub esile uued ja kiirendab juba 
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toimuvaid geotehnilisi nähtusi kallastel ning ohustab olemasolevate liivakivipaljandite 

püsivust. Hinnangus on esitatud ka seisukoht, et kui veetaset paisjärves siiski alandada, on 

mõistlik seda teha astmeliselt astmetega 1-1,5 m aastas. 

 

 

4.1.2. Võimalused veetaseme alandamiseks Saesaare paisu juures 

 

Paisutuse (paisu) likvideerimisel sõltub veealanduse skeemi valik olulisel määral 

paisehitise materjalist ja konstruktsioonist, sh olevate veelaskmete ehitusest ja põhjalaskme 

olemasolust. Paisu lammutamisel sette allakande vähendamiseks peab veetaseme 

alandamine toimuma pindmiselt [52]. 

 

Veetaseme alanemise (paisjärve tühjenemise) kiiruse kontrollimine on suhteliselt lihtne 

jõepõhjani ulatuvate raudbetoonist ülevoolupaisude likvideerimisel. Neid lammutatakse 

üldjuhul järkjärgulise lõhkumise teel, kusjuures paisu osade eemaldamine või ühtlane paisu 

madaldamine toimub tihtipeale samaaegse vee ülevooluga likvideeritavast paisust [52, 53]. 

 

Saesaare paisu liigveelase on ehitatud kivikbetoonist. Vee ülevoolamise tingimustes sellise 

konstruktsiooni lammutamisel aeglast kontrollitud veetaseme alandamist garanteeritult 

tagada ei saa. Olukorda komplitseerib lisaks liigveelaskme enda kehv tehniline seisukord, 

Ahja jõe hüdroloogilise režiimi keerukus (suur on aasta suurima ja väikseima vooluhulga 

erinevus, mis maksimaalselt on ulatunud 210-kordseks: väikseim ööpäeva keskmine 

vooluhulk 0,43 m3/s on mõõdetud 17. novembril 1965. a ja suurim 90,4 m3/s 30. aprillil 

1956. a [40]), suur paisutuskõrgus ja paisu taga olev veemaht [3]. Samuti kindel 

juurdepääsetavus konstruktsioonidele vaid ühe jõekalda poolt. Saesaare paisu eripäraks on 

ka see, et konstruktsioonist tulenevalt ei võimalda selle veelaskmed paisjärve täielikult alla 

lasta (tühjendada). Liigveelaskme ülevooluläve harja kõrgusarv on 44,84 m abs, HEJ 

juurdevoolutorustiku sissevoolu kõrgusarv toru teljel on ligikaudu 44,70 m abs. Järelikult 

ei võimalda olemasolevad veelaskmed alandada paisjärve veetaset allapoole kõrgusarvu 45 

m abs, samal ajal kui loodusliku voolusängi põhi vahetult paisust ülalpool on 39,78 - 39,55 

m abs. Viimasest tuleneb aga kontrollimatu veealandus konstruktsiooni eemaldamise 

lõppfaasis vee alt kaevamisel ning tekkida võiv setete suuremahuline allakanne 

voolusängist. 
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4.1.3. Tehniline lahendus veetaseme alandamise kiiruse kontrollimiseks 

 

Paisjärve kiire tühjenemisega seotud ohud seisnevad võimalikkuses põhjustada tulvavett 

paisust allavoolu jäävas jõeosas, millega kaasneb jõe kallaste ja põhja erosioon. Samuti ei 

suuda paisjärves endas veetaseme kiirel alanemisel osa kalamaimudest, põhjaeluviisiga 

kaladest ja põhjaelustikust kalda äärtest taanduda ja jäävad kuivavatesse lompidesse lõksu 

[4]. Kiire veetaseme alandamisega võib kaasneda endise paisjärve kallaste libisemine 

(Saesaare puhul liivakivipaljandite püsivuse küsimus) ning uhteorgude teke vee alt 

vabanenud ala äärtel [52]. Oluliseks probleemiks on paisutusalale kogunenud sette 

allakanne. Setete massilise allakande korral võib see matta lühemaks või pikemaks ajaks 

allpool paisu paiknevad looduslikud jõelõigud, sealsed elupaigad ja kudealad, samuti 

suurendada jõevee toitelisust (orgaanilise aine rikka sette puhul) ning halvendada 

gaasirežiimi [3]. 

 

Kontrollitud veetaseme alanemise kiiruse tagamise olulisust arvesse võttes on tehnilise 

abinõuna projekteeritud ülavee poolele lammutatava liigveelaskme ette lukustuvatest 

betoonplokkidest pais (paisu detailset konstruktiivset lahendust töös ei käsitleta). Selle 

lisapaisu varjus lammutatakse kivikbetoonist liigveelaskme konstruktsioonid. Pais on ette 

nähtud ehitada alates projekteeritud kärestiku põhja (jõepõhja) kõrgusarvust, 

võimaldamaks hiljem paisu lammutades (plokke eemaldades) alandada kontrollitult 

paisjärve veetase taastuva jõesängi kõrguseni. Juhul, kui mingil põhjusel plokke tervena 

eemaldada ei õnnestu, on neid võimalik mehaaniliselt lõhkuda, näiteks ekskavaatori 

noolele kinnitatud hüdrovasaraga [53]. 

