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Jõgede ökoloogilise seisundi parandamine on oluline nii vee-elustiku kui sotsiaalsest 

aspektist. Jõgeva alevikus paikneva hüdrosõlme hetkeolukord pole rahuldav, kuna rajatised 

on amortiseerunud, puudub läbipääs kaladele ning inimasustusega piiratud veekogu 

rekreatiivne potentsiaal on kasutamata. 

 

Antud magistritöö eesmärk on pakkuda välja terviklik projektlahendus Jõgeva hüdrosõlme 

kohta, mis tagab hüdrorajatistest takistusteta ja ohutu Pedja jõe maksimumvooluhulkade 

läbilaske, ning millest juhindudes tervendatakse jõe sängi ning saavutatakse seeläbi Jõgeva 

paisjärve ja harujõe parem esteetiline seisund. 

 

Pika rea (1925-2014) põhjal tehtud hüdroloogilised arvutused ja nende põhjal 

olemasolevate rajatiste läbilaskevõime leidmine näitas, et 1% ületustõenäosusega 

maksimumvooluhulgast (129 m3/s) ligikaudu 1/3 ei mahu läbi hüdrosõlme. Harujõe 

eriprofiilülevoolu lävi on liiga kõrge. Truubid on liiga väikse läbimõõduga, mis on 

põhjustanud mitmel aastal üleujutusi. 

 

Lahendusena on ette nähtud peaharu paisu jäämurdjate ja ülevooluläve lammutus 

läbivooluava suurendamiseks. Uueks ülevooluks jääb lailäviülevool, millel veetaset 

reguleeritakse kilpvarjadega. Kalapääsu tüübiks on valitud kalaramp, mis rajatakse peaharu 

pais-regulaatori vasakpoolsesse avasse. Harujõele on ette nähtud kaks silda, ülevooluläve 

alandamine, kaks kivikärestikku ja kaldapuistu korrastamine. 

Märksõnad: Pedja jõgi, ülevool, tervendamine, rekonstrueerimine, kalapääs. 
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Improving the ecological condition of rivers is important for both aquatic and social 

conditions. The current situation of hydraulic structures in Jõgeva borough is not 

satisfactory because the installations are worn out, there is no passage for fish and the 

recreational potential of the water body surrounded with settlement is unused. 

 

The aim of this thesis is to offer a comprehensive design for hydraulic structures in Jõgeva 

borough, which ensures an unhindered and safe runoff of the Pedja river flow from the 

hydraulic structures, and to direct the restoration of the riverbed, thereby achieving better 

aesthetic conditions of Jõgeva reservoir and the distributary. 

 

Determining the capacities of the existing structures on the basis of hydrological 

calculations based on a long line of observation data (1925-2014) showed that during 

maximum flow with exceedance probability of 1% (129 m3/s), about one third will not fit 

through the hydraulic structures. The crest of the distributary’s weir is too high. Culverts 

are too small in diameter, which has in many years resulted in floods. 

 

As a solution, the demolition of the main stream channel’s weir’s icebreakers and sill is 

stipulated to increase the flow through the regulator. The new weir sill will be a broad-

crested weir, with gates made of wood regulating the water level. The selected type of 

fishpass is a fish ramp, set to be built in the left opening of the main stream channel’s 

regulator. The distributary is designed to have two bridges, a lowering of the sill’s crest, 

two rapids and a reconditioning of the forest stand on the river bank. 

Keywords: Pedja river, weir, restoration, reconstruction, fish pass. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti jõgedel on paise, mille seisund on aja jooksul märkimisväärselt halvenenud, kuid mis 

omavad puhkemajanduslikku ja maastikuarhitektruurilist väärtust. Käesoleval ajal on 

aktuaalne jõgede ökoloogilisele seisundile voolutakistuste poolt avalduva negatiivse mõju 

vähendamine või likvideerimine. Seetõttu käsitletakse antud magistritöös hüdrosõlme, kus 

kalastiku ränne pole tagatud ning mis on tugevalt amortiseerunud. 

 

Keskkonnaameti poolt tellitud tõkestusrajatiste inventariseerimise käigus kaardistati Eesti 

jõgedel paiknevad paisud, mille tulemusena uuriti 919 paisu, ning hinnati nende seisundit, 

määrates 76% paisudest kaladele ületamatuteks, 14% raskesti ületatavateks ning 10% 

ületatavateks (Tõkestusrajatiste... 2013a). Pedja jõgi läbib keskjooksul Jõgeva alevikku, 

kus asub jõe peaharul vesiveski veega varustamiseks rajatud pais, mis kuulub kaladele 

ületamatute paisude hulka. Kuna pais varustab veega hüdroelektrijaama ning kohalik 

kogukond ei soovi selle lammutamist, ei ole paisutuse likvideerimine antud juhul 

võimalikuks variandiks.  

 

Lisaks kalade rändeteede avamisele on veekogude seisundi parandamise eesmärgil 

oluliseks tegevuseks kahjustada saanud rajatiste rekonstrueerimine ja voolusängi 

tervendamine. Jõgeva alevikus voolab samuti harujõgi, millel on teine pais ning kaks 

teetruupi. Kirjeldatud hüdrosõlme ning voolusängi seisund pole rahuldav. Harujõe sängi 

põhjas on sügav settekiht. Jõe kaldad on võsastunud, puudub vaade veekogule ning selle 

rajatistele. Võsastunud kaldad on elupaigaks kobrastele, mistõttu on voolusäng risustunud 

mahalangenud puudega. Langenud puud ja oksad on omakorda põhjustanud ummistusi 

truupide juures. 

 

Ühiskonna poolt tekitatavat kahju veekeskkonnale on võimalik peatada või vähemalt 

vähendada. Jõe tervendamise eesmärk on parandada veekogu kvaliteeti ja funktsiooni ning 

neid tervete ja efektiivsete ökosüsteemidena taastada. Jõe looduslike tingimuste taastamine 

toob märkimisväärset kasu nii inimestele kui keskkonnale. 
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Magistriöö eesmärk on esitada projektlahendus Pedja jõe hüdrorajatiste 

rekonstrueerimiseks ja jõesängi tervendamiseks Jõgeva aleviku ulatuses, et tagada 

rajatistest suurvee ohutu äravool ning saavutada veekogu rekreatiivne potentsiaal. Selleks 

antakse ülevaade Euroopas levinud tervendamise teooriast ning projekteeritakse kalapääs.  

 

Magistriöö koosneb sissejuhatusest, viiest peatükist, kokkuvõttest, kasutatud kirjanduse 

loetelust, inglisekeelsest kokkuvõttest, lisadest ja graafilistest lisadest. Esimeses peatükis 

kirjeldatakse Pedja jõe hetkeseisundit. Teises peatükis tutvustatakse jõgede tervendamise 

arendustegevust, mida Euroopas läbi viiakse. Kolmandas peatükis esitatakse ülevaade 

antud töös käsitletavast objektist, kirjeldades nii rajatiste ajalugu, dokumentatsiooni kui 

hetkeseisundit. Neljandas peatükis sooritatakse hüdroloogilised arvutused Jõgeva lävendis, 

mille põhjal määratakse viiendas peatükis olemasolevate rajatiste läbilaskevõime liiga 

väikseks. Viiendas peatükis esitatakse samuti projektlahendus, mis sisaldab nii rajatiste 

rekonstrueerimist kui harujõe sängi tervendamist. 

 

Tänan juhendajat Toomas Timmuskit hea juhendamise eest. Samuti tänan geodeete Anna-

Liisa Pehlakit ja Maarja-Chris Tamme mõõdistustöödel osalemise eest ja Lauri Kirsi 

digitaalse rasteraluse võimaldamise eest.   
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1. PEDJA JÕGI 

 

1.1. Pedja jõe kirjeldus 

 

Magistritöös käsitletav objekt asub Pedja jõel, mis kuulub Eesti pikimate jõgede sekka. Jõe 

pikkus on 124,8 km, lisaharudega 140 km (Keskkonnaregister 2016). Keskkonnainfo 

keskkonnaregistri avalike teenuste (2016) andmetel on jõe valgala suurus 2688,3 km2.  

 

Keskkonnaregistris (2016) on Pedja jõe lähteks märgitud Mällu veskijärv. See asub Lääne-

Virumaal Simuna aleviku lähistel. Pedja jõe ülemjooks voolab Pandivere kõrgustikult 

mööda Alutaguse madalikku Vooremaale, kus paikneb keskjooks, ning edasi Võrtsjärve 

nõkku, kus paikneb alamjooks (Järvekülg 2001). Pedja jõgi on Emajõe veerohkeim lisajõgi 

(Ibid.). 

 

Pedja jõkke suubub keskkonnainfo keskkonnaregistri avalike teenuste (2016) andmetel 

kokku 35 jõge, oja, kraavi ja peakraavi. Suurim lisajõgi on Põltsamaa jõgi. Lisajõgedest 

kuuluvad Umbusi jõgi, Põltsamaa jõgi ja Onga jõgi lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 

kudemis- ja elupaikade nimistusse (Lõhe, jõeforelli... 2005).  

 

Monograafias „Eesti jõed“ on esitatud Pedja jõe sängi kirjeldus, mille kohaselt on jõe 

ülemjooks valdavalt ümbritsetud liigniiskete aladega. Jõe laius on valdavalt 10-12 m, 

sügavus 0,2-0,8 m ja vee voolukiirus 0,1 m/s. Keskjooksul läbib jõgi peamiselt inimeste 

poolt haritud ja asustatud alasid. Jõe laius on valdavalt 15-30 m, sügavus 0,5-0,8 m ja 

voolukiirus 0,1-0,4 m/s. Alamjooksul on asustus hõre, jõge ümbritseb soine maastik. Lõik 

on valdavalt 15 m lai, sügavus varieerub 0,5-3 m ja voolukiirus on 0,05 m/s. Jõe keskmine 

lang on monograafia andmetel 0,57 m/km ja langus 69,3 m. Mällu veskijärvest Imukvere 

jõe suudmeni, Rohe ja Jõgeva vahelisel lõigul ja Tõrve küla piirkonnas on lang suurem, 2-

3 m/km. (Järvekülg 2001) 

 

Kirjeldatud langust tulenevalt on eeldus Pedja jõele vesiveskite ja hüdroelektrijaamade 

rajamiseks. Keskjooksul olevad paisutused moodustavad paisjärvede kaskaadi. 
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Keskkonnaagentuuri poolt tellitud tõkestusrajatiste inventariseerimise aruande põhjal on 

Pedja jõel kaheksa paisu (tabel 1), millest enamus on siirdekaladele ületamatud 

(Tõkestusrajatiste... 2013b).  

 

Tabel 1. Paisud Pedja jõel seisuga 22.11.2013 (Tõkestusrajatiste... 2013b) 

Paisu nimi Asustusüksus Vald Maakond 
Paisutus-

kõrgus, m 

Läbipääsu 

tõkestatus 

kaladele 

Mällu Käru küla Väike-Maarja Lääne-Viru 1,55 Ületamatu 

Rohe Rohe küla Jõgeva Jõgeva 0,80 Ületamatu 

Jõgeva veskijärv Jõgeva alevik Jõgeva Jõgeva 1,25 Ületamatu 

Painküla Painküla küla Jõgeva Jõgeva 1,15 Ületamatu 

Härjanurme Jõune küla Puurmani Jõgeva 1,75 Ületamatu 

Tammemäe Tõrve küla Puurmani Jõgeva 0,80 
Raskesti 

ületatav 

Tõrve Tõrve küla Puurmani Jõgeva 2,85 Ületamatu 

Puurmani Puurmani alevik Puurmani Jõgeva 0,85 Ületamatu 

 

Tõrve, Painküla ja Jõgeva veskijärve paisud varustavad veega hüdroelektrijaamasid ning 

Härjanurme pais kalakasvandust.  

 

 

1.2. Pedja jõe kalastik 

 

Pedja jõe kalastikku on kirjeldatud Eesti Maaülikooli põllumajandus– ja keskkonna-

instituudi poolt välja antud aruandes „Jõgede hüdrobioloogiline seire 2011. a. 

aastaaruanne“ (Pall et al. 2012). 2011. aasta katsepüügid viidi läbi Käru, Rohe, Tõrve ja 

Puurmanist allavoolu asuvatel seirelõikudel (Ibid.). Esimesel seirelõigul, Käru lõigul, 

registreeriti viis liiki: ojasilm, jõeforell, lepamaim, luukarits ja võldas. Teisel seirelõigul 

Rohes registreeriti üheksa kalaliiki: ojasilm, jõeforell, haug, särg, turb, lepamaim, trulling, 

luts, võldas. Kolmandal lõigul Tõrves registreeriti 12 kalaliiki: haug, särg, turb, säinas, 

lepamaim, rünt, viidikas, tippviidikas, nurg, trulling, ahven ja võldas. Neljas seirepüük 

toimus Puurmani paisust allavoolu. Registreeriti 15 kalaliiki: viidikas, kiisk, rünt, särg, 

trulling, turb, säinas, võldas, haug, lepamaim, linask, nurg, hink, luts, ahven. (Ibid.) 



      

10 

 

Pedja jões esineb siirdekalu. Samuti seirepüügi käigus leitud kaladest sooritavad 

regulaarseid rändeid sigimis-, toitumis- ja talvituspaikadesse jõeforell, haug, särg, säinas, 

turb, lepamaim, viidikas, tippviidikas, nurg ja luts (Ibid.). Pedja jõe kalastiku seisundile on 

läbipääsu mõju hinnatud valdavalt väga oluliseks ja Pedja jõega ühenduses olevate 

veekogude kalastiku seisunditele valdavalt oluliseks (Tõkestusrajatiste... 2013b). Seega 

avaldavad paisud negatiivset mõju mitte ainult Pedja jões, vaid samuti lisajõgedes elavatele 

liikidele. 

 

 

1.3. Pedja jõe üldseisund  

 

Pedja jõe seisundit on hinnatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas. Antud magistritöö 

objekt asub jõe teisel veekogumil. Veekogumite kaupa hinnatakse veekogu seisundit 

(Veeseadus 2016). Nimetatud veekogum Karaski ojast Puurmani paisuni on 2009. aasta 

seisuga hinnatud seisundi poolest kesiseks, mille peamiseks põhjuseks on veekogu 

paisutamine (Ida-Eesti... 2010). Veekogumi tüüp on Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

(2010) põhjal: 2B ehk heledaveeline ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõgi valgala 

suurusega >100–1000 km2. Keemiline seisundiklass on hinnatud heaks, ökoloogiline 

seisundiklass kesiseks (Ibid). Veekogu paisutamisest tulenevat negatiivset mõju on 

võimalik vähendada kalade rändetingimuste parandamisega. 

 

Vee kvaliteedi kirjeldamisel lähtutakse Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika 

instituudi poolt välja antud Eesti jõgede hüdrokeemilise seire 2014. aasta aruandes esitatud 

andmetest. Pedja jõe seirejaamades läbi viidud uuringute tulemused on esitatud tabelis 2. 