 

Lukustuva ploki illustratsioon vt joonis 4.1. Selliste elementide eeliseks on see, et need 

lukustuvad omavahel, moodustades ühtse monoliitse seina, millel puudub vajadus segu 

kasutamises. Plokke on ka vajadusel kerge demonteerida. Betoonplokid on saadavad 

erinevates mõõtmetes - 1800/1500/1200/1000/600/500×600×600 mm, 1600/800×800×800 

mm, 1600/800×400×400 mm jt. Plokkide peamised kasutusalad on 1) teravilja 

ladustamine, 2) materjalide käitlus, 3) tugimüürid, 4) tööstushooned ja üldehitus, 5) 

sadamad ja tammid, 6) teede ja raudteede ehitus, 7) ajutised lahendused [54]. 
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Joonis 4.1. Lukustuv betoonplokk ja näited selle kasutamisest. Allikas: [54] 

 

 

4.2. Ehitustööd ja ehituskonstruktsioonid 

 

4.2.1. Ehitustööde etapid ja ehitusaegne vee möödajuhtimise skeem 

 

Paisu lammutamine on kavandatud etapiviisiliselt. Paisu lammutamise ja kärestiku variant 

2 rajamise ehitustööde etapid on järgnevad: 

• 0. etapp on ettevalmistavate tööde etapp, mille käigus toimub paisjärve veetaseme 

järkjärguline alandamine võimalikult madalale paisülevoolu reguleerimiskilpide abil 

(võimalik alandada maksimaalselt kõrgusarvuni 45 m abs) ning ehitustsooni 

ettevalmistamine, sh ehitusalasse jäävate matkaradade ümbersuunamine, seadmete ja 

materjalide ladustamisala ettevalmistamine, ehitusmasinatele juurdepääsu tagamine, 

puude ja võsa likvideerimine. Samuti on 0. etapi käigus ette nähtud teostada HEJ 

olemasolevate veevõturajatiste osaline ümberehitamine nende rakendamiseks ehituse 

järgmises etapis (1. etapis) ajutise möödavooluna. Selleks tuleb osaliselt lammutada 

kivikbetoonist veehaardeotsaku torukambrid (eemaldada esiseinad) ja süvendada põhi 

veehaardeotsaku ees, et maksimaalselt ära kasutada olemasolevate toruveejuhtmete 
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läbilaskevõimet; samuti tuleb sobivalt täiendada juurdevoolutorud jõuhoones 

(pikendada väljavoolupoolsed otsad) peale hüdroturbiinide demonteerimist. HEJ 

rajatiste ümberehitamiseks rajatakse paisjärve poolt veehaarde ette ajutine tõkketamm 

(0. etapi ülaveepoolne veetõkketamm, vt lisad 17 ja 18). 

• 1. etapp on ühesugune kõikidel alamvariantidel (2-A, 2-B1, 2-B2) ja sellega on 

kavandatud liigveelaskme konstruktsioonide lammutamine ja kärestiku parempoolse 

haru väljaehitamine. Ehitustööde läbiviimiseks on ette nähtud eraldada jõesäng üla- ja 

alavee poolt tõkketammidega. Ülavee poolele lammutatava liigveelaskme ette on 

projekteeritud kaks ajutist tõkketammi - 1a ja 1b (1. etapi ülaveepoolsed 

veetõkketammid, vt lisad 17 ja 18). 1a on pinnasest (juurdeveetav ühtlane savikas 

mineraalpinnas) ülesõidetav tõkketamm. See on kogu 1. ehitusetapi vältel põhiliseks 

ehitustehnika juurdepääsuks paremalt kaldalt töötsooni - pinnaspaisu harjale, 

pinnaspaisu tagusele terrassile ning ka jõesängi. Paisu juurest paremalt kaldalt on otsene 

juurdepääs jõesängi nõlva suure kõrguse (kuni 9 m) tõttu komplitseeritud, vasaku kalda 

poolt juurdepääsu võimalus puudub. Tõkketammi 1a taga eraldatud kuivas sängis 

rajatakse lukustuvatest betoonplokkidest pais 1b (kõrgus 7 m). See tuleb ehitada 

kärestiku põhja kõrgusarvust alates, võimaldades seega etapi lõpus paisu järkjärgulise 

lammutamise teel alandada kontrollitult paisjärve veetase taastuva jõesängi põhja 

kõrguseni, mida praeguste olemasolevate veelaskmetega teha võimalik ei ole. 