Lähtudes veekogumi tüübist ja selle kvaliteedinäitajate piirväärtustest, on kõik tulemused 

kas hea või väga hea ökoloogilise klassifikatsiooniga, välja arvatud Tõrve jaamas 

mõõdetud kesisele seisundile vastav üldlämmastiku sisaldus. Aruande põhjal esines 

uuringutel mõlemas seirejaamas proovivõtukordi, kus üldlämmastiku sisaldus ületas 

karpkalalaste elupaikadena kaitstavatele veekogudele, mille hulka Pedja jõgi kuulub, 

määrusega kehtestatud piirväärtust (Eesti jõgede... 2015). 
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Tabel 2. Pedja jõe füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtused 2014. aastal (Eesti 

jõgede... 2015) 

Seirejaam 

Lahustunud 

hapniku 

sisaldus, 

% 

Biokeemiline 

hapnikutarve, 

mg O2/l 

Lämmastiku 

sisaldus, 

mg N/l 

Fosfori-

sisaldus, 

mg P/l 

Ammoonium-

lämmastiku 

sisaldus, 

mg N/l 

pH 

Jõgeva 

Sordiaretusjaam 
65,5 1,11 2,93 0,031 0,070 7,71 

Tõrve 66,9 1,15 3,33 0,044 0,125 7,69 

 

Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaali (2016) andmetel on Pedja jõgi heitvee 

suublaks Simuna aleviku biopuhastile, Painkülas asuva AS Scanola Balticu, Jõgeval asuva 

Kirna õppekeskuse ja Puurmani aleviku reoveepuhastitele, Kalatalule Härjanurmes ja 

Käruveski kalakasvatusele. Heitvett suunatakse Pedja jõkke lisaks Keskkonnainfo 

keskkonnaregistri avalike teenuste (2016) andmetel Härjanurmes asuvast Kureoja farmist 

ja sademevett Mustveest. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas (2010) on Pedja jõgi 

nimetatud ühena jõgedest, mille puhul valgalal olevate reoveepuhastite heitvesi ei ole 

piisavalt hea kvaliteediga, ületades asulareovee puhastamise direktiiviga ja seadustega 

sätestatud piiranguid.  

 

Üldlämmastiku sisaldus, mida esineb lubatust rohkem, tuleb Eestis Ida-Eesti vesikonna 

veemajanduskava (2010) põhjal 93% ulatuses hajukoormusest, ning suurima osakaaluga on 

põllumajanduslik hajukoormus. Veemajanduskavas on antud probleemi ühe lahendusena 

pakutud veekogu sisekoormuse alandamine veekogu tervendamise abil (Ibid.). Veekogu 

tervendamise eesmärk on selle ökoloogilise seisundi parandamine. Tervendamisega ei 

püüta taastada sängi esialgset, häiringutele eelnevat olukorda, kuna see on harva võimalik, 

vaid püütakse veekogu looduslikke geomorfoloogilisi, hüdraulilisi ja ökoloogilisi omadusi 

taastada osaliselt (Copeland et al. 2001). Pedja jõe tervendamise läbi paranevad ka 

lisajõgede tingimused. See kehtib nii sisekoormuse vähendamise kui kalade rändeteede 

rajamise puhul.  
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2. VOOLUVEEKOGUDE TERVENDAMISE 

TEHNOLOOGIAD 

 

Euroopa Liidu liikmesriigid, kaasa arvatud Eesti, juhinduvad vee kaitse korraldamisel 

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivist 2000/60/EÜ (2000), mille abil töötatakse välja 

ühtne tegevustik ja kavatsetakse viia kõikide vete seisnud heale tasemele. Direktiivi 

nõudeid kehtestatakse põhiliselt Veeseaduse ja selle rakendusaktidega. Veeseadusega on 

sätestatud pinna- ja põhjavee hea seisundi saavutamise eesmärk (Veeseadus 2016). See 

tähendab, et tuleb saavutada nii keemiline kui ka ökoloogiline hea seisund. Nimetatud 

eesmärgi täitmiseks - veekogu ökoloogilise seisundi parandamiseks või selle 

puhkemajandusliku väärtuse taastamiseks tehtavaid tegevusi katab termin vooluveekogu 

tervendamine, mis hõlmab väga erinevaid tegevusi nii voolusängis kui valgalal. 

 

Euroopas on hakatud rõhku panema jõgede tervendamisalaste teadmiste jagamisele ning 

inimeste teadlikkuse tõstmisele.  

 

Sellel eesmärgil on loodud organisatsioon European Centre for River Restoration (edaspidi 

ECRR). Aastal 1995 alguse saanud rahvusvaheline võrgustik koosneb riiklikest keskustest, 

organisatsioonidest, institutsioonidest ja üksikisikutest, kes töötavad jõgede tervendamise 

parimate tavade väljatöötamise ning informatsiooni levitamise nimel. Üks sellistest 

vahenditest oli ECRRi projekt RESTORE, mille eesmärgiks oli jõgede hea ökoloogilise 

seisundi taastamistegevuse julgustamine Euroopas, suurendades suhtlust antud teemal, 

harides trükiseid levitades, teadlikkuse tõstmise kampaaniate ja ürituste abil. Projekti 

RESTORE üheks tulemuseks on platvorm RiverWiki, mis on interaktiivne teabeallikas, 

kuhu koondatakse juhtumiuuringuid üle Euroopa. (European... 2016) 

 

Eeltöö, mis tehti projekti RESTORE jaoks, näitas, et üks põhilisi probleeme 

tervendusprojektide koostajate ja läbiviijate jaoks pole tihti oskusteabe puudumine, vaid 

vähene juurdepääs jagatud kogemustele (RESTORE 2014). Seda silmas pidades anti välja 

käsiraamat „Rivers by design“, kus on sätestatud, et kõige levinumaks koormuseks 

jõgedele on olnud sobimatud arendused lammidel, tammide ehitamine hüdroenergia 
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tootmiseks, arendused navigatsiooniks, drenaaž, üleujutuste vastane tegevus ja liigne 

veehaare (Rivers... 2013). Seega on Euroopa jõgede tervendamise juures oluline roll tõhusa 

ruumilise planeerimise integreerimisel edasise arenguga (Ibid.). 

 

ECRR korraldab rahvusvahelisi konverentse, millest viimased kaks toimusid 2013. ja 

2014. aastatel.  

 

2013. aasta konverents pani rõhku jõgede hea seisundi taastamise pakilisusele. 

Majanduslikud süsteemid alahindavad jõgede ressursse, mistõttu on reaalne vajadus 

parandada jõgede tervendamise kulude ja tulude hindamist, et täielikult mõista jõgede 

sotsiaal-majanduslikku kasu. Lisaks käsitleti kogukonna varakult tervendamise projekti 

kaasamise olulisust. (Kuypers 2013) 

 

Konverentsi aruandes on esitatud mitmetahuline lähenemine jõgede tervendamisele. Hea 

ökoloogilise seisundi taastamine on terviklik lahendus jõe probleemidele, mis seisneb 

erinevate koormuste omavahel tasakaalus hoidmises. Soovituslik on kasutada uuenduslikke 

lähenemisviise, et tuua erinevatele sektoritele üheaegselt kasu. Juhul, kui tervendamine 

(mõeldes siinkohal selle all süsteemi esialgsesse olekusse tagasi viimist) on raske, tuleb 

kaaluda hea seisundi osalist saavutamist (süsteemi teatud aspektide, protsesside 

taastamist). Terviklik lähenemine aga seisneb mitte ainult jõe tervendamisel, vaid samuti 

vesikonna majanduskava rõhutamises, tasakaalu leidmises seisundi parandamise ja 

halvenemise ennetamise vahel, ning lammalade taastamisele pragmaatiliselt lähenemises, 

mis eeldab jõe üleujutatavat ala ühtse tervikuna käsitlemist. (Kuypers 2013) 

 

Valminud projektide järelevalve ja hindamisega seoses on teadmiste- ja kogemustepagasit 

hinnatud puudulikuks. Keskkonnamuutuste esinemise kiirust silmas pidades tuleb seada 

realistlikumad järelvalve eesmärgid. Seirele pikema perioodi pühendamine on kriitiliselt 

oluline, eriti kuna hetkel on olemas ainult umbkaudu kahe kümnendi vaatlusandmed. 

Arvesse tuleb võtta, et positiivsed tulemused ilmnevad pika aja jooksul. Biofüüsikas tuleb 

üheselt määrata ökoloogilise vooluhulga mõiste definitsioon, määramise meetod, ja kuidas 

seda siduda elustiku ning bioloogiliste protsessidega. (Kuypers 2013) 
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2014. aasta konverentsi peamiseks eesmärgiks oli uurida võimalusi jõgede 

tervendamisekeskse mõtlemisviisi ühendamiseks innovaatilisemate vesikonna 

majanduskavadega (Kuypers 2014).   

 

Teemad, mida nii 2013. kui 2014. aastatel arutati, näitavad vesikondade tervikliku 

käsitlemise ja ulatuslikuma seire olulisust. 

 

Innovaatilisel jõe tervendamisele terviklikul lähenemisel on mitu positiivset aspekti. 

Looduslike protsesside ja maastikuelementide taastamisest tulenev dünaamilisus ja 

vahelduslikkus on bioloogilisele mitmekesisule vajalik, luues ja ühendades vee-elustiku 

elupaikasid. Kliimamuutusi arvestades on tõenäoline, et esineb aina enam ekstreemseid 

ilmastikuolusid, mis tähendab rohkem üleujutusi ning suuremat riski asustustele, mis on 

ulatuslikult hõlvanud hea pinnasega üleujutustasandikud. Siinkohal omab olulist rolli 

Natural Flood Management (edaspidi NFM) ehk looduslik üleujutuste kontroll, mis 

vähendab üleujutuste ohtu taastades või kasutades maastikuelemente. NFM on osa valgala 

süsteemide insener-tehnilisest poolest ning põhinedes looduslikel protsessidel, toob kasu 

nii hüdromorfoloogiale, vee kvaliteedile kui setete haldamisele. Ehk kasu nii ökoloogilisele 

seisundile kui ümbritsevale ühiskonnale. Vaba aja veetmise võimaluste loomine omakorda 

võib pakkuda kasu konkreetselt majandusliku tulu näol, ning antud eesmärk aitab tihti tuua 

vajaliku kogukonna poolehoiu projekti läbiviimiseks. (Kuypers 2014) 

 

Jõgede ühenduvus on oluline faktor hüdromorfoloogia, setete transpordi ja bioloogilise 

mitmekesisuse jaoks. Hüdroenergia on avaldanud palju negatiivset mõju looduslikele 

protsessidele jõgedes üle Euroopa, mistõttu on selle mõju vähendamine prioriteediks. Iga 

juhtumi juures on vajalik leevendavate ja/või kompenseerivate meetmete põhjalik 

planeerimine. Enamikul juhtudel on kompenseerimine võimalik kalapääsu rajamise näol, 

võimaldades kaladele takistusteta ränne. Kompenseerivatest meetmetest võib sõltuvalt 

konkreetsest juhtumist ja kontekstist rakendada morfoloogilist taastamist, kalastikule uute 

elupaikade rajamist, kalastiku veekogusse uuesti viimist, vee äravoolu kontrolli, möödaviik 

kanaleid, kudepadjandeid ja kompenseerivaid kõrvalharusid. Väiksemate jõgede korral on 

seire ja korrigeerivad tegevused väga olulised, kuna dünaamiliste looduslike tingimuste 

tõttu võivad aset leida kiired muutused. Modelleerimist ja kujundamist kasutatakse 

siinkohal abivahenditena. Suuremahuliste ja keerulisemate projektide juures võib 
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hüdrauliline ja ökoloogiline projekteerimine vajalik olla, võttes lisaks arvesse laiemaid 

keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. (Kuypers 2014) 

 

Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks peab kirjeldatud uuenduslikke lähenemisviise 

vaatama koos endiselt vajalike inimtekkeliste hüdrorajatistega, mitte eraldi. 

 

Eestis on veekogude tervendamisega tegeletud kümmekond aastat. Esimesed jõed, kus 

rajati suubuvatele kraavidele settebasseine, jõkke kivikärestikke ja põhjapaise, ning 

puhastati sängi puurisust ehk viidi läbi saneerimistöid, olid Taebla ja Amme. Jõesängi 

settest puhastamine ja kalapääsude rajamine on tulnud hiljem. 

 

Alates 2007. aastast on Keskkonnainvesteeringute keskus rahastanud vooluveekogude 

tervendamise projekte nii keskkonnaprogrammist kui ka Ühtekuuluvusfondist. 
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3. JÕGEVA ALEVIKUS PAIKNEVA HÜDROSÕLME 

KIRJELDUS 

 

3.1. Objekti asukoht 

 

Suurem osa Pedja jõest paikneb Jõgevamaal, kus läbib keskjooksul Jõgeva alevikku. 

Jõgeva alevikus on hüdrosõlm, mis koosneb veskijärvest (teise nimega Jõgeva paisjärv), 

paisust koos regulaatoriga, vahetult paisu taga paiknevast vesiveskist, mille tarbeks pais 

rajatud on, vesiveski juurde- ja äravoolukanalist, ja harujõest koos sellele rajatud paisu ja 

kahe truubiga.  

 

Jõgeva veskijärv saab alguse 100 m enne Liivoja küla (joonisel 1 on näidatud külas asuv 

Linnumetsa tee) ja ulatub Jõgeva vesiveski paisuni, pikkuseks on ligikaudu 1,6 km (Maa-

ameti... 2016). Pedja jõgi hargneb Jõgeva aleviku kirdenurgas pea- ja harujõeks. Praegune 

peaharu on nimelt selleks kujunenud pärast paisjärve rajamist jõesängi süvendamise ja 

laiendamise tulemusena, ning vasak haru on kujunenud kõrvalharuks. Harujõe pikkus on 

1,5 km ning see suubub tagasi peajõkke Jõgeva veskijärve paisust ligikaudu 160 m 

allavoolu (Ibid.). Harujõe paisu harja kohal paikneb Jõgeva aleviku sisetee. Paisu kaugus 

harujõe peaharuga liitumise kohast on Maa-ameti kaardirakenduse põhjal hinnates 

ligikaudu 530 m, esimene teetruup M. Pilli haruteel ligikaudu 419 m, teine teetruup 

Seemne tänaval ligikaudu 95 m. Lisaks peajõele pole harujõgi samuti kaladele läbitav pais-

regulaatori ja truupide seisundite tõttu. 

 

Harujõgi voolab peajõest vasakul pool, jäädes kitsamates kohtades ligikaudu 80 m ja 

laiemates kohtades ligikaudu 190 m kaugusele ning piirates kokku 12,7 ha suuruse maa-ala 

(Maa-ameti... 2016). Põhjapoolse osa sellest moodustab 6,7 ha suurune kaitsealune Jõgeva 

mõisa park (Keskkonnaregister 2016).  

 

Jõgeva vesiveski koos paljude teiste Jõgeva mõisa kompleksi kuulunud hoonetega, mis 

samuti asuvad veskijärve kaldal, on tunnistatud kultuurimälestisteks (Maa-ameti... 2016). 