Tõkketammidega eraldatud sängis on 1. ehitusetapi käigus ette nähtud lammutada 

liigveelaskme kivikbetoonist konstruktsioonid, kaevata osaliselt välja liigveelaskmega 

liituv pinnaspaisu keha ja kujundada kärestiku voolusäng paisust allpool koos 

sängimaterjali (kindlustiste) paigaldamisega. 1. etapi lõpus on vajalik pinnasest 

tõkketamm 1a välja kaevata ja hakata betoonplokkidest paisu 1b järkjärgulise 

lammutamise teel alandama veetaset paisjärves. Seejärel paisu 1b osalise avamise 

järgselt tuleb moodustada kärestiku voolusäng paisust ülalpool läbi kaevates selleks 

kaldaala kuni olemasoleva jõesängini. Peale paisjärve täielikku allalaskmist tuleb 

kärestiku voolusäng ülavee poolel lõplikult viimistleda ja kindlustada. 1. ehitusetapi ajal 

on kavandatud ehitusaegne vooluhulk läbi lasta hüdroelektrijaama rajatiste kaudu. 

Arvestades olemasoleva HEJ juurdevoolutorustiku piiratud läbilaskevõimet võib 

ehitustööde ajal tekkida vajadus tulvavee või suurvee läbilaskmiseks ümberkujundatava 

liigveelaskme haru (väljaehitatava kärestiku parempoolse haru) kaudu. Sellisel juhul on 

vajalik tagada viivitamatu tööliste ja ehitustehnika evakueerimine sängist ja 

ehituskaevikust. Tulvavee (või suurvee) läbilaskmine ülaveepoolsete veetõkketammide 
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(1a, 1b) kaudu toimub järgmiselt - 1b on betoonplokkidest lahtivõetava 

konstruktsiooniga, 1a puhul on selle kehandisse võimalikust vee ülevoolamisest tingitud 

purunemise vältimiseks projekteeritud kivikorvidega ja -madratsitega kindlustatud 

avariiülevool. Tavaolukorras on avariiülevool pinnasega täidetud. Vajaduse korral 

ülevoolu avamiseks tuleb pinnastäide ülevoolu kohalt välja kaevata, tulva taandumisel 

tuleb tõkketammi esialgne ristprofiil taastada. 

• 2. etapi ehitustööde teostamiseks on kõigepealt vajalik tagada ehitustehnikale ülepääs 

värskelt taastatud jõesängist (kärestiku parempoolsest harust). Selleks on ette nähtud 

rajada tõkketammi 1a endisesse asukohta monteeritavatest terasplaatidest torusild (2. 

etapi torusild, vt lisad 17 ja 18), mis ehitusetapi lõpus tuleb likvideerida. Alternatiiviks 

torusillale võib olla ajutine teraskonstruktsiooniga moodulsild. Olenevalt kärestiku 

variandist on 2. etapi tunnuslikud ehitustööd järgmised: 2-A puhul säilitatava 

vasakpoolse pinnaspaisuosa lõpliku profiili kujundamine, HEJ äravoolukanali täitmine, 

säilitatavate HEJ rajatiste (veehaare, jaamahoone) konserveerimine; 2-B1 ja 2-B2 puhul 

pinnaspaisu keha täielik väljakaevamine ja kärestiku vasakpoolse haru väljaehitamine. 

2. ehitusetapi käigus toimub kõikide variantide puhul supluskoha kujundamine jõe 

paremale kaldale ülalpool kärestikku, kaevatud nõlvade lõppviimistlemine ja 

kindlustamine, samuti jalakäijate sildade rajamine. 2. etapi lõpus on vajalik taastada 

ehitustööde käigus rikutud haljasalad, teed ja platsid. Peale ehitustööde lõppemist on 

ette nähtud istutada jõekaldal mahavõetud puude asemele mõned uued puud, näiteks 

rajatud saarele. 

 

Vastavalt kirjeldatud ehitusjärjekorrale toimub ehitusaegsete vooluhulkade läbilaskmine 

järgmise skeemi järgi: 

• 0. etapis lastakse ehitusaegne vooluhulk läbi liigveelaskme; 

• 1. etapis lastakse ehitusaegne vooluhulk läbi täiendatud HEJ rajatiste, tulva või suurvee 

korral lisaks läbi väljaehitatava kärestiku parempoolse haru (tõkketammide 1a ja 1b 

kaudu); 

• 2. etapis lastakse ehitusaegne vooluhulk mööda kärestiku valmisehitatud parempoolse 

haru. 

 

Ehitustööde korraldamise plaan on toodud lisas 17. Ehitusaegsete rajatiste põhimõtteline 

tehniline lahendus on toodud lisas 18. Paisu likvideerimise põhiliste ehitustööde mahud vt 

lisa 19. 
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4.2.2. Sette eemaldamine paisu likvideerimisel 

 

Vastavalt välja pakutud paisu lammutamise tehnoloogilisele põhimõtteskeemile on sete 

otstarbekas ja ka tehniliselt kõige lihtsam eemaldada paisjärve veetaseme alandamisel seda 

paisuesisele (jääkpaisutusalale) kogudes ja pärast ekskavaatoriga välja kaevates. Siinjuures 

vee alt vabanenud jõe lammialadele ja kaldaterrassidele settinud sette eemaldamist ette 

nähtud ei ole. Kontrollitava aeglase veealanduse (paisjärve tühjenemise) korral jääb valdav 

osa paisutusalal olevast settest paigale. Voolusängis olev sete hakkab kanduma allavoolu ja 

selle raskema lõimisega osised settivad lõpuks tõkketammi 1b (betoonplokkidest pais 

veetaseme järkjärguliseks alandamiseks) ette, kust setet on juba hõlpus kätte saada. Välja 

kaevatud sete paigutatakse tahenemiseks kaldale või vabanenud lammialale. Seejärel 

veetakse ära ja paigaldatakse ladestuskohtades. 