Maa-ameti kaardirakenduse (2016) andmete põhjal piirneb harujõgi kohe pärast M. Pilli 
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haru truupi vasakul kaldal 46 m ulatuses kaitsealaga. Kaitsealaks oleva J. Aamissepa 

selektsiooniaia pindala on 0,3 ha (Ibid.). Kaitsealustel aladel ja kultuurimälestistel kehtivad 

veskijärve ja harujõe ulatuses kaitsevööndid, mille piires on ehitustööd muinsuskaitseameti 

loata keelatud.  

 

Jõelõik pea- ja kõrvalharuga ning nendel paiknevate Jõgeva veskijärve, vesiveski, mõlema 

paisu, teetruupide, kaitsealuste alade ja katastriüksuste piiridega on näidatud joonisel 1. 

 

 

Joonis 1. Jõgeva veskijärve, vesiveski, peaharu ja kõrvalharu paisude, teetruupide ja 

kaitsealade asukoht Jõgeva alevikus (Maa-ameti... 2016) 

 

Jõgeva vesiveski koos paisuga paiknevad kahel katastriüksusel. Veskihoone ja 

äravoolukanal asuvad katastriüksusel 24802:005:0191 ja pais üksusel 24802:005:0058. 

Harujõe pais paikneb kahel katastriüksusel: 24802:005:0203 ja 24802:005:0202. M. Pilli 

haru truup asub riigimaal. Seemne tänava teetruup paikneb vesiveski paisuga samal 

katastriüksusel. (Maa-ameti... 2016) 

 

Jõgeva aleviku plaan objekti asukohaga on kujutatud graafilistes lisades joonisel 1. 

Magistritöös on aluskaardina kasutatud Maa-ameti digitaalset rasteralust, mille võimaldas 

Lauri Kirs Põllumajandusametist. Geodeetilised mõõtmised, rajatiste mõõdistamised ja 

objekti vaatlus teostati 13. oktoobril 2013 töö autori, juhendaja Toomas Timmuski ja 

geodeetide Anna-Liisa Pehlaki ja Maarja-Chris Tamme poolt. Kordusvaatlus toimus 7. 
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mail 2016. Välimõõtmistel kasutati mõõtelatti, Trimble Nomad G seeria andmekogujat ja 

Trimble R4 GNSS vastuvõtjat ning rajatiste mõõdistamisel laserkaugusmõõdikut Leica. 

Mõõtmistulemused on kajastatud rajatiste kirjeldustes ja projekti joonistes. Lisaks on 

täiendava geodeetilise informatsioonina kasutatud jõe põhja kõrgusarve, mis on saadud 

1981. aastal Jõgeva Näidissovhoosi Pedja harujõe reguleerimise tööprojekti raames 

sooritatud uurimistöödest ja Maa-ameti poolt teostatud aerolaserskanneerimise teel. 

Mõlema allika kõrguspunktid klapivad suures osas 2013. aastal läbi viidud geodeetiliste 

mõõdistustööde tulemustega.  

 

 

3.2. Objektiga seotud dokumentatsioon 

 

Varaseim teadaolev dokumentatsioon käsitletava hüdrosõlme kohta on 1982. aastal riikliku 

projekteerimis- ja uurimisinstituudi (edaspidi RPUI) „Eesti Maaparandusprojekti“ poolt 

Jõgeva Näidissovhoosile koostatud Pedja harujõe reguleerimise tööprojekt. Projekti 

eesmärgiks oli majandi keskasula heakorrastamine ja kalatiikide rajamine (Jõgeva... 1982). 

1983. aastal telliti Jõgeva Sordiaretusjaama poolt RPUI-lt uus projekt. II variant sisaldas 

endiselt tiigi rajamist, kuid kalakasvatustiikideta (Jõgeva... 1983). Paistiiki ei rajatud, kuid 

ülejäänud projekt teostamise ulatust on käesoleval ajal raske hinnata.  

 

RPUI „Eesti Maaparandusprojekt“ koostas 1988. aastal Pedja jõe ekspluateerimise ja 

veetaseme reguleerimise juhendi. Töös on kirjeldatud Pedja jõe keskjooksul olevat 

veehoidlate kaskaadi, mille hulka kuulub Jõgeva paisjärv (vanim teadaolev Jõgeva 

veskijärve paisu mainiv dokument) (Pedja... 1988). Veehoidlate ja paisude seisundi ja 

ekspluatatsiooni kohta on antud hinnangud ning ettepanekud parandusteks (Ibid.). Samuti 

on juhendis analüüsitud veehoidlate töörežiime (Ibid.). Selle tulemusena määratud 

veehoidla normaalpaisutustasemest on Jõgeva veskijärve puhul lähtutud seniajani, kaasa 

arvatud 2006. aastal Arvo Järveti koostatud KMH aruandes. 

 

OÜ Linnaveski esitas 2005. aastal esimese Jõgeva vesiveski paisu kohta käiva vee 

erikasutusloa taotluse Jõgevamaa Keskkonnaametile, mille saamiseks tuli plaanitava 

tegevuse tõttu eelnevalt läbi viia keskkonnamõjude hindamine. Pedja jõe tõkestamise ja 

paisutamisega ning Jõgeva vesiveskis veejõu kasutamisega elektri tootmiseks ja 
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veskiseadmete käitamiseks seotud KMH koostamisel oli põhirõhk paisutuskõrguse ja 

äravoolu reguleerimise analüüsil, mis võimaldab muuhulgas hinnata potentsiaalset mõju 

ümbritsevatele kinnistutele. KMH aruandes on esitatud OÜ Linnaveski planeeritud 

tegevused seoses Jõgeva vesiveski renoveerimise ja hüdroenergia uuesti tootmisega: 

 Pedja jõe jätkuvaks tõkestamiseks ja paisutamiseks paisu ja regulaatori 

korrastustööde läbiviimine; 

 halvas seisundis muinsuskaitseobjektiks oleva vesiveski hoone renoveerimine; 

 vesiveski seadmete remont; 

 elektri tootmiseks hüdroenergia uuesti kasutuselevõtt; 

 kinnistu, millel veski asub, ja jõe kallaste korrastustööde korraldamine ja 

vesiveskist turismiobjekti loomine. (Järvet 2006) 

 

Magistritöö valmimise seisuga polnud nimetatud tegevustest toimunud turismiobjekti 

loomist, paisu korrastustöid ega vesiveski hoone renoveerimistöid. Harujõge on KMH-s 

samuti kajastatud, kuna see on üks osa vesiveski paisu reguleeritud äravoolust. Põhjalikku 

uurimust harujõe kohta aga ei tehtud, sest harujõel veetaset reguleeriv pais ei kuulu OÜ 

Linnaveskile. KMH-s kajastati harujõe vooluhulkasid, mida tuleb arvestada vesiveski paisu 

äravoolurežiimi reguleerimisel. 

 

Hetkel kehtiv vee erikasutusluba Pedja jõe jätkuvaks paisutamiseks ja hüdroenergia 

tootmiseks Jõgeva aleviku vesiveski paisul on endiselt OÜ Linnaveskil (Keskkonnaamet 

2016). Avaliku infona kättesaadavana oleva keskkonnaloa nõuetes on sätestatud lubatud 

paisutustasemed, veetasemete reguleerimine, paisu hooldus, paisuga seotud vastutus ja 

kohustused, paisjärves veetaseme alandamine ja paisjärve taastäitmine, kalade läbipääs ja 

hüdroelektrienergia tootmine (Ibid.). Kalade läbipääsu võimaldamise kohustus on paisu 

omanikul keskkonnaloa kohaselt siis, kui Jõgeva paisust allavoolu jäävatele 

tõkestusrajatistele on samuti kalade läbipääs tagatud (Ibid.). Pedja jõe keskjooksul oleva 

paisjärvede kaskaadi tõttu tuleb ühe paisu kalade poolt läbitavust ja selle olulisust hinnates 

arvestada ka teiste paisude olukordadega. Keskkonnaameti (2016) avaliku info põhjal ei 

kohusta Painküla paisu kohta väljastatud vee erikasutusloa nõuded loa omanikku kalapääsu 

rajamiseks, Tammemäe veskipaisul on keskkonnaloa nõuete põhjal paisu praegusel kujul 

kaladele läbipääs tagatud, Tõrve Elekter OÜ peab tagama Tõrve paisul kalade läbipääsu nii 

üles- kui allavoolu loa andja põhjendatud nõudel, ning Puurmani paisu keskkonnaloa 
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nõuded kohustasid 2015. aasta alguseks kaladele nii üles- kui allavoolu läbipääsu tagamist, 

millest tulenevalt rajati 2015. aastaks Puurmani paisule kalapääs.   

 

 

3.3. Hüdrorajatiste kirjeldus 

 

3.3.1. Vesiveski paisjärv ja pais peaharul 

 

Jõgeva veskijärve veepeegli pindala on Keskkonnainfo keskkonnaregistri avalike teenuste 

(2016) andmetel 10,2 ha ning valgala pindala paisu lävendis on 667,3 km2. Paisjärve maht 

on 152 000 kuupmeetrit (Järvet 2006). Järves olevate saarte pindala on 1,2 ha 

(Keskkonnaregister 2016). Jõgeva veskijärv kuulub avalikult kasutatavate veekogude 

nimekirja, mis on toodud sellekohases Vabariigi Valitsuse korralduse lisas (Avalikult... 

2012). Veskijärv asub aleviku keskel, see on suures osas ümbritsetud kinnistutega ning see 

omab rekreatiivset ja maastikulist tähtsust.  

 

Jõgeva alevikus paikneva veskijärve algusosa parem kallas piirneb Liivoja külas olevate 

kinnistutega (Maa-ameti... 2016). Ülejäänud osa järve paremast kaldast piirneb Maa-ameti 

kaardirakenduse põhjal enamasti kas üldkasutatava maaga või ühiskondlike ehitistega, 

paisu lähedal paikneb üks kinnistu, ning vasak kallas piirneb algusosas põllumaaga ja 

keskosas Jõgeva mõisa pargiga. Paisu poole liikudes jäävad vasakule kaldale kinnistud, 

mille omanike sõnul tungib aeg-ajalt nende keldritesse vett. 

 

Paisjärvel 13. oktoobril 2013 läbi viidud mõõtmistööde tulemusena on järve keskmiseks 

sügavuseks määratud 1,55 m ja kordusmõõtmistel 7. mail 1,59 m. Järve põhja kõrguseks 

on hinnatud 63,50 m. abs. Pedja jõe ekspluateerimise ja veetaseme reguleerimise juhendis 

(1988) on Jõgeva veskijärve normaalpaisutustasemeks (edaspidi NPT) määratud 65,70 m. 

abs. Kuna see paisutustase on aja jooksul stabiilseks kujunenud ning ei põhjusta üleujutusi, 

tuleks seda Arvo Järveti hinnangul hoida (Järvet 2006). Seega on OÜ Linnaveski 

väljastatud vee-erikasutusloas Jõgeva veskijärve NPT-ks märgitud 65,70 m. abs 

(Keskkonnateenuste... 2016). Madalaimaks paisutustasemeks (MPT) on märgitud 65,20 m. 

abs ja kõrgeimaks paisutustasemeks (KPT) 66,10 m. abs (Ibid.). Antud projektis lähtutakse 

KMH aruandes soovitatud ja vee-erikasutusloas sätestatud paisutustasemetest. 
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Jõgeva veskijärve ja paisu alune veetase sõltub Painküla paisjärve veetasemest, kuna Pedja 

jõgi on nende vahelisel lõigul väga väikse languga (Järvet 2006). Jõgeva ja Painküla 

paisude vahelisel 6 km lõigul on lang 0,2 m/km ning suurvee ajal esineb Jõgeva paisu all 

üleujutusi (Ibid.). Vee-erikasutuslubades on ettenähtud, et Jõgeva ja Painküla paisude 

omanikud veetasemete reguleerimisi omavahel koordineeriksid (Keskkonnateenuste... 

2016). Keskkonnaameti (2016) andmete põhjal on Painküla paisu kohta väljastatud vee 

erikasutusloas normaalpaisutustasemeteks määratud 63,45 m. abs, kõrgeimaks 

paisutustasemeks 63,55 m. abs ja madalaimaks paisutustasemeks 63,15 m. abs. Jõgeva 

alavee ja Painküla ülavee tasemete vahe on KMH andmetel 1 m (Järvet 2006). Sellest 

tulenevalt on käesolevas projektis Jõgeva paisu alavee maksimaalseks tasemeks määratud 

64,55 m. abs ja alavee minimaalseks tasemeks 64,15 m. abs. 

 

Jõgeva veskijärv on kiire veevahetusega (Järvet 2006). Suure põhjaveelise toitumise tõttu 

on Pedja jões looduslikult madal hõljuvainete sisaldus, kuid sellest hoolimata on Jõgeva 

veskijärves pika perioodi jooksul toimunud orgaaniliste ainete väljasettimine (Ibid.). Setete 

sügavuseks on määratud töö autori poolt 0,50 m. 13. oktoobril 2013 ning 7. mail 2016 

sooritatud vaatluste ajal esines paisu ees järve parema kaldal vees tihedalt taimestikku. 

Paisjärve kaldad on praktiliselt kogu ulatuses võsa ja puudega ääristatud. Paremal kaldal 

esineb võsa hõredamalt.  

 

Jõgeva vesiveski pais-regulaator paikneb Pedja jõe suudmest 69,9 km kaugusel (Järvet 

2006). Paisu harja mööda kulgeb Õuna-Mutso maantee. Praegusel kujul oleva paisu 

ligikaudne ehitusaeg on 20. sajandi algus, aga esialgse rajatise orienteeruv aeg on sama, 

mis vesiveskilgi, ehk 19. sajand (Ibid.). Paisu mõjupiirkonnaks on Jõgeva veskijärv, aga 

olenevalt Pedja jõe vooluhulkadest ja jäänähtustest võib see ulatuda kaugemale (Ibid.). 

Regulaator on kolmeavaline lailäviülevool, läve kõrgus on 64,61 m. abs ja laius 6,50 m. 

Neljas paisu läbivooluava on vee juhtimiseks vesiveskisse. Vee reguleerimine toimub 

käsitsi puitkilpide ja puitpostidega, mis toetuvad metallpostidele. 2013. aasta 

mõõdistustööde ajal oli varjade kõrguseks 66,49 m. abs. Varjad on eemaldatavad põhjani. 

Seisuga 7.05.2016 oli kaks varjakilpi asendatud vintsidega tõstetavate varjadega, mida 

käideldakse käsitsi. 2016. aastal sooritatud vaatluse käigus autori tehtud pildid on toodud 

joonistel 2 ja 3. 
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Joonis 2. Jõgeva vesiveski pais ülavee poolelt vaadatuna 7. mail 2016 

 

Paisu jõe- ja kaldasambad on raudbetoonist ning on kohati halvas seisundis. Parema kalda 

sammas on varasemalt lagunenud ja seda on parandatud silikaattelliste ja kiviplaatidega. 

Veski sissevoolukanali ja ülevoolu eraldav vahesammas on väga halvas seisundis. Ülavee 

poolel on samba all tühimik, osa samba aluspinnasest on ära uhtunud. Samba betoon on 

murenenud ja suured betoonist lahti murdunud tükid puudu. Vesi voolab samba alt läbi. 