 

 

4.2.3. Ajutiste veetõkete ja veelaskmete projekteerimine 

 

Alljärgnevalt on käsitletud ehitusaegsete veetõkke- ja -läbilaskerajatiste projekteerimise 

üldised alused ning vastavalt projekteeritud ehitusaegse vee möödajuhtimise skeemile 

olemasolevate paisu veelaskmete läbilaskevõime arvutuskäik. 

 

Eestis hetkel kehtiv hüdrotehnika alane standard EVS 924:2015 (Vesiehitised sisevetel. 

Põhialused) küll defineerib ajutiste vesiehitiste mõistet („Vesiehitised jagunevad ajutisteks 

ja alatisteks. Ajutised on need, mida on vaja vaid rajamise või rekonstrueerimise ajal (nt 

ehitusaegne voolusäng, juurdepääsutee jmt)“ [55]), kuid täpsemaid juhiseid nende puhul 

nõutava arvutusvooluhulga ületustõenäosuse osas ei anna. Seepärast on arvutusliku 

vooluhulga määramisel tuginetud vene normile SNiP 33-01-2003 (Hüdrotehnilised 

ehitised. Põhialused), mille kohaselt tuleb IV klassi ajutiste vesiehitiste puhul (üldjuhul 

kuuluvad ajutised vesiehitised kõik IV klassi, välja arvatud eriti vastutusrikkad juhud, mil 

ehitise klassi on lubatud tõsta kuni III [56]) lähtuda järgmisest arvutuslike maksimaalsete 

vooluhulkade (aasta maksimumvooluhulk) ületustõenäosusest: 1) 10% - ehitise kuni 10 

aastat ekspluatatsiooniperioodi korral, 2) 5% - üle 10 aastat ekspluatatsiooniperioodi 

korral. Aastast lühemaks perioodiks ette nähtud ajutiste ehitiste puhul lähtutakse 

arvutuslike maksimaalsete vooluhulkade määramisel tegeliku ehitusperioodi või sesooni 

äravoolust [57]. 
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Eeltoodust lähtuvalt on ehitusaegsete rajatiste (lisa 18) dimensioneerimiseks vajalikud 

vooluhulgad ja veetasemed leitud järgmise algoritmi alusel: 

• 0. etapi ülaveepoolse tõkketammi harja kõrgusarvu määramisel on lähtutud paisjärve 

veetasemest 46,20 m abs (tõkketammi kõrguse konstruktiivne varu üle veetaseme on 0,3 

m), mis ligikaudu vastab sügisese maksimaalse 10% ületustõenäosusega vooluhulga 

Qsüg.max(10%)=21,6 m3/s läbilaskmisele läbi täielikult avatud liigveelaskme ülevooluava 

(tabel 4.1) - tõkketammi eeldatav ekspluatatsiooniperiood on suvi-sügis; 

• 1. etapi ülaveepoolse tõkketammi 1a harja kõrgusarv on määratud lähtuvalt paisjärve 

veetasemest 46,20 m abs (tõkketammi kõrguse konstruktiivne varu on 0,3 m). 

Avariiülevoolu mõõtmed tuleb sellisel juhul valida vastavalt 24,3 m3/s suuruse 

vooluhulga läbilaskmise vajadusele, et üheskoos HEJ torustikuga tagada paisjärve 

soovitud ehitusaegse veetaseme 46,20 m abs juures aasta maksimaalse 10% 

ületustõenäosusega vooluhulga Qaasta max(10%)=Qkev.max(10%)=31,7 m3/s läbilaskmine - 

tõkketammi tinglikuks ekspluatatsiooniperioodiks on aasta. Üle avariiülevoolu peab vett 

läbi laskma hakkama alates jõe vooluhulgast 7,4 m3/s (tabel 4.2), mis ligikaudu vastab 

sügisese suurvee 45% ületustõenäosusega vooluhulgale ja aprillikuu pikaajalisele 

keskmisele vooluhulgale, kevadise suurveeperioodi keskmised vooluhulgad Saesaare 

lävendis jäävad vahemikku 7,6-18,6 m3/s; 

• 1. etapi betoonplokkidest paisu 1b harja kõrgusarvuks on arvestatud 46,00 m abs; 

• 2. etapi torusilla arvutuslikuks vooluhulgaks on Qaasta max(10%)=31,7 m3/s. 