Kaldal vasaku kaldasamba kõrval on toimunud pinnase vajumine silla konstruktsiooni alla. 

Alavee poolel on voolusängis palju kive ja esineb taimestikku. Pais paikneb paepinnasel. 

Pais-regulaatori joonised 2013. aasta mõõdistustööde käigus määratud veetasemetega on 

kujutatud graafilistest lisades (joonised 3 ja 4). 
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Joonis 3. Jõgeva vesiveski pais 7. mail 2016 alavee poolelt vaadatuna 

 

Vesiveski asub vahetult pärast paisu jõe paremal kaldal. Hoone on kahekorruseline. Veski 

rajamise täpne aeg on teadmata, orienteeruv ehitusaeg on 19. sajand (Järvet 2006). 

Varasemalt toodeti vesiveskiga alevikule elektrienergiat, kuid veski uuesti 

kasutuselevõtule eelnes ligikaudu 10-aastane paus. Magistriöö koostamise seisuga on 

veskihoone halvas seisundis. Hoone välisseintes esineb pragusid ja krohv on osaliselt maha 

kukkunud.  

 

Veski juurdevoolukanali pikkus on ligikaudu 8 m ja ava laius on 6,96 m. Äravoolukanali 

pikkus on ligikaudu 30 m (Maa-ameti... 2016). Turbiini juurdevoolukanali ees peab vee-

erikasutusloa nõuete kohaselt olema võre, mille vahed ei tohi olla suuremad kui 25 mm 

(Keskkonnaamet 2016). Juurdevoolukanali algus 2016. aasta seisuga on toodud joonisel 4 

ja veskihoonest algav äravoolukanal sama aasta seisuga joonisel 5. Äravoolukanali 

mõlemad kaldad on kanali alguses varisemisohtlikud, need koosnevad ebakindlalt laotud 

kividest ja lahtisest pinnasest. Veskihoone konstruktsioon on kanali alguses tugevalt 

kahjustada saanud, seintes esineb pragusid, puuduvad suured betoonitükid. 

Äravoolukanalis esineb allavoolu liikudes taimestikku. 
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Joonis 4. Juurdevoolukanali algusosa seisund 2016. aasta objekti vaatluse ajal 

 

 

Joonis 5. Äravoolukanali algus seisuga 7. mai 2016 
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3.3.2. Harujõe pais 

 

Harujõe ülemise lõigu parempoolne kallas piirneb kaitsealuse Jõgeva mõisa pargiga ja 

vasak kallas põllumaaga (Maa-ameti... 2016). Sisetee paisust M. Pilli haru teetruubini 

ümbritseb jõge hõre hoonestus. Pärast M. Pilli haruteed piirneb harujõe vasak kallas 

põllumaaga ja parem kallas tootmismaaga. Seemne tänava teetruubist alates ümbritseb 

harujõge võsa ja puud, millega on kogu harujõe kaldaäär valdavalt ääristatud. Vees esineb 

lõiguti tihedat taimestikku. Graafilistes lisades (joonis 8) on harujõe kohta 2013. aasta 

mõõdistustööde tulemuste põhjal koostatud pikiprofiil, kuhu on harujõe sängi põhja 

kõrgused saadud 1981. aastal sooritatud harujõe uurimistööde tulemustest ning veetasemed 

13. oktoobril 2013 sooritatud mõõdistustöödelt.  

 

Harujõel paikneb aleviku siseteega paralleelselt pais-regulaator, mis on ehitatud 1973. 

aastal. Paisul on puidust jalakäijate sild, mis on kinnitatud betoonist kaldasammaste külge. 

Jõe põhja kõrgus ülavee poolel on 64.88 m. abs. Paisu ees mõõdeti 2013. aastal 

veesügavuseks 1,13 m ja setete sügavuseks 0,16 m. Harujõe paisu regulaator on üheavaline 

eriprofiilülevool, harja kõrgus on 65.68 m. abs, olles praktiliselt normaalpaisutuskõrgusel 

(65.70 m. abs). Veetaseme reguleerimine toimub käsitsi puitpostidele toetuvate puidust 

varjadega. Betoonülevoolule paigaldatud puitpostidele toetuvad puidust varjad näitavad, et 

veetaset hoitakse praktikas normaalpaisutustasemest kõrgemal - 2013. aastal autori poolt 

tehtud mõõdistuste ajal määrati varjade ülemise ääre kõrguseks 66,42 m. abs. Võimalik, et 

selle põhjuseks on samuti tugevalt risistunud jõesäng ja truubid (joonis 9), mis on 

põhjustanud korduvalt üleujutusi. Varjadega püütakse vältida harujões suurveeaegset 

voolu. 

 

Väljavooluava põhjakindlustuseks oleval betoonplaadil oli 2013. aasta mõõdistustööde ajal 

vett 0,10 m. Kaldatiibadel olevatelt jälgedelt määrati kindlaks, et veetase on olnud 0,40 m 

kõrgem. Pärast plaati läheb jõesäng sügavamaks ning veesügavuseks mõõdeti 0,50 m. Pais-

regulaator on kujutatud graafilistes lisades joonistel 5 ja 6. Harujõe pais ülavee poolelt 

vaadatuna on toodud joonisel 6a ja alavee poolelt seisuga 7. mai 2016 on toodud joonisel 

6b. 

 



      

26 

 

 

Joonis 6a ja b. Pedja jõe harujõe pais ülavee ja alavee poolelt vaadatuna seisuga 7.05.2016 

 

Paisu varjad on heas seisus. Paisu profiil on alumise bjefi poolel voolujooneline, mida võib 

lugeda veevoolu poolt tekitatuks. Väljavoolu ava ees paisu põhjas on auk, kus toimub 

võrdlemisi tugev vee väljavool. Betoonist kaldasammastel ja väljavooluava poolsetel 

külgtiibadel on märgata kahjustusi. Kaldasammaste alumistes servades on betoon veevoolu 

tõttu kohati murenenud. Vasakpoolne kaldasamba külgtiib on halvas seisundis. Veepiiri 

lähedal külgtiivas on suur auk tõenäoliselt välja kukkunud kivi tõttu. Tiivas esineb 

pragusid ning selle taga on poolest tiivast alates toimunud pinnase äravajumine. Lisaks on 

tiiva ääre alumises servas auk, arvatavasti samuti välja kukkunud kivi tõttu. 

 

 

3.3.3. Teetruubid 

 

M. Pilli harutee ja harujõe ristumiskohas paikneb 1500 mm läbimõõduga raudbetoonist 

truup. Truubi otsakud on raudbetoonist külgtiibadega. Sissevooluotsak on jõe põhjast 0,10 

m kõrgusel ja väljavooluotsak 0,20 m kõrgusel. 1981. aastal tehtud mõõdistustööde 

tulemused näitavad, et truubid rajati neile eelnevast ja järgnevast jõesängi põhjast 

keskmiselt 0,60 m kõrgemale. Sissevooluotsaku ette on veetaseme tõstmiseks ehitatud 

voolu takistav konstruktsioon, tõenäoliselt sellel lõigul harujõge piirava kinnistu elanike 

poolt, mis tuleb lammutada. Vesi on väljavooluotsaku ja külgtiibade alt betooni 

murendanud. Väljavooluotsaku poolel on jõesängis 0,50 m sügavune auk kohas, kus peaks 

olema betoonplaat põhjakindlustuseks. Truupidevaheline jõesäng on langenud oksi ja 

veetaimestikku täis. Jõe sügavuseks nimetatud lõigul määrati 13. oktoober 2013 0,20 m. 

Sissevooluotsak on toodud joonisel 7 ja väljavooluotsak joonisel 8. 
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Joonis 7. M. Pilli haru teetruubi sissevooluotsak seisuga 7.05.2016 

 

 

Joonis 8. M. Pilli haru teetruubi väljavooluotsak seisuga 7.05.2016 
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Teine harujõe truup paikneb Seemne tänava all. Raudbetoontruubi läbimõõt on 1500 mm. 

Truubi otsakud on raudbetoonplaatidega kindlustatud. Sissevooluotsaku ees on 

veesügavuseks 13. oktoober 2013 määratud 0,40 m. Vette on langenud palju oksi ja 

jõesäng on suures osas taimestikku täis kasvanud. Vesi on külgtiibade alt betooni 

murendanud ja tiibade kõrvalt on pinnavesi pinnast kaasa viinud. Truubi sissevooluotsak 

on kujutatud joonisel 9. Vahetult väljavooluotsaku põhjakindlustusplaadi taga läheb 

jõesängis järsult sügavamaks. Jõesängis oleva augu sügavus varieerub 0,80-1,20 m. 

Veesügavuseks pärast auku mõõdeti ligikaudu 0,20 m. Kohalike sõnul on Seemne tänav 

kevadise suurvee ajal olnud üleujutatud, tõenäoliselt truubi ette kogunenud okste ja risu 

tõttu. 

 

 

Joonis 9. Seemne tänava truubi sissevooluotsak seisuga 7.05.2016 
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4. HÜDROLOOGIA 

 

4.1. Algandmed 

 

Käesoleva projekti hüdroloogilistes arvutustes on kasutatud Tõrve hüdromeetriajaama 

hüdroloogiliste vaatluste andmeid. Tõrve vaatluspost on Pedja jõe ainus. Tõrve jaam 

paikneb Pedja jõe suudmest 45,6 km kaugusel ja jaama lävendi valgala pindala on 776 km2 

(Tõrve... 2016). Hüdroloogilisi vaatlusi on jaamas läbi viidud aastast 1924 (Ibid.). Kuid 

kuna algusaasta vaatlused algasid poole aasta pealt, on kasutatud andmeid aastast 1925 

kuni 2014. Vaatlusrea pikkus on seega 90 aastat, mis on hüdroloogiliste arvutuste jaoks 

piisav. Maksimaalse äravoolu andmed on anomaalselt suured 1926., 1931-32., 1951. 

aastatel, olles 1,5-2 korda suuremad järgneva perioodi omadest. Kontrollides valgala 

suuruse poolest sarnaste jõgede sama perioodi andmeid, ilmneb, et aastatel 1931 ja 1932 

esineb teisteski jõgedes (Põltsamaa, Väike-Emajõgi) suuri maksimaalseid kevadisi 

vooluhulkasid (Основные... 1960). Seetõttu on järgnevates arvutustes arvestatud kõiki 

hüdroloogiliste vaatluste tulemusel saadud andmeid. 

 

Kuna Tõrve jaama lävendi ja Jõgeva veskijärve valgalad erinevad, tuleb leida 

üleminekutegur, millega vaatlusrea maksimaalsed, minimaalsed ja keskmised vooluhulgad 

optimaalsemate tulemuste saamiseks läbi korrutatakse. Üleminekutegur saadakse valgalade 

suhte järgi 

86,0
776

3,667


Tõrve

Jõgeva

A

A
m , (4.1) 

kus m – üleminekutegur; 

AJõgeva – Jõgeva veskijärve valgala suurus km2 (Keskkonnaregister 2016); 

ATõrve – Tõrve jaama lävendi valgala suurus km2 (Tõrve... 2016). 

 

Tõrve jaamas mõõdetud vooluhulkade üleminekuteguriga läbi korrutamise tulemusena 

saadud vooluhulgad on toodud lisas 1. Maksimum-, miinimum- ja keskmiste vooluhulkade 

hüdrograafid on kujutatud joonistel 10, 11 ja 12.  
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Joonis 10. Pedja jõe Jõgeva veskijärve maksimumvooluhulga hüdrograaf aastatel 1925-

2014  

 

 

Joonis 11. Pedja jõe Jõgeva veskijärve miinimumvooluhulga hüdrograaf aastatel 1925-

2014 
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Joonis 12. Pedja jõe Jõgeva veskijärve keskmise vooluhulga hüdrograaf aastatel 1925-

2014 

 

Seoses Tõrve hüdroelektrijaama taaskasutusse võtmisega 2001. aastal, on jõe äravoolus 

esinenud kõikumisi. Sama kehtib aastate 1930-1960 kohta, kui Tõrve vesiveski 

hüdroelektrijaam eelnevalt töötas (Järvet 2006). Pedja jõe äravoolurežiimi võib vaatlusrea 

põhjal kirjeldada kui muutlikku režiimi. 

 

 

4.2. Hüdroloogilised arvutused 

 

4.2.1. Maksimumvooluhulk 

 

Hüdrorajatiste projekteerimisel on maksimaalsed vooluhulgad vajalikeks lähteandmeteks, 

võttes lisaks arvesse rajatise purunemisega kaasnevat ohtu. Vesiehitiste standardi (2015) 

alusel peab veelase, mis jääb alla 10 m, olema projekteeritud NPT ajaks 5% 

ületustõenäosusega maksimaalse vooluhulga läbi laskmiseks ning tulvavee ajaks 1% 

ületustõenäosusega maksimaalse vooluhulga läbi laskmiseks.  

 

Maksimaalsete vooluhulkade saamiseks tuleb koostada tõenäosuskõver. Kõigepealt 

tehakse vooluhulkade empiiriliste ületustõenäosuste arvutus, mis on esitatud tabelina lisas 
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2. Arvutus lähtub kahanevas järjekorras Pedja jõe maksimaalsetest vooluhulkadest. Iga 

vooluhulga kohta arvutatakse empiiriline ületustõenäosus 

%100
)1(





n

m
p , (4.2) 

kus m – rea liikme järjekorranumber kahanevas reas; 

n – rea liikmete arv (Ibid.). 

 

Järgneb teoreetilise ületustõenäosuskõvera arvutus, mis annab võimalikest maksimaalsetest 

vooluhulkadest optimaalsema ülevaate. Kõvera koostamiseks tuleb leida rea aritmeetiline 

keskmine Qk, variatsioonikordaja Cv ja asümmeetriakordaja Cs. Aritmeetiline keskmine 

leitakse 

n

Q

Q

N

i

i

k


 1 , 

(4.3) 

kus ΣQi – maksimaalsete vooluhulkade summa m3/s; 

n – rea liikmete arv. 

 

Rea liikmete jagamisel aritmeetilise keskmisega saadakse dimensioonita suhtarvud, mis 

moodustavad moodultegurite rea 

k

i

i
Q

Q
K  , (4.4) 

kus Qi – maksimaalne vooluhulk m3/s; 

Qk – rea aritmeetiline keskmine m3/s.  

 

Variatsioonikordaja iseloomustab rea liikmete hajuvust keskmiste suhtes ning see leitakse 

50,0
190

65,22

1

)1( 2











n

K
Cv , (4.5) 

kus K – dimensioonideta moodultegur; 

n – rea liikmete arv.   

 

Asümmeetriakordaja iseloomustab positiivsete ja negatiivsete aritmeetilisest keskmisest 

kõrvalekaldumiste sagedust, milleks kasutatakse keskmisest kõrvalekaldumiste kuupide 

summat. Asümmeetriakordaja leitakse 
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08,2
50,090

06,24
)1(

33

1

3












v

n

s
Cn

K

C , 
(4.6) 

kus K – dimensioonideta moodultegur, mille põhjal arvutatakse kõrvalekaldumiste kuupide 

summa; 

n – rea liikmete arv; 

Cv – variatsioonikordaja. (Ibid.) 