 

Tabel 4.1. Liigveelaskme maksimaalne veeläbilaskevõime 

Ülaveetase, 
m abs 

Surve, 
m 

Vooluhulk, 
m3/s 

45,0 0,16 0,7 
45,2 0,36 2,4 
45,4 0,56 4,6 
45,6 0,76 7,2 
45,8 0,96 10,3 
46,0 1,16 16,6 
46,2 1,36 21,1 
46,4 1,56 25,9 
46,6 1,76 31,1 
46,8 1,96 36,5 
47,0 2,16 42,2 
47,5 2,66 57,7 
48,0 3,16 74,7 
48,5 3,66 93,1 

* ülevooluava puhas laius 7,7 m, ülevoolu harja paksus 2 m, ülevoolu harja kõrgusarv 44,84 m abs 
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Tabel 4.2. HEJ juurdevoolutorustiku maksimaalne veeläbilaskevõime 

Ülaveetase, 
m abs 

Surve, 
m 

Vooluhulk ühe 
toru kohta, 

m3/s 

Vooluhulk 
summaarne, 

m3/s 
46,0 4,3 3,6 7,2 
46,5 4,8 3,8 7,6 
47,0 5,3 4,0 8,0 
47,5 5,8 4,2 8,4 
48,0 6,3 4,4 8,7 
48,5 6,8 4,5 9,1 
49,0 7,3 4,7 9,4 
49,5 7,8 4,8 9,7 
49,8 8,1 4,9 9,9 

* 2 tk Ø 1,0 m, pikkus 60 m, väljavoolu ristlõike ligikaudne kõrgusarv 41,70 m abs 

 

Liigveelaskme läbilaskevõime (tabelis 4.1) on leitud valemiga 

 ,2 2/3HgbmQ ⋅⋅⋅⋅=  (4.1) 

kus Q - ülevooluava läbilaskevõime m3/s; 

 m - ülevoolutegur; 

 b - ülevooluava laius m; 

 g - raskuskiirendus m/s2; 

 H - surve m. 

Seejuures on ülevooluteguri väärtuseks kuni 1 m arvutusliku surve puhul arvestatud 

m=0,32 (ülevoolu harja paksus δ≥2H, seega töötab lävi lailäviülevooluna) ja suurema 

arvutusliku surve puhul m=0,39 (töötab eriprofiilülevooluna). 

 

HEJ juurdevoolutorustiku läbilaskevõime (tabelis 4.2) on leitud valemiga 

 ,2
4

2

Hg
D

Q ⋅⋅⋅
⋅

⋅=
π

µ  (4.2) 

kus Q - torustiku läbilaskevõime m3/s; 

 µ - ülevoolutegur; 

 π - Archimedese konstant; 

 D - toru läbimõõt m; 

 g - raskuskiirendus m/s2; 

 H - surve m. 

Ülevoolutegur on arvutatud valemiga 

 
∑ ⋅++

=
Dl /1

1

λξ
µ , (4.3) 
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kus µ - ülevoolutegur; 

 Σζ - kõigi kohttakistustegurite summa; 

 λ - hõõrdetakistustegur; 

 l - toru pikkus m; 

 D - toru läbimõõt m. 

 5,0516,0
1/60025,0)3,015,08,0(1

1
≈=

⋅++++
=µ  

Kuna torustiku tegelik seisukord ei ole teada, on hõõrdetakistusteguri ligikaudseks 

väärtuseks võetud λ=0,025 [58]. Kohttakistused torustikus on arvestatud tinglikult 

järgmiselt: sissevool torusse ζ=0,8, üks sujuv voolusuuna muutus torutrassil ζ=0,15, 

torukäänak väljavoolul ζ=0,3. Arvutuslikuks surveks on võetud ülaveetaseme ja torustiku 

väljavoolu (turbiini telje) kõrgusarvu vahe. 

 

 

4.2.4. Avariiülevoolu ja torusilla dimensioneerimine 

 

1. ehitusetapi ülaveepoolse tõkketammi 1a avariiülevoolu mõõtmed on määratud 

järgmiselt. Avariiülevoolu harja kõrgusarvuks on valitud 45,00 m abs. Ülevool on esialgse 

kavandi alusel trapetsikujulise ristlõikega, laiusega harja tasapinnas 10 m ja nõlvustega 1:3 

(lisa 18). Arvutuslikuks surveks on 1,2 m (46,20 m abs - 45,00 m abs = 1,2 m); 

arvutuslikuks ülevooluava laiuseks on veevoolu keskmine laius ülevoolukihis (13,6 m). 

Ülevooluteguri väärtuseks on võetud m=0,31. Avariiülevoolu veeläbilaskevõime vastavalt 

valemile (4.1): smQ /5,242,181,926,1331,0 32/3 =⋅⋅⋅⋅= , seega nõutav läbilaskevõime 

24,3 m3/s (jaotis 4.2.3) on tagatud. 