 

Leitud statistilist rida iseloomustavate suuruste põhjal arvutatakse teoreetilise 

ületustõenäosuskõvera ordinaadid. Selleks kasutatakse Fosteri-Rõbkini tabelit (lisa 3), kus 

on välja toodud antud kõvera ordinaatide kõrvalekalded keskpunktist (Fp%), kui 

asümmeetriateguri ja rea aritmeetilise keskmise väärtused on 1. Kõvera ordinaadid leitakse 

kvpp QCFQ  )1( %% , (4.7) 

kus Fp% - kõvera ordinaatide kõrvalekalle keskpunktist; 

Cv – variatsioonikordaja; 

Qk – rea aritmeetiline keskmine m3/s. (Ibid.) 

 

Teoreetilise ületustõenäosuskõvera arvutuste tulemused on toodud lisas 4. Empiirilise 

ületustõenäosuskõver ja teoreetiline ületustõenäosuskõver kantakse graafikule (joonis 13).  

 

 

Joonis 13. Maksimaalsete vooluhulkade ületustõenäosuskõver 
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Joonisel 13 on näha, et tõenäosuskõverate arvutuste tulemused on rahuldavad. 5% 

ületustõenäosusega maksimaalseks vooluhulgaks on seega 91,45 m3/s ja 1% 

ületustõenäosusega maksimaalseks vooluhulgaks on 129,00 m3/s.  

 

 

4.2.2. Ökoloogiline miinimumvooluhulk 

 

Hüdrorajatiste projekteerimisel peab arvestama, et ökoloogiline miinimumvooluhulk oleks 

igal ajal vooluveekogus rajatisest allpool tagatud. Ökoloogiline miinimumvooluhulk peab 

ka madalvee perioodil kindlustama vee-elustiku jaoks vajalikud tingimused. Vooluhulk 

määratakse keskkonnaministri määruse kohaselt maist oktoobrini kestva jäävaba perioodi 

kohta, arvutades 95% ületustõenäosusega kuu keskmine miinimumvooluhulk (Täpsustatud 

nõuded... 2014). Antud töös kasutatakse määrusega sätestatud meetodit, mis seisneb iga 

vaatlusaasta jäävaba perioodi kuukeskmiste vooluhulkade seast miinimum-vooluhulkade 

selekteerimises ja nende kahanevasse ritta asetamises, liikudes arvutustega edasi 

analoogselt eelnevalt kirjeldatud maksimaalsete vooluhulkade ületustõenäosuskõvera 

leidmisel. Empiiriline ületustõenäosuskõver arvutatakse 

%100
4,0

3,0







n

m
p , (4.8) 

kus m – rea liikme järjekorranumber kahanevas reas; 

n – rea liikmete arv (Maastik 2008). 

 

Empiiriline ületustõenäosuse arvutustabel on esitatud lisas 5. Järgmiseks sooritatakse 

teoreetilise ületustõenäosuskõvera arvutus. Kõvera koostamiseks arvutatakse rea 

aritmeetiline keskmine Qk valemiga 2.4, variatsioonikordaja Cv valemiga 2.5 ja 

asümmeetriakordaja Cs valemiga 2.6. Aritmeetilise keskmise väärtus on 1,37 m3/s, 

variatsioonikordaja väärtus on  0,77 ja asümmeetriakordaja väärtus on 2,53. Teoreetilise 

ületustõenäosuskõvera ordinaadid on esitatud lisas 6. Empiiriline ja teoreetiline 

ületustõenäosuskõverad on esitatud graafikuna joonisel 14.  
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Joonis 14. Ökoloogilise miinimumvooluhulga ületustõenäosuskõver 

 

Graafiku põhjal saab tulemusi lugeda rahuldavaks. Ökoloogiline miinimumvooluhulk on 

Jõgeva vesiveski lävendis 0,55 m3/s.  

 

 

4.2.3. Hüdroelektrijaama tööks vajalik vooluhulk 

 

Jõgeva vesiveskis toodetakse hüdroenergiast elektrit kahe turbiiniga. Mõlema hüdroturbiini 

võimsus on 50 kW ja turbiinide veevajaduse vahemik on 1,46–2,18 m3/s (Järvet 2006: 10). 

Turbiinid on reguleeritavate labadega, mistõttu saab olenevalt jõe vooluhulgast valida nelja 

kasutatava vooluhulga vahel: 1,46, 1,71, 2,00 ja 2,18 m3/s (Ibid.: 30). Jaam töötab 

täisvõimsusel vooluhulga 4,36 m3/s juures. Ühe turbiini käitamiseks ette nähtud väikseim 

optimaalne vooluhulk on 1,46 m3/s. Turbiinid peatatakse, kui vooluhulk langeb alla 2,01 

m3/s ehk hüdroelektrijaama tööks vajaliku väikseima vooluhulga (Q = 1,46 m3/s) ja 

ökoloogilise miinimumvooluhulga (Qmin 95% = 0,55 m3/s) summa. Et näidata võimalikke 

perioode, millal hüdroelektrijaam ei tööta, on vaatlusrea kuude keskmistest vooluhulkadest 

koostatud hüdrograaf (joonis 15), mis iseloomustab aasta lõikes Pedja jõe keskmisi 

vooluhulki Jõgeva lävendis.  
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Joonis 15. Pedja jõe kuukeskmiste vooluhulkade hüdrograaf Jõgeva lävendis koos HEJ 

tööks vajaliku minimaalse vooluhulgaga 

 

Jooniselt on näha, et kõige tõenäolisemalt võib olukordi, kus peab hüdroelektrijaama töö 

peatama, esineda suvisel madalveeperioodil, kuna suvekuude (eriti juulikuu) keskmine 

vooluhulk läheneb kahele kuupmeetrile sekundis. Turbiinid võivad töötada erinevatele 

vooluhulkadele, ning samuti nominaalsest vooluhulgast väiksemalegi, mille korral on aga 

kasutegur madalam. Kuid alati tuleb arvestada ökoloogilise miinimumvooluhulgaga, mis 

peab paisust allavoolu olema tagatud.  

 

OÜ Linnaveskile väljastatud vee erikasutusloaga on sätestatud, et hüdroelektrijaama töös 

on keelatud väga väikeste vooluhulkade juures tsükliline tööprotsess. Vee erikasutusloa 

kohaselt peab energiatootmise peatama, kui vooluhulk jääb alla 1,7 m3/s. (Keskkonnaamet 

2016) 
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5. HÜDROSÕLME REKONSTRUEERIMINE 

 

5.1. Olemasoleva hüdrosõlme läbilaskevõime 

 

5.1.1. Vesiveski pais-regulaatori läbilaskevõime 

 

Jõgeva veskijärve ja harujõe paisude ning teetruupide läbilaskevõimete leidmisel on 

aluseks vee erikasutusloaga kehtestatud veetasemed. Vesiveski pais-regulaatori 

läbilaskevõime arvutusskeemiks on kolme avaga lailäviülevool, mille kalda- ja jõesambad 

moodustavad ülevoolu teljega 146 kraadise nurga. Arvutustes on võetud eelduseks, et 

suurvee läbilaskmiseks on kõik varjad ja praegused varjapostid eemaldatud. 

 

Betoonist läve kõrgusmärgiks on autori poolt mõõdetud 64,61 m. abs ja ülevoolu kõrgus 

on 0,30 m. Avade laiused kalda- ja sillasammaste vahel on 6,40 m, 12 m, 11 m. 

Hüdroelektrijaama ava pole arvutustes arvestatud. Paisu plaan ja lõige on esitatud 

graafilistes lisades joonistel 3 ja 4. 

 

Jõgeva veskijärve ja harujõe paisude ning teetruupide läbilaskevõimete leidmiseks 

sooritatavatel arvutustel tuginetakse raamatus „Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 

1995) esitatud metoodikal ja valemitel. Lailäviülevool loetakse uputatuks olukorras, millal 

lävel voolava vee sügavus on kriitilisest veesügavusest suurem. Uputatud lailäviülevoolu 

tingimuseks on 

Hhu  8,0 , (5.1) 

kus hu – lailäviülevoolu läve ja alumise bjefi taseme vahe m; 

H – surve m. 

 

Antud projektis on alumise bjefi maksimaalseks tasemeks määratud 64,55 m. abs, mis 

annab läve ja alavee tasemete vaheks 0,06 m. Kuna KPT korral on surve 1,49 m, ning 

0,06<1,19, pole uputatud lailäviülevoolu tingimus täidetud. Seega määratakse 

läbilaskevõime uputamata olukorras. Otsitava vooluhulga saamiseks tuleb kõigepealt leida 

ülevoolutegur.  
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Kuna pais-regulaatori ava küljed on kaldtahksed, leitakse ülevoolutegur käsiraamatu 

„Справочник по гидравлическим расчетам“ (Киселев et al. 1972) abil. Ülevooluteguri 

leidmiseks määratakse raamatu põhjal täisnurkse esiservaga läve iseloomustav 

ülevoolutegur mη = 0,37 ja kaldtahkset sissevooluava iseloomustav ülevoolutegur mβ = 

0,36. Järgmiseks leitakse abisuurused 

71,0
30,0249,1

49,1

2








pH

H
F , (5.2) 

ning 

26,0
40,295,240,535,3

40,29

5,25,3








bB

b
F , (5.3) 

kus H – ülevoolu ees olev surve KPT korral m; 

p – ülevoolu läve kõrgus m; 

b – ülevoolu läve laius m; 

B – juurdevooluava laius ülemises bjefis m. 

 

Kuna mη > mβ, kasutatakse ülevooluteguri saamiseks valemit 

   
    37,026,071,0366,0385,026,0360,0366,0360,0

385,0



  FFmFmmmm
, (5.4) 

kus mη – täisnurkse esiservaga läve iseloomustav ülevoolutegur; 

mβ – kaldtahkset sissevooluava iseloomustav ülevoolutegur; 

Fη – täisnurkse esiservaga läve iseloomustava ülevooluteguri abisuurus; 

Fβ – kaldtahkset sissevooluava iseloomustava ülevooluteguri abisuurus. 

 

Saadud tegurit kasutades arvutatakse uputamata lailäviülevoolu läbilaskevõime raamatu 

„Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 1995) põhjal valemiga 

64,8749,181,9240,2937,02 2

3

2

3

 HgbmQ , (5.5) 

kus Q – lailäviülevoolu läbilaskevõime m3/s; 

m – ülevoolutegur; 

b – ülevoolu läve laius m; 

g – raskuskiirendus m/s2; 

H – ülevoolu ees olev surve KPT korral m. 

 

Lailäviülevoolu läbilaskevõime arvutuskäigu tulemused kõigi paisutustasemete korral on 

esitatud kokkuvõtvalt tabelis 3. 
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Tabel 3. Olemasoleva kolmeavalise regulaatori läbilaskevõime kõigi paisutustasemete 

korral 

Veetaseme 

kõrgus, m. abs 
H, m m Q, m3/s 

66,10 1,49 0,37 87,64 

65,70 1,09 0,37 54,83 

65,20 0,59 0,37 21,84 

 

Maksimaalne vooluhulk, mida veski juurdevoolukanal läbi lasta saab, on 4,36 m3/s, kuna 

see on suurim turbiinide tööks vajalik veehulk. See tähendab, et kõrgeima paisutustaseme 

korral, kui kõik varjad ja varjapostid on eemaldatud, on regulaatori läbilaskevõime koos 

veskikanaliga 92,00 m3/s. Pedja jõe 1% ületustõenäosusega maksimumvooluhulk on 

Jõgeva lävendis 129,00 m3/s. Peaharu regulaatori läbilaskevõime on seega liiga väike. 

Jõgeva aleviku hüdrosõlme läbilaskevõime määramise juures peab aga lisaks arvestama 

harujõega.  

 

 

5.1.2. Harujõe pais-regulaatori läbilaskevõime 

 

Harujõe regulaatori läbilaskevõime arvutusskeemiks on ühe avaga trapetsprofiiliga eri-

profiilülevool, mille kaldasammaste külgtiivad moodustavad ülevoolu teljega 49 ja 40 

kraadised nurgad. Jõe põhja kõrguseks on hinnatud 64,88 m. abs, betoonist läve 

kõrgusmärgiks on autori poolt mõõdetud 65,68 m. abs. Seega ülevoolu kõrgus on 0,80 m, 

ava on laius 4,50 m. Kontrollitakse, kui suure läbilaskevõimega harujõe regulaator 

kõrgeima paisutustaseme juures on.  

 

Enne läbilaskevõime arvutamist kontrollitakse, kas ülevool on uputatud. Nimetatud 

olukord kehtib, kui alumise bjefi veesügavus on suurem kui paisu kõrgus ning kui 

voolhüpe alumises bjefis on kaetud (Maastik et al. 1995). Maksimaalne veesügavus 

alumises bjefis on 0,50 m (paisu külgtiibadel olevatelt jälgedelt mõõdetud sügavus), mis on 

väiksem kui paisu kõrgus 0,80 m.  

 

Vooluhüpe on kaetud, kui KPT ja alumise bjefi veetasemete vahe ning paisu kõrguse 

vaheline suhe on väiksem kui nimetatud krtiitiline suhe (Ibid.). Veetasemete vahe on 0,80 

m (66,10-65,30 = 0,80 m), ning paisu kõrgus on samuti 0,80 m, mis annab suhte väärtuseks 
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1. Kriitilise suhte leidmiseks peab teadma ülevooluteguri väärtust, mis oleneb läve 

mõõtmetest (Ibid.). Antud paisu puhul on surve KPT korral 0,42 m ja ülevooluläve pikkus 

on 0,68 m. Ülevooluteguri väärtus saadakse tabeli 4 abil, kus on toodud surve ja läve 

pikkuste suhetele vastavad tegurite väärtused.  

 

Tabel 4. Läve mõõtmete ja surve suhetele vastavad ülevoolutegurid (Ibid.) 

H/δ 0,5 1,0 1,5 2,0 

m 0,33 0,37 0,41 0,42 

 

Tabeli esimese rea suhte väärtus on antud juhul 0,42/0,68 = 0,62. Ülevooluteguri m 

väärtuseks saadakse tabelist ristkorrutise tulemusena 0,34. Raamatus „Hüdraulika ja 

pumbad“ (Maastik et al. 1995) esitatud jooniselt, mis on toodud lisas 7a, loetakse saadud 

ülevoolutegurile ja surve ning paisu kõrguse suhtele vastav kriitiline suhe. Ülevoolu-

tegurile 0,34 ja H/P suhtele väärtusega 0,53 vastab kriitiline suhe 0,84, mis on väiksem kui 

0,80/0,80 ehk 1. See tähendab, et vooluhüpe ei ole kaetud, ning ülevool ei ole uputatud. 

Läbilaskevõime arvutatakse valemiga, mis võtab arvesse külgkitsendust. Seega leitakse 

kõigepealt külgkitsendustegur valemiga 

98,0
50,4

42,0
7,012,012,01 

sb

H
n  , (5.6) 

kus n – ülevooluavade arv; 

ξ – kaldasammaste kujust olenev kujutegur; 

H – surve KPT korral m; 

bs – ülevooluava laius m (Ibid.). 