 

2. ehitusetapi torusilla vajalik ristlõike suurus on leitud proovimise teel. Välja valitud on 

madal terasprofiil ristlõike pindalaga 16,5 m2 (vastab MultiPlate MP200 tootevalikus 

profiilile VN15 [59]). Arvutuslikuks veesügavuseks (surveks) truubi ees on arvestatud 3 m 

(lisa 18). Uputamata surveta truubi läbilaskevõime on leitud valemiga 

 2/32 HgbmQ k ⋅⋅⋅⋅= , (4.4) 

kus Q - truubi läbilaskevõime m3/s; 

 m - vooluhulgategur; 

 bk - voolu keskmine laius kriitilise sügavusega ristlõikes m; 
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 g - raskuskiirendus m/s2; 

 H - surve m. 

Päiseta ristkülik- ja ümartruubi puhul on m=0,31 [60], bk on leitav graafikust joonisel 4.2. 

 

 
Joonis 4.2. Graafik voolu keskmise laiuse bk määramiseks valemis (4.4) ristkülikust 

erineva truubi ristlõike puhul. Allikas: [60] 

 

Graafikul joonisel 4.2 vastab valitud torusilla profiil ligikaudselt ristlõike tüübile III, 

kusjuures valitud toruprofiili puhul võrdub suurus D graafikul 5,6 m (graafiliselt 

määratud). Seega 136,0)6,581,96,5/(7,31)/( 22 =⋅⋅=⋅⋅ DgDQ , 83,0/ =Dbk  ja 

mbk 6,46,583,0 =⋅= . Torusilla veeläbilaskevõime vastavalt valemile (4.4): 

smQ /8,320,381,926,431,0 32/3 =⋅⋅⋅⋅= , seega nõutav läbilaskevõime 31,7 m3/s (jaotis 

4.2.3) on tagatud. 
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KOKKUVÕTE 

 

Veekogudele kehtib riikliku keskkonnaeesmärgina nende hea seisundi saavutamine ja 

säilitamine. Veekogu seisundit määrab sealhulgas selle ökoloogiline kvaliteet, mille üheks 

olulisemaks indikaatoriks on kalastik. Looduslik, heas seisundis jõekalastik ei ole 

saavutatav ilma rändetee avamise ning elupaiga füüsilise kvaliteedi parandamiseta 

(eelkõige kärestikuliste lõikude taastamiseta). Seega kalastiku ja jõe hea seisundi 

saavutamise kõige tõhusam meede on jõe loodusliku sängi taastamine ehk paisu 

likvideerimine. Käesolevas magistritöös on Saesaare paisu likvideerimist käsitletud antud 

kohas võimaliku arengustsenaariumina, mis lahendaks kalade rändeprobleemi ning 

võimaldaks taastuda Ahja jõe looduslikul ökosüsteemil. 

 

Uurimisobjektiks olev Saesaare pais koos paisjärvega asub Ahja jõe keskjooksul ja jääb 

Natura 2000 võrgustiku Ahja loodusalale, mis kattub Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealaga. 

Ahja jõgi kuulub lõheliste elupaigana kaitstavate veekogude hulka. Samuti on Ahja jõgi 

lõigus Valgupera oja suudmest Tartu-Räpina maantee sillani kantud lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse ja seadusest tulenevalt on antud 

lõigu paisude omanikel kohustus tagada kalade paisust vaba läbipääs. Ahja jõe 

veekogumite ökoloogiline seisund ülalpool Saesaare paisu on veemajanduskava kohaselt 

kesine. Kesine seisund tuleneb kalastiku mitteheast seisundist, mis on otseselt seotud jõe 

tõkestatusega paisudega. 2012. a tõkestusrajatiste inventariseerimise põhjal on Ahja jõel 10 

paisu, mis jäävad jõe ülem- ja keskjooksule. Viimase kahe aasta jooksul on nendest 7 

tehtud kaladele läbipääsetavateks. Olulise negatiivse mõjutegurina on Ahja jõel säilinud 

kõige alumine Saesaare pais. 

 

Saesaare pais on rajatud Ahja jõele 1950. aastate alguses. Saesaare pais on Ahja jõe 

kõrgeim pais (paisutuskõrgus ca 8 m), mille paisutav mõju ulatub 6,4 km ülesvoolu 

Kiidjärve paisuni. Kiidjärve maanteesilla ja Suure Taevaskoja kalju vaheline 7 km pikkune 

Ahja jõe ürgoru osa oli kuni Saesaare HEJ rajamiseni Eesti ilusaim jõeorg. Nimetatud 

lõigus sarnanes Ahja jõgi suure langu ja rohkete kärestike tõttu mäestikujõega. 

Kärestikuliseim koht paiknes Saesaares (praegusest paisust allavoolu) ja kandis nime 
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Saesaare kärestik. Saesaare kärestik oli erinevate allikate andmetel 200 - 250 m pikkune, 

jõe laius kärestikul ulatus kuni 30 m. Kärestiku ülesvoolupoolses osas hargnes jõgi kaheks 

haruks ja kahe jõeharu vahel paiknes väike saareke - Saesaar. Saesaare - Väike Taevaskoda 

vahelisel lõigul (ca 0,6 km) oli jõgi >0,4% keskmise languga. Maksimaalne lang (0,64%) 

esines nimetatud jõevahemiku ülemises osas Saesaare kärestikul. Uurimise käigus selgus, 

et Saesaare HEJ rajamisel süvendati looduslik jõesäng allpool paisu kanaliks (eeldatavalt 

kuni Väikese Taevaskojani). Seega hävitati ajalooline Saesaare kärestik HEJ rajamisega 

täielikult. 