 

Järgmiseks leitakse eriprofiilülevoolu läbilaskevõime valemiga 

82,142,081,9250,434,098,012 2

3

2

3

 HgbmQ u  , (5.7) 

kus Q – eriprofiilülevoolu läbilaskevõime m3/s; 

σu – uputustegur, mille väärtus on uputamata ülevoolu korral 1; 

ε – külgkitsendustegur; 

m – ülevoolutegur; 

b – ülevooluava laius m; 

g – raskuskiirendus m/s2; 

H – ülevoolu ees olev surve KPT korral m (Ibid.). 

Harujõe paisu läbilaskevõime on arvutuste kohaselt 1,82 m3/s.  
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5.1.3. Teetruupide läbilaskevõime 

 

Teetruubid on läbimõõduga 1500 mm. Kontrollarvutusi alustatakse Seemne tänava 

truubist, mille sissevooluotsaku põhja kõrgus on 64,00 m. abs ja väljavoolu otsaku põhja 

kõrgus on 63,91 m. abs. Teekatendi kõrgus on 66,76 m. abs. Ülevoolust tulev suurim 

vooluhulk on 1,82 m3/s. Käsiraamatu põhjal tekitab antud vooluhulk truubi ees surve 1,09 

m (Бопьшаков et al. 1964). Enne läbilaskevõime kontrollimist tuleb kindlaks määrata, kas 

teetruup on surveta, poolsurveline või surve all (Maastik et al. 1995). Surveta truup peab 

vastama tingimusele 

trhH  2,1 , (5.8) 

kus H – surve truubi ees KPT korral m; 

htr – truubi kõrgus m (Ibid.). 

 

Surveta truubi tingimus on täidetud, kuna 1,09 ≤ 1,80. Truubi lae ja truubis oleva veepinna 

tasemete vahe peab olema diameetrist vähemalt neljandik (Ibid.). Antud olukorras on 

veesügavuseks truubis 0,64 m ehk tasemete vahe on väiksem kui üks neljandik diameetrist. 

Truubis oleva veepinna kõrguseks on võetud alumise bjefi maksimaalne veetase, kuna 

arvutused viiakse läbi KPT korral. 

 

Truupide puhul tuleb samuti määrata, kas ülevool on uputamata või uputatud. Uputamata 

truup vastab tingimustele 

krht  )5,1...2,1( , (5.9) 

kus t – alumise bjefi veesügavus m; 

hkr – truubis voolava vee kriitiline sügavus m, ning 

Ht  )77,0...75,0( , (5.10) 

kus H – surve truubi ees KPT korral m (Ibid.). 

 

Teetruubis voolava vee kriitilise sügavuse leidmiseks saadakse esmalt abisuurus 

22,0

50,1

81,9

82,110,1

2

5

2

2

5

2









d

g

Q

, 
(5.11) 

kus α – Coriolisi tegur; 

Q – vooluhulk m3/s; 

g – raskuskiirendus m/s2;  
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d – truubi läbimõõt m (Ibid.). 

 

Järgmiseks kasutatakse raamatus „Hüdraulika ja pumbad“ esitatud abigraafikut, võttes 

aluseks leitud abisuuruse ja graafikul oleva kõvera vaheline seos αQ2/g = A3
kr/Bkr (Ibid.). 

Antud seost kasutades saadakse graafikult abisuurusele vastav suhteline täide ehk h/d, mis 

annab samuti otsitava kriitilise sügavuse (Ibid.). Abigraafik, mis on toodud lisas 7b, annab 

abisuuruse väärtuseks ehk kriitiliseks sügavuseks 0,47 m. 

 

Uputamata truubi esimene tingimus on täidetud, kuna 0,64 ˂ 0,71. Teine tingimus on 

samuti täidetud, kuna 0,64 ˂ 0,84. Seemne tänava truup ei ole järelikult KPT korral 

uputatud. 

 

M. Pilli harutee truubi sissevoolu otsaku põhja kõrgus on 64,54 m. abs, väljavoolu otsaku 

põhja kõrgus on 64,48 m. abs ja teekatendi kõrgus on 66,78 m. abs. Vaadates 

truupidevahelist veetaset praktiliselt horisontaalsena (paisutuse poolne veetase on võetud 

0,10 m võrra kõrgemana), on Seemne tänava truubi surve 1,09 m juures M. Pilli harutee 

truubi alavee sügavuseks 0,51 m. Arvestades sama vooluhulga juures sama surve väärtust, 

on surveta truubi tingimus täidetud, kuid uputamata truubi mõlemad tingimused mitte, sest 

0,53 > 0,27. Seega on harujões oht, et M. Pilli harutee truup on KPT korral uputatud.  

 

 

5.1.4. Järeldused olemasoleva hüdrosõlme läbilaskevõime kohta 

 

Harujõe regulaatorist läheb KPT korral läbi 1,82 m3/s, peaharu regulaatorist 87,64 m3/s, 

ning elektrijaama turbiinist tohib maksimaalselt läbi minna 4,36 m3/s. Kokku on 

hüdrosõlme poolt läbi lastav vooluhulk seega 93,82 m3/s, aga 1% ületustõenäosusega 

maksimaalne vooluhulk on 129,00 m3/s. Puudu jääb 35,18 m3/s. Praktikas pole see viimase 

65 aasta jooksul probleemiks olnud, sest mõõdetud maksimaalsed vooluhulgad on jäänud 

valdavalt alla 60 m3/s. 

 

Arvestades nii peaharu kui harujõe ülevoolude poolt liiga väikseks jäävat maksimaalset 

läbilastavat vooluhulka, esitatakse antud magistritöös suurema läbilaskevõimega 

hüdrosõlme projektlahendus. 
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5.2. Projektlahendus 

 

5.2.1. Lahenduste variandid 

 

Hüdrosõlme projektlahenduse eesmärgiks on 1% ületustõenäosusega maksimaalse 

vooluhulga läbilaske ohutu tagamine, kaladele läbipääsu tagamine ja voolusängi 

korrastamine. Suurem osa maksimaalsest vooluhulgast Jõgeva lävendis voolab läbi 

peaharu pais-regulaatori. Paisutustasemeid ei saa tõsta. Seetõttu ainsaks võimaluseks on 

ava laiendada ja viia läve kõrgust mõnevõrra allapoole. Eesmärgi saavutamiseks on töö 

autori poolt esitatud projektlahenduses ette nähtud paisu ülevooluläve alandamine ja 

jäämurdjate lammutamine. 

 

Harujõe läbilaskevõime suurendamine on samuti vajalik, kuna harujõe paisu harja 

kõrgusmärk on 65,68 m. abs ja NPT kõrgusmärk on 65,70 m. abs, ehk tasemete vahe on 

ainult 0,02 m, mis arvutuslikult laseb läbi vooluhulga 20 l/s. Lisaks tagaks suurem 

vooluhulk harujões nii soodsamaid võimalusi rekreatsiooniks kui ka soodsamaid tingimusi 

vee-elustiku jaoks. 

 

Harujõele läbivoolu tagamiseks NPT juures kaaluti ühe variandina paisu lammutamist ning 

kalapääsu rajamist paisu asemele. Sellisel juhul oleks kõrvalharu töötanud 

möödaviikpääsuna. Antud variandi elimineerisid halvad tingimused kalakäigu sissepääsu 

rajamiseks alavette. Sissepääs peab asuma kõige kiirema vooluga kohas. Kuid jõe harude 

liitumiskoht jääb peaharu paisust 160 m allavoolu, nagu on näha graafiliste lisade jooniselt 

1, ning uue, paisu alt algava sängi rajamine pole paisuäärse hoonestuse ja maapinna liiga 

suure kõrguse tõttu võimalik. Lisaks oleks paisu alla rajatavast sissepääsust tulev vesi 

voolanud alumisse bjeffi jõe peavoolule vastupidises suunas. Kalapääs on kavandatud jõe 

peaharule.  

 

Kalapääsu projekteerimist ei nõua hetkel kehtiv vee erikasutusluba, sest enne Jõgevale 

kalapääsu rajamise kohustuslikuks tegemist peavad olema need rajatud kõigile allavoolu 

paiknevatele paisudele või paisutus likvideeritud (Keskkonnaamet 2016). 
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Harujõe paisu ei saa lammutada ning selle asemel kalarampi või kärestikutüüpi kalapääsu 

rajada, kuna selliste rajatistega ei saa reguleerida vooluhulka ja veetaset. Kuid Pedja jões 

esineb väikeseid vooluhulkasid, mistõttu esineks harujõe paisu eemaldamisel oht, et 

peaharu paisule projekteeritav kalapääs võib jääda madalvee perioodidel veeta. 

  

 

5.2.2. Peaharu paisu rekonstrueerimine ja kalapääsu projekteerimine  

 

1% ületustõenäosusega maksimaalse vooluhulga ohutu äravoolu tagamiseks Jõgeva 

aleviku hüdrosõlmes, tuleb peaharu paisu läbilaskevõimet suurendada. Ülevoolu järel 

allavoolu vahetult paisu jäämurdjate taga on silla jõesambad, mille  laius on 0,82 m.  

 

Ülevoolu ava suurendamise üheks võimaluseks on olemasolevate jäämurdjate 

lammutamine. Jõgeva veskijärve paisu ees olevad jäämurdjad on 7,50 m laiused, millele on 

paigutatud varjaposte toetav terastala. Peale jäälõhkujate lammutamist on uute avade 

laiusteks 9,74 m, 18,68 m, 17,68 m, ning avaneb uus, 2,52 m laiune ava, mis oli varasemalt 

jäämurdja taga. Vasakult kaldalt esimesse, 9,74 m laiusesse avasse projekteeritakse 

kalapääs. Arvestades regulaatori uut avade kogulaiust (ilma varjapostideta), milleks on 

38,88 m, ning läveta ülevoolu, saadakse uputamata lailäviülevoolu läbilaskevõime punktis 

5.1.1. esitatud metoodika alusel. 

 

Ülevoolutegur läveta ülevoolus määratakse käsiraamatu „Справочник по гидравлическим 

расчетам“ (Киселев et al. 1972) põhjal, võttes arvesse jäämurdjate asenduseks rajatud 

sammaste terav esiserv, mis moodustab sissevooluavaga 45 kraadise nurga. Arvutuste 

tulemused kõigi paisutustasemete korral on toodud tabelis 5.  

 

Tabel 5. Projekteeritud varjapostideta kolmeavalise regulaatori läbilaskevõime kõigi 

paisutustasemete korral  

Veetaseme 

kõrgus, m. abs 
H, m m Q, m3/s 

66,10 1,79 0,37 151,36 

65,70 1,39 0,37 103,58 

65,20 0,89 0,37 53,07 
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Saadud tulemustest ilmneb, et peaharu paisu uue konstruktsiooni juures ei pea suurvee läbi 

laskmiseks 0,15 x 0,15 m mõõtudega metallist varjaposte eemaldama. Kõige odavam, kuid 

kasutamise poolest töömahukaim, on vintsiga või käsitsi tõstetavad puitkilpidest varjad. 

Käesolevas projektis on see lahendus valitud.  

 

2,52 m laiuse ava kummagi jõesamba ääres on varjapost ja tekib üks ava laiusega 2,20 m. 

Keskmisesse, 17,68 m laiusesse avasse paigaldatakse 9 posti, tekivad avad laiusega 2,04 m 

ja avasse 18,68 m lai paigaldatakse 10 posti, tekivad avad laiusega 1,91 m. Lahutades uuest 

avade kogulaiusest postide laiuste summa, saadakse vastuseks 35,71 m. 

Külgkitsendustegur arvutatakse valemiga 5.6, võttes kujuteguri väärtuseks 1 (kuna 

varjapostid on kandilised), avade arvuks 18 ning ülevooluavade kogulaiuseks 35,71 m. 

Ülevooluteguri väärtuseks võetakse läveta ülevoolus 0,385. Uputamata lailäviülevoolu 

läbilaskevõime arvutatakse valemiga 5.7. Arvutuste tulemused on toodud tabelis 6.  

 

Tabel 6. Projekteeritud varjapostidega kolmeavalise regulaatori läbilaskevõime kõigi 

paisutustasemete korral 

Veetaseme 

kõrgus, m. abs 
H, m m ε Q, m3/s 

66,10 1,79 0,385 0,82 119,59 

65,70 1,39 0,385 0,86 85,86 

65,20 0,89 0,385 0,91 46,57 

 

Jäämurdjad ja ülevoolulävi moodustavad ühe betoonkonstruktsioon, sild koos 

sillasammastega teise, sellest eraldiseisva. Lõige kirjeldatud olukorrast on toodud 

graafilistes lisades joonisel 4. Kuna jäämurdjate lammutamise tõttu eemaldatakse piki 

paisu avasid ulatuvad terastalad, millele varjapostid toetuvad, peab sillasambaid 

pikendama, et uued talad sammastele paigaldada. Sammaste esikülg kujundatakse 

voolujooneliseks. Terastala madalamale asetamise vältimiseks tuleb sillasammaste 

pikendusi lisaks kõrgemaks ehitada, sammastel asuvate betoontalade paksuseks. Uue 

terastala mõõdud jäetakse samaks, 0,20 x 0,20 m. Varjade kõrgusmärgiks saab 65,70 m. 

abs ning nad algavad madalamaks lammutatud läve uuest kõrgusmärgist 64,31 m. abs. 

Varjade alune, milleks on lammutatud ülevooluläve alune pind, betoneeritakse tasapinna 

saamiseks ja kulumise vältimiseks. Kirjeldatud lahendus on esitatud graafilises lisas 7.  
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Betoontööde käigus teostatakse samuti hüdroelektrijaama ja ülevoolu eraldava vaheseina 

ning vasakpoolse kaldasamba rekonstrueerimistööd. 

 

Silla konstruktsiooni muutmise tõttu tuleb kindlaks määrata lisanduv horisontaalne jõud. 

Raamatu „Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 1995) põhjal leitakse rõhujõud pinna 

keskmes oleva rõhu ja kujundi pindala korrutamise teel. Antud kujundiks on 

puitkilpvarjad, mille kogupindaladeks avade kaupa on 25,97 m2, 24,58 m2 ja 3,50 m2. 

Rõhujõu leidmiseks vajalik pinnakese on ristkülikute puhul pool kõrgusest. Rõhujõud 

leitakse valemiga 

kus ρ – vee tihedus kg/m3; 

g – raskuskiirendus m/s2; 

hc – varja pinnakeskme paiknemissügavus m; 

A – varja pindala m2. 

 

Arvutuste tulemusteks saadakse, et avas laiusega 18,68 m avaldub kilpidele rõhujõud F = 

177,03 kN, avas laiusega 17,68 m avaldub kilpidele F = 167,55 kN ja avas laiusega 2,52 m 

avaldub kilpidele F = 23,88 kN. Saadud jõud kanduvad üle sillakonstruktsioonile. 

 

Otse läve taha alavee poolel on langev vool tekitanud pinnasesse 1,10-1,40 m sügavuse 

süvise. Ehitustööde käigus tuleb süvis täita lammutatud lailäviülevoolu rahnudega. Pedja 

jõgi voolab Jõgeva aleviku piires paepinnasel, mistõttu ei sooritata voolurahusti ega 

filtratsiooni arvutusi. Voolu rahustamiseks pannakse alavee poolsesse jõesängi juba 

olemasolevatele kividele juurde lisa.   