 

Paisu likvideerimisel on Saesaare kärestiku taastamiseks vaadeldud käesolevas 

magistritöös kahte võimalust. Üheks võimaluseks on omaaegse jõesängi ja kärestiku 

taastamine algsel kujul (kõrgusel) - siinjuures tuleb märkida, et jõe algupärast ilmet 

saavutada on praktiliselt võimatu. Omaaegse kärestiku taastamine (variant 1) tähendab 

kogu süvendatud jõepõhjaga vahemikus voolusängi täitmist (täitmistööde vajalik maht 500 

m pikkusel jõelõigul alates HEJ äravoolukanali suudmest on ca 9000 m3). Tehnilise poole 

pealt on variant 1 teostatav, kuid eeldab ulatuslikku ehitustegevust jõe kaldapiirkonnas 

kogu Saesaare - Väike Taevaskoda vahelisel 0,6 km pikkusel lõigul. Looduskaitselistest 

aspektidest lähtuvalt pole see aga soovitav ega mõistlik. Teiseks võimaluseks on nn 

asenduskärestiku rajamine (variant 2), mis lähtub olemasolevast looduslikust situatsioonist 

ja seisneb loodusilmelise kärestikulise voolusängi kujundamises Saesaare hüdrosõlme 

rajatistega haaratud ala piires. Kärestiku variant 2 on käsitletud töös eelisvariandina ja 

projekteeritud detailsemalt (vastavad ehitusjoonised on toodud lisades 11-16). 

Projekteeritud kärestiku (variant 2) pikkuseks on 250 m, languks ~1%. Voolusängi 

keskmine põhja laius kärestikul on 15-18 m, nõlva kalle 1:2...1:3. Kärestiku põhi on ette 

nähtud katta veeris- ja rahnpuistega ja paigutada hajutatult voolurahustusrahnud; nõlvad ja 

nõlvajalam on ette nähtud kindlustada kivisillutisega. Projekteeritud on kolm kärestiku 

alamvarianti. Üheharuline kärestik liigveelaskme voolukanali trassil (2-A), kaheharuline 

pika saarega kärestik (2-B1) ja kaheharuline lühikese saarega kärestik (2-B2). Põhiline 

erinevus alamvariantide vahel seisneb kärestiku plaanilises paigutuses ja võimaluses 

osaliselt säilitada ja eksponeerida hüdrosõlme üksikuid elemente. Projekteeritud 

kärestikule on vooluparameetrite täpsustamiseks ja kindlustiste püsivuse kontrolliks tehtud 

voolusängi hüdrauliline arvutus. Kärestiku projektlahenduses on välja pakutud ka 

olemasolevate matkaradade ümberkorraldamise skeem paisu likvideerimise järgselt ning 

kaalutud supluskoha kujundamise võimalust vahetult ülalpool kärestikku. 
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Saesaare paisu lammutamine töös välja pakutud lahenduse kohaselt on kavandatud 

etapiviisiliselt - 0. etapis on ette nähtud paisjärve veetaseme järkjärguline alandamine 

liigveelaskme abil, ehitustsooni ettevalmistamine ja HEJ olemasolevate veevõturajatiste 

osaline ümberehitamine; 1. etapis on ette nähtud liigveelaskme konstruktsioonide 

lammutamine ja kärestiku parempoolse haru väljaehitamine ja 2. etapis olenevalt kärestiku 

alamvariandist pinnaspaisu ja HEJ rajatiste osaline või täielik eemaldamine ning kärestiku 

vasakpoolse haru väljaehitamine. Nimetatud ehitusjärjekorras on ehitustööd liigveelaskme 

haru ja HEJ haru kärestikuks ümberkujundamiseks ette nähtud läbi viia ajutiste pinnasest 

tõkketammide varjus. Ehitusaegse vooluhulga läbilaskmiseks on 1. ehitusetapis ette nähtud 

kasutada täiendatud olemasolevaid HEJ rajatisi, kusjuures tulva korral juhitakse vesi lisaks 

ümberkujundatava parempoolse haru enda (arvutuse kohaselt alates jõe vooluhulgast 7,4 

m3/s), milleks on haru ülaveepoolse tõkketammi kehandisse projekteeritud avariiülevool. 2. 

ehitusetapis, paisjärve allalaskmise järel, on ette nähtud jõevool mööda juhtida kärestiku 

valmisehitatud parempoolse haru kaudu, seejuures tagades ehitustehnikale ülepääs 

väljaehitatud sängist ajutise torusilla abil. Paisjärve ohutuks veetaseme alandamiseks on 

lammutatava liigveelaskme ette projekteeritud lukustuvatest betoonplokkidest pais. 