 

 

5.2.3. Kalapääsu projekteerimine  

 

Kalapääsu rajamine on Pedja jõe parema ökoloogilise seisundi saavutamiseks oluline 

tegevus. Kuna harujõele pääsu rajamine välistati, on see antud projektlahenduses 

kavandatud peaharu kolmeavalise pais-regulaatori vasakpoolsesse esimesse, kõige 

kitsamasse avasse. Kalapääsu projekteerimisel lähtutakse FAO juhendist „Fish passes – 

Design, dimensions and monitoring“ (2002). Töö autori poolt osutus valituks kalaramp, 

AhgF c   , (5.12) 
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mis on paisuga integreeritud kalapääs (Ibid.). Kalakäikude valikul tuleb otsustada kõige 

looduslähedasema pääsu kasuks, mida on antud juhul tehtud.  

 

Antud projektis on rambi pikkuseks valitud 72 m, mis annab NPT ja alumise bjefi 

minimaalse veetaseme vahe juures languks 1:46 ehk 2,2%. Ramp koosneb 16 basseinist. 

Kalapääsu konstruktsiooniks kulub ligikaudu 130 0,60 m läbimõõduga kivi ja 140 0,40 m 

läbimõõduga kivi. Kivirahnud keskmise läbimõõduga 0,60 m (kasutatakse ümaraid 

põllukive) moodustavad läved, mis omakorda moodustavad kaskaadi. Kalarambis tohib 

minimaalne veesügavus NPT ajal olla 0,30-0,40 m ja kahe kambri veetasemete vahe võib 

olla maksimaalselt 0,20 m (Ibid.). Selline maksimaalne veetasemete vahe võimaldab 

nõrgemagi ujumisvõimega kalaliikidel pääsu edukalt läbida. Käesolevas projektis on 

veetasemete suurimaks lubatud vaheks valitud 0,10 m.  

 

Maksimaalne voolukiirus kivilävedel oleneb veetasemete vahest ja arvutatakse valemiga 

kus g – raskuskiirendus m/s2; 

∆h – veetasemete vahe m. 

 

Suurim lubatud voolukiirus kalarambis on 2 m/s, mis tähendab, et arvutatud kiirus jääb 

lubatud piiridesse (Ibid.). Ühe kambri pikkuseks on antud projektis määratud 4,5 m, mis 

annab lubatud tasemete vahe 0,10 m juures kambri languks i = 0,022 ehk 2,2%. Kivirahnud 

peab paika panema nii, et nad koondaksid MPT korral äravoolu. Läve ristlõige on osaliselt 

täidetud lamedamate kividega, mille peale peab jääma minimaalseks surveks 0,20 m. 

(Ibid.) Antud surve saavutatakse 0,40 m läbimõõduga kividega, mis sängitatakse 0,20 m 

sügavusele jõe põhja, andes surveks 0,40-0,20 = 0,20 m. Kambri laiuse 

dimensioneerimiseks vajaliku uputusteguri määramiseks tuleb arvutada suhe 0,10/0,20 = 

0,50, mis annab jooniselt 16 uputusteguri väärtuseks 1.  

 

40,110,081,922max  hgv , (5.13) 
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Joonis 16. Uputusteguri määramise diagramm (Fish passes... 2002) 

 

Minimaalse vooluhulga läbi laskmiseks vajaliku ava laius leitakse valemiga 

kus Qmin – sanitaarvooluhulk m3/s; 

– ülevoolutegur, ümarate põllukivide puhul väärtusega 0,60-0,80; 

σ – uputustegur; 

g – raskuskiirendus m/s2; 

h – surve läve peal m. 

 

Lookleva voolu saamiseks jagatakse saadud ava laius kividega kolmeks avaks. Ava 

tehakse 0,60 m läbimõõduga kividega, nii, et läve serv oleks 0,40 m kõrge ja et kambrid 

oleksid madalate vooluhulkade juures veega varustatud. Kambrites tuleb vältida otsevoolu 

tekkimist, mistõttu tuleb avad üksteise suhtes paigutada hajutatult ning kalapääsu põhja 

laiuseks võtta 2,5-kordne kivide vaheline vaba ava. (Ibid.) 

 

Käigu põhja laius leitakse valemiga 

kus Σbs – kividevaheliste avade laius m. 

 

Arvestades kalakäigu nõlvust, milleks on määratud 1:2, leitakse terve pääsu laius valemiga 

kus b – kalapääsu põhja laius m; 

m – pääsu nõlvustegur; 

97,2
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44,797,25,25,2  sbb , (5.15) 

04,940,02244,72  hmbB , (5.16) 
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h – vee sügavus m.  

 

Kalda kindlustamiseks on vaja teada veetaset maksimaalse vooluhulga juures, kuid 

mitmekesise ülevoolu profiili tõttu ei ole otsest surve määramise meetodit (Ibid.). 

Eeldades, et tekkiv surve on 0,40+0,40 = 0,80 m, saadakse suhtele 0,10/0,80 = 0,13 

jooniselt 16 uputusteguri väärtuseks 1. Avadest voolav vooluhulk saadakse valemiga 

kus – ülevoolutegur, ümarate põllukivide puhul väärtusega 0,60-0,80; 

σ – uputustegur; 

Σbs – kividevaheliste avade laius m; 

g – raskuskiirendus m/s2; 

h – surve maksimaalse vooluhulga korral m. 

 

Leidmaks vooluhulka, mis voolab üle avade kõrvalt 9,04-2,97 = 6,06 m laiuselt alalt, 

sooritatakse arvutus, mis põhineb valemil 5.17, kuid surveks on võetud veetasemete vahe 

ehk 0,10 m ja avade laiuse asemel 6,06 m. Vastuseks saadakse 0,40 m3/s, ning 

koguvooluhulk, mis kalapääsu läbib, on seega 4,40+0,40 = 4,80 m3/s.  

 

NPT korral on keskmine voolu sügavus (0,30+0,40)/2 = 0,35 m, ning antud sügavusele 

vastav voolukiirus saadakse valemiga 

kus Qmin – sanitaarvooluhulk m3/s; 

A – keskmine voolu ristlõike pindala MPT korral m2. 

 

Voolukiirus maksimaalse vooluhulga juures leitakse samuti valemiga 5.18, kasutades 

arvutustes maksimaalset kalapääsu poolt läbi lastavat vooluhulka 4,80 m3/s ja voolu 

keskmist sügavust antud olukorras 0,35+0,40 = 0,75 m. Vastuseks saadakse 0,72 m/s. 

Keskmiste voolukiiruste madalad väärtused põhjustavad väikese turbulentsusega voolu, 

mis võimaldab peentel osakestel settida, kuid põhja kindlustamine on sellest hoolimata 

vajalik, kuna avade juures voolukiirus kasvab (Ibid.). Turbulentsus kambris peab jääma 

vahemikku 150 kuni 200 W/m3 ning seda hinnatakse valemiga 

40,480,081,9297,2170,0
3
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2
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kus E – turbulentsus kambris W/m3; 

ρ – vee tihedus kg/m3; 

g – raskuskiirendus m/s2; 

∆h – veetasemete vahe m; 

Q – kalapääsu läbiv maksimaalne vooluhulk m3/s; 

A – keskmine voolu ristlõike pindala m2; 

lw – takistusteta kambri pikkus m. 

 

Arvutades keskmist voolukiirust kalapääsus, tuleb arvestada sängi põhjakaredusega. 

Martin Vahi teostas magistritöö “Kärestikutüüpi möödaviikpääsu hüdraulika uurimine ja 

Kiidjärve paisu kalapääsu projekteerimine” (2013) raames katsed, mille põhjal järeldas, et 

on soovitatav kasutada analoogsete kalapääsude arvutustes seni kasutatud karedustegurist 

suuremat väärtust. Antud projektis on lähtutud Vahi uurimustöö tulemustest, ning 

karedusteguri väärtuseks on võetud 0,08. Kalapääsu põhja laius on arvutatud valemiga 5.15 

ning vastuseks on saadud 7,44 m. Veetaseme kõrguseks kalapääsus on NPT korral 

määratud 0,40 m ja KPT korral 0,80 m. Voolu elavlõige ja märgpiire on määratud 

programmis AutoCAD nimetatud mõõtude põhjal koostatud joonistelt. Keskmise 

voolukiiruse arvutustes raamatu “Hüdraulika ja pumbad” (Maastik et al. 1995) valemite 

põhjal määratakse järgmisena Chézy mooduli leidmiseks hüdrauliline astendaja 

kus n – sängi karedustegur, mille väärtuseks on määratud 0,08; 

R – hüdrauliline raadius, mis saadakse elavlõike ja märgpiirde suhtena m. 

 

Voolukiiruse leidmiseks peab teadma Chézy moodulit, mis saadakse Pavlovski valemiga 

kus R – hüdrauliline raadius, mis saadakse elavlõike ja märgpiirde suhtena m; 

y – hüdrauliline astendaja; 

n – sängi karedustegur, mille väärtuseks on määratud 0,08. 

 

Vooluhulk arvutatakse saadud tulemuste põhjal valemiga 

99,179
90,370,6

40,410,081,91000
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kus C – Chézy moodul m0,5/s; 

A – elavlõike pindala m2; 

R – hüdrauliline raadius, mis saadakse elavlõike ja märgpiirde suhtena m; 

i – kalapääsu lang. 

 

Järgmiseks määratakse keskmine voolukiirus kalakäigus valemiga 

kus C – Chézy moodul m0,5/s; 

R – hüdrauliline raadius, mis saadakse elavlõike ja märgpiirde suhtena m; 

i – kalapääsu lang. 

 

Toodud arvutuste tulemused nii NPT kui KPT korral on esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Kalapääsu läbiva vooluhulga ja keskmise voolukiiruse arvutuste tulemused NPT 

ja KPT korral 

h, m A, m2 χ, m R, m y C, m0,5/s Q, m3/s v, m/3 

0,40 3,30 10,03 0,33 0,50 7,18 1,99 0,60 

0,80 7,23 12,62 0,57 0,47 9,60 7,71 1,07 

 

Kalapääsu eraldab kogu pikkuses ülejäänud paisu konstruktsioonist betoonist 0,40 m 

laiune vahesein, mis ulatub üle kõrgeima lubatud veetasemeni, ehk kõrguseni 66,15 m. abs. 

Alavee poolel langeb vahesein sängi languga paralleelselt. Kuid seina alguse kõrgusmärgi 

määramiseks arvutatakse kriitiline veesügavus ülevoolul raamatu „Hüdraulika ja pumbad“ 

(Maastik et al. 1995) põhjal valemiga 

08,1
71,3581,9

59,1191,1
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kus α – Coriolisi tegur; 

Q – lailäviülevoolu läbilaskevõime m3/s; 

b – ülevoolu läve laius m; 

g – raskuskiirendus m/s2. 

 

Vaheseina alguse kõrguseks määratakse 1,25 m ülevoluläve kohalt. Kallas kindlustatakse 

üle veetaseme NPT korral kivipuistega, jätkates pärast seda taimestikuga. Kalapääsu algus 

alavee poolel kindlustatakse erosiooni kaitseks 4 m laiuse betoonribaga. Kalakäigu 

konstruktsioon koosneb tihendatud liivsavi pinnasest, millele pannakse geotekstiili ning 

iRCv  , (5.23) 
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sellele omakorda 0,20 m paksune purustatud kivide kiht. Kalarambi konstruktsioon lõppeb 

betoonseinaga ning lisaks laotakse ülemisse bjeffi viimase kambri taha kive, et kalakäigu 

lõpuosa jõesängi põhjaga sujuvamalt liita. Käigu ja kalda vaheline säng täidetakse 

pinnasega. Kalapääsu piki- ja ristlõige on kujutatud graafilistes lisades joonistel 9 ja 10. 

 

 

5.2.4. Harujõe paisu rekonstrueerimine ja jõesängi korrastamine 

 

Magistritöö autori poolt osutus valituks variant, mille kohaselt ehitatakse harujõe paisu lävi 

madalamaks ning truupide asemele ehitatakse sillaavad, et kõrvaldada uputuse oht 

kevadise suurvee ajal. Paisutamine toimub endiselt puitkilpvarjadega, paksusega 0,046 m. 

Pikiprofiilil (graafilised lisad joonis 8) on näha harujõe sängi 1981. aastal mõõdetud 

sügavused, mis on nüüdseks suures ulatuses kattunud setetega. Sängi läbivoolutingimuste 

parandamiseks ning harujõe miljööväärtuse tõstmiseks näeb antud variant ette samuti 

harujõe sängi tervendamist. Ehitustööde ajal tuleb lisaks paisu kaldasambaid parandada. 

 

Pais-regulaatori uue läve kõrguse valikul lähtutakse normaalpaisutustasemest. Valides 

ülevooluläve uueks kõrgusmärgiks 65,20 m. abs ja varjade uueks kõrguseks 65,70 m. abs, 

ning kui kõik varjad on eemaldatud, on surve NPT korral 0,50 m ja KPT korral 0,90 m. 

NPT korral sooritatakse harujõe paisu uue läbilaskevõime arvutused valemitega, mis on 

toodud peatükis 5.1.2. Harujõe pais-regulaatori läbilaskevõime. Esmalt määratakse paisu 

läve uus pikkus, milleks saadakse 1,41 m. Läve mõõtmete ja surve H vahelise suhte 

väärtuse põhjal saadakse tabelist 4 ristkorrutise abil ülevooluteguri väärtus. 

Külgkitsendustegur arvutatakse valemiga 5.6. Vooluhulk leitakse saadud tegurite põhjal 

valemiga 5.7. Harujõe pais-regulaatori uued läbilaskevõimed NPT ja KPT korral on 

esitatud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Harujõe paisu läbilaskevõime uue läve kõrgusmärgi juures 

Veetaseme 

kõrgus, m. abs 
H, m m ε Q, m3/s 

66,10 0,90 0,34 0,97 5,62 

65,70 0,50 0,32 0,98 2,22 

 

Harujões on veevahetus NPT korral üle uue kõrgusmärgiga läve tagatud. Järgmisena 

dimensioneeritakse sillaavad. Võttes aluseks uus harujõe paisu poolt läbi lastav suurim 
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vooluhulk, dimensioneeritakse Seemne tänavale ja M. Pilli haruteele truupide asemele 

sillaavad, kuna truupide arvutused ei anna tulemuseks uputamata olukorda. Raamatus 

„Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 1995) toodud metoodika alusel arvutatakse 

sillaava läveta läiläviülevooluna. Teades lubatud survet sillaava ees, arvutatakse 

ristkülikulisele avale laius. Liikudes arvutustega ülesvoolu, alustatakse Seemne tänava 

sillaavast, mille põhja kõrguseks valitakse endise truubi keskosa kõrgus 63,95 m. abs. 

Teekatendi kõrgus jääb samaks, 66,76 m. abs. Teades alumise bjefi sügavust 

maksimaalsete veetasemete ajal, milleks on 0,60 m, saab määrata lubatud surve uputamata 

olukorras, milleks on antud juhul määratud 1,05 m.  