Betoonplokkidest paisu järkjärgulise lammutamise teel 1. ehitusetapi lõpus (peale 

liigveelaskme eemaldamist ja kärestiku parempoolse haru kujundamist) saab alandada 

kontrollitult veetaset paisjärve põhjani. Projekteeritud lisapais hoiab ära veetaseme 

alandamisel sette suuremahulist allavoolu kandumist ja võimaldab ka koguda setet 

paisuesisele selle hõlpsamaks eemaldamiseks voolusängist. Käesoleva töö raames on 

dimensioneeritud ajutisi veeläbilaskerajatisi (projekteeritud avariiülevool, torusild). 

Ehitusaegsete vooluhulkade läbilaskmiseks kasutatavatele paisu veelaskmetele 

(olemasolev liigveelase, HEJ juurdevoolutorustik) on tehtud veeläbilaskevõime 

kontrollarvutus. Koostatud on ehitustööde korraldamist kajastavad ehitusjoonised 

(ehitustööde etapid ja ehitusaegne veevoolu ümbersuunamine, olulisemad ehitusaegsed 

rajatised) ning arvutatud paisu likvideerimise ehitustööde mahud. Paisu lammutamist 

käsitlevad joonised on toodud lisades 17-18, põhiliste ehitustööde mahud lisas 19. 
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RESUME 

Removal of the Dam Saesaare 

 

Summary 

 

The effect of dams on the fish populations of rivers is almost always extensive and 

multifaceted. Dams separate sections of rivers from one another and hinder the migration 

of fish. As dams are usually built on the sections of rivers with great stream gradients, it is 

usually accompanied by the loss of highly valuable types of river habitat and rapid sections 

of rivers. 

 

Achieving and preserving the good conditions of bodies of water is a national 

environmental objective. Thereat, the condition of a body of water is determined by its 

ecological quality, the most important indicator of which is the fish population. A natural 

river fish population, which is also in a good condition, is not achievable without 

improving the physical quality of the habitat, especially without restoring the rapid 

sections. Thus, the most effective measure for achieving the good condition of fish 

populations and rivers is the restoration of the natural riverbed, i.e. the removal of the dam 

and impounded lake. 

 

This Master’s thesis deems the removal of Saesaare dam on Ahja River the potential 

development scenario for the location in question, as it would solve the problem of fish 

migration and enable the natural ecosystem of Ahja River to recover. The main objective 

of this thesis is to propose an engineering solution for the demolition of Saesaare dam 

(complete removal of the dam and impounded lake) and for the restoration of close to 

nature rapids at the site of the dam. 

 

Saesaare dam was built on Ahja River at the beginning of the 1950s. It is the highest dam 

on Ahja River (backwater reaching approximately 8 m). Before the construction of the dam 

and the hydropower plant, the largest and most beautiful rapids in Estonia were located in 

Saesaare. According to different sources, the Saesaare rapids were 200-250 m long and the 



 
 

71

width of the river at the rapids reached 30 m. The Saesaare rapids were completely 

destroyed by the construction of the dam and the hydropower plant. 

 

In this Master’s thesis are two solutions considered for the restoration of the rapids - the 

restoration of the former rapids (version 1) and the construction of replacement rapids 

(version 2). The preferred version developed in this thesis is version 2 (replacement 

rapids). The length of the designed rapids is 250 m. The bottom slope is approximately 1%. 

Three subvariants of the rapids were designed: one-branch rapids (2-A), two-branch rapids 

with a long island (2-B1) and two-branch rapids with a short island (2-B2). The demolition 

of the dam and the construction of designed rapids in accordance with the solutions 

proposed in this thesis are planned to be performed in phases. Stage 0 is the stage of 

preparatory works. Stage 1 includes the demolition of the spillway structures and the 

construction of the right branch of the rapids. Stage 2 includes the partial or complete 

(depending on the subvariant of the rapids) removal of the earth dam and hydropower plant 

structures, as well as the construction of the left branch of the rapids. The construction 

works are planned behind the soil cofferdams. A temporary dam of interlocking concrete 

blocks will be placed in front of the spillway to be demolished to safely lower the water 

level in the impounded lake (after the spillway has been removed and the right branch of 

the rapids has been shaped). This gradual demolition of the concrete blocks dam will 

enable lowering the water level in the impounded lake down to the bottom of the lake in a 

controlled manner. In accordance with the planned order of construction works, the flow in 

Stage 0 is redirected through the spillway. The existing upgraded structures of the 

hydropower plant will be used to redirect flow during the construction works in Stage 1. In 

the event of a flood in Stage 1, the reconstructed spillway branch will also be used - for 

this purpose has been emergency overfall designed to the body of the headwater cofferdam. 

In Stage 2, after the impounded lake is drained, the flow is redirected through the 

completed right branch of the rapids, while ensuring a crossing over the completed 

riverbed for the construction technology by using a temporary pipe bridge. 

 

The technical drawings of the designed rapids are provided in annexes 11-16, the technical 

drawings for the demolition of the dam in annexes 17-18, the general construction volumes 

in annex 19. 
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