 

Sillaava dimensioneerimiseks peab teadma dünaamilist survet, mistõttu leitakse selle 

saamiseks voolukiirus juurdevoolusängis. Voolukiirus saadakse valemiga 

81,0
05,15,105,15

62,5
22
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kus Q – vooluhulk m3/s; 

A – elavlõige m2; 

b – sängi põhja laius m; 

m – nõlvustegur alla 1,5 m kõrguse nõlva ja jämeliivast pinnase korral; 

H – suurim lubatud surve sillaava ees m. 

 

Dünaamiline surve arvutatakse järgnevalt 

kus H – suurim lubatud surve m; 

α – Coriolisi tegur; 

v – voolukiirus juurdevoolusängis m2/s; 

g – raskuskiirendus m/s2. 

 

Sillaava laius määratakse uputamata lailäviülevoolu läbilaskevõime leidmise valemist 

kus Q – lailäviülevoolu läbilaskevõime m3/s; 

m – ülevoolutegur läveta ülevoolul „Справочник по гидравлическим расчетам“ (1972) 

käsiraamatust; 
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g – raskuskiirendus m/s2; 

H0 – dünaamiline surve m. 

 

Saadud tulemuse juures läheb ülevoolust tulev suurim võimalik vooluhulk sillaavast läbi. 

Kuid selle ohutuks läbi laskmiseks tuleb sillaalus kindlustada. Vajaliku kindlustusmaterjali 

määramiseks tuleb leida voolukiirus sillaavas, mille saamiseks peab kõigepealt arvutama 

voolu sügavuse sillaavas. Raamatu „Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 1995) põhjal 

kasutatakse ülevoolulävel oleva voolu sügavuse leidmise valemit 

kus H0 – dünaamiline surve m; 

φ – kiirustegur, mille väärtus on 0,85-0,95. 

 

Kasutades saadud voolusügavust, leitakse voolukiirus valemiga 

kus Q – kõrvalharu läbiv suurim võimalik vooluhulk m3/s; 

b – sillaava laius m; 

hl - ülevoolulävel oleva voolu sügavus m. 

 

Sillaava põhja kindlustuseks on raamatu „Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 1995)  

ning voolusügavuse ja voolukiiruse põhjal valitud ühekordne kivisillutis kruusal, kivid 

suurusega 0,20-0,30 m. 

 

Liikudes jõesängis vastuvoolu edasi, jõutakse järgmiseks M. Pilli harutee truubini, mille 

puhul rakendatakse sama metoodikat. Sillaava põhja kõrguseks valitakse taas endise truubi 

keskosa kõrgus 64,50 m. abs. Teekatendi kõrgus jääb endiseks, 66,78 m. abs. Alumise 

veetaseme sügavus tuletatakse Seemne tänava sillaava suurima lubatud surve põhjal, võttes 

veepinna praktiliselt horisontaalseks. Seemne tänava poolset veepinda arvestatakse 

ligikaudselt 0,10 m kõrgemaks paisutuse tõttu. Alumise bjefi sügavuseks saadakse siis 0,50 

m. Lubatud suurimaks surveks määratakse 0,70 m, mis täidab uputamata lailäviülevoolu 

tingimuse 5.1. 
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Voolukiirus juurdevoolusängis leitakse valemiga 5.25, ning selle väärtuseks saadakse sama 

sängi põhja laiuse ja nõlvuse korral 1,33 m2/s. Kasutades valemit 5.26, saadakse 

dünaamiliseks surveks M. Pilli harutee sillaava ees 0,80 m. Järgmiseks määratakse sillaava 

laius uputamata lailäviülevoolu läbilaskevõime valemiga 5.27 ning saadakse 5,23 m. 

 

Sillaaluse kindlustamiseks vajaliku materjali määramine põhineb voolu sügavuse ja kiiruse 

leidmisel. Valemiga 5.28 saadakse voolu sügavuseks M. Pilli harutee sillaava all 0,49 m, 

mis annab valemit 5.29 kasutades voolukiiruseks 2,18 m/s. Sillaava põhja kindlustuseks 

määratakse raamatust „Hüdraulika ja pumbad“ (Maastik et al. 1995) ühekordne kivisillutis 

kruusal, kivid suurusega 0,15-0,20 m. 

 

Dimensioneeritud sillaava laiused, ülespoole ümardatuna 3,30 m ja 5,30 m, tagavad KPT 

esinemise korral äravoolu. Sillaavade kõrguseks on 1,50 m. Äravoolu kindlustab lisaks 

harujõe 0,9 promilline lang ja lai säng, mis suudab sängi korrastustööde järgselt suuremaid 

vooluhulkasid vastu võtta. 

 

Harujõe sängi tervendatav lõik on paisu ja truupide vaheline lõik, mis jääb pikketide 0+95 

ja 5+53 vahele, ning mille olemasolev seisund koos planeeritava tegevusega on kujutatud 

pikiprofiilil graafilistes lisades joonisel 8 ja joonisel 2, kus on lisaks toodud töö autori 

poolt 7. mail 2016 tehtud fotod, millele on märgitud eemaldatav võsa ja sängi lisatavad 

kivid. Valitud lõik asub harujõe ulatuses kõige tihedama liiklusega alal, mistõttu on 

kõrgema esteetilise ja puhkemajandusliku väärtuse taotlemine põhjendatud.  

 

Sängi põhjast eemaldatakse sete, et taastada harujõe endine sügavus. Välja kaevatav sete 

tõstetakse jõe paremale kaldale Seemne tänava truubist kuni piketini 3+00, et tõsta kallast 

kõrgemaks. Setete sügavus on saadud 1981. aasta mõõdistustööde tulemuste abil, lahutades 

2013. aastal magistritöö autori poolt määratud kõrgusarvudest 1981. aasta põhja 

kõrgusarvud. Sängi laius mõõdetakse asendiplaanilt. Saadud ristlõike pindala määratakse 

programmiga AutoCAD. Arvutatakse pikketide vahele jääv keskmine kaeveristlõige. 

Kaevetööde kogumahuks saadakse 

kus W – harujõe kaevetööde kogumaht m3; 

An – pikketide vahelised keskmised kaeveristlõiked m2; 

87,9121968,110036,310057,310579,1 

 IVIVIIIIIIIIIIII lAlAlAlAW
, (5.30) 
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ln – pikketide vahemaad m. 

 

Jõest eemaldatakse sinna langenud puud ja muu risu, mis on põhjustanud truupide ees 

uputusi. Saneeritava lõigu ulatuses viiakse läbi pajuvõsa raie. Vasaku kalda puistut 

harvendatakse, et muuta kallas läbitavaks. M. Pilli haru truubist allavoolu vasakule kaldale 

jääb 46 m ulatuses kaitseala, kus vajadusel eemaldatakse ainult langenud puud. 

 

Harujõe sängi on lisaks ette nähtud kahe kärestikulise ala rajamine, mis tekitaks jõesängi 

ligikaudu 0,20 m paisutuse. Kivid lisatakse sängi piketi 3+00 kohal ja enne M. Pilli haru 

truupi. Kärestikud kindlustaksid, et madalvee ajal oleks harujõe sängis vett ning piketi 

4+19 ja 5+00 vahelise lõigu kaldal asuva kinnistu elanikud saaksid soovitud kõrgema 

veetaseme. 

 

Projektlahendus on kujutatud graafilistes lisades joonisel 2.  
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KOKKUVÕTE 

 

Antud magistritöös on esitatud projektlahendus Jõgeva alevikus paiknevale hüdrosõlmele. 

Lahendus hõlmab Pedja jõe peaharul paikneva paisu rekonstrueerimist ning pais-

regulaatori vasakult kaldast esimesse avasse kalapääsu rajamist ning harujõe paisu 

rekonstrueerimist, kahe sillaava projekteerimist olemasolevate teetruupide asemele ja 

harujõe sängi tervendamist. Tõrve hüdromeetriajaamas sooritatud mõõtmiste tulemusel 

saadud andmete põhjal tehti hüdroloogilised arvutused, mis andsid 1% ületustõenäosusega 

maksimaalseks vooluhulgaks Jõgeva lävendis 129,00 m3/s. Olemasoleva hüdrosõlme 

läbilaskevõimeks KPT korral määrati 93,82 m3/s, mis tähendab, et suurvee ohutu äravool 

pole tagatud. 

 

Variantide valikul arvestati peaharu paisul hüdroenergiat tootva jaamaga ja kohalike 

elanike sooviga paisjärv säilitada. Seetõttu otsustati pais-regulaatori läbilaskevõimet 

suurendada ülevooluläve ja jäämurdjate lammutamise abil. Veetaset reguleeritakse 

edaspidi projekti kohaselt kilpvarjadega. Harujõkke kalapääsu rajamine ei osutunud 

valituks jõe harude liitumispunktide asukoha tõttu, kuna sissepääs kalapääsu peab asuma 

võimalikult lähedal voolutakistusele, ning see ei olnud antud juhul teostatav. Seetõttu 

projekteeriti peaharu paisule kalaramp. Antud hetkel on harujõe paisu ülevooluläve 

kõrguse tõttu NPT ajal surveks ainult 0,02 m, mis arvutuslikult laseb läbi vooluhulga 20 

l/s. 

 

Paisu ei lammutata, kuna madalvee perioodil ei tohi esineda ohtu, et kalapääs peaharul jääb 

veeta. Projektis on ette nähtud läve uueks kõrgusmärgiks 65,20 m. abs, millega on veevool 

sängis nii NPT kui KPT korral tagatud. Truupide asemel rajatakse harujõele kaks sillaava, 

et saavutada uputamata olukord.  

 

Projektlahendus näeb ette lisaks harujõe sängi tervendamist kõige tihedamini asustatud 

lõigul. Kaldapuistut harvendatakse ja eemaldatakse pajuvõsa ning vette kukkunud puud ja 

risu, mis on põhjustanud uputusi. Sängi põhjast eemaldatakse sete, taastades endine 

jõepõhja kuju. Välja tõstetud materjal pannakse paremale kaldale, lisades maastikulist 
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mitmekesisust. Vasak kallas muudetakse truupide vahelisel lõigul läbitavaks. Lisaks 

tekitatakse harujõkke kaks kärestikulist lõiku, et tagada madalvee ajal harujõe sängis 

veevool, ning jõeäärse kinnistu elanikud soovivad harujões kõrgemat veetaset. 

 

Tervendamine on hetkel levinud tegevus, millega parandatakse jõgede ökoloogilist ning 

sotsiaal-majanduslikku seisundit. Euroopas pannakse rõhku jõgede tervendamise heade 

tavade pidevale arendamisele ning omandatud kogemuste ja teadmiste levikule. Jõgeva 

alevikus voolava Pedja jõe harujõe saneerimistööd parandavad jõe miljööväärtuslikku 

seisundit ning tagavad kevadise suurvee äravoolu sängis. 

 

Esitatud projektlahendusega on 1% ületustõenäosusega maksimaalse vooluhulga äravool 

läbi Jõgeva aleviku hüdrosõlme tagatud, kuna kogu läbilaskevõimeks saadi 134,39 m3/s. 

Harujõe sängi tervendamisega on lisaks saavutatud veekogu suurem rekreatiivne väärtus.  
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RESTORATION OF THE RIVER BED OF PEDJA AND 

RECONSTRUCTION OF ITS STRUCTURES WITHIN THE 

LIMITS OF JÕGEVA BOROUGH 

 

Summary 

 

This thesis deals with a topical theme, namely the reconstruction of hydraulic structures 

and improvement of the river’s ecological status by restoring the riverbed and constructing 

a fish pass. 

 

The goal of this thesis is to present a comprehensive design for the reconstruction of 

hydraulic structures and for restoration within the limits of Jõgeva borough, to ensure a 

safe runoff of floodwater and to achieve the recreational potential of the river. To this end, 

an overview of the theory of restoration techniques used in Europe is presented and a fish 

pass is designed. A decision between design variants is made based on the hydrological 

data of Pedja river measured in Tõrve hydrometric station.  

 

The capacity of the hydraulic structures in Jõgeva borough during high water level was 

determined by calculations, which yielded a result of 93,82 m3/s. This means that the high 

water discharge is not secured. Hydrological calculations determined that the maximum 

flow with exceedance probability of 1% is 129,00 m3/s in Jõgeva gauging section, which 

exceeds the capacity of the hydraulic structures. 

 

Jõgeva reservoir was constructed in the 19th century to supply the watermill with water. At 

this moment, the condition of the dam is not satisfactory. It’s concrete construction has 

deteriorated. However, the weir provides water for a hydroelectric power plant and the 

local community does not want a demolition of the weir. Distributary’s weir demolition is 

also not a viable option because during a low water period, a situation where the fish pass 

in the main channel is without water, cannot occur. Thus the weirs were dimensioned to 

ensure a high water runoff. It was also necessary to replace the culverts with bridges so 

that there is no risk of overflowing. 
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The main stream channel’s weir’s icebreakers will be demolished by the chosen design, 

widening the openings by 9,48 m. In addition, the weir’s crest will be demolished and the 

water level will be regulated with gates. In the existing situation, the distributary’s weir’s 

crest is too high, leaving the water level at 0,02 meters during normal headwater level, 

which provides a flow of 0,02 m3/s. Therefore the crest is to be built lower in order to 

ensure a water flow in the riverbed during normal headwater level. 

 

Main stream channel’s weir is listed among the weirs estimated as an impassable 

obstruction for migrating fish. Distributary’s riverbed has a deep sediment layer. The 

shores of the river are overgrown, there is no view of the waterbody and it’s structures. 

There are fallen trees and branches in the water that hinder the flow and cause floods at the 

culverts. 

 

Fish pass will be built in the main stream channel’s weir’s left-sided opening. The type of 

the pass is a fish ramp. Restoration of the distributary’s river bed consists of thinning the 

stands on the shore and removing the sludge from the bottom of the river. Sludge will be 

lifted on the right bank, thereby making it higher and more diverse as a landscape. 

Distributary is designed to have two sections of rapids to ensure that there is water in the 

riverbed at the time of low water and the riverside residents want a higher water level in 

the river. 

 

In Europe, emphasis is on the continuous development of best practices for restoration of 

the rivers and distribution of acquired experiences and knowledge. The recreational value 

of the Pedja river distributary flowing through Jõgeva borough will be improved and 

spring flood runoff through the hydraulic structures will be guaranteed. 
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Lisa 1. Jõgeva veskijärve lävendi vooluhulgad aastatel 1925-2014 

 

Aasta 
Qmax, 
m3/s 

Qmin, 
m3/s 

Qkesk, 
m3/s 

1925 50,40 0,63 7,80 

1926 156,52 0,46 6,07 

1927 59,68 0,34 6,83 

1928 69,23 0,89 9,24 

1929 27,09 0,36 5,68 

1930 47,30 0,18 5,52 

1931 127,28 0,14 5,04 

1932 104,92 0,14 6,88 

1933 55,47 0,12 3,06 

1934 46,44 0,09 3,76 

1935 39,22 0,14 7,16 

1936 41,28 0,22 6,16 

1937 45,06 0,15 4,13 

1938 47,99 0,31 4,34 

1939 22,88 0,16 2,48 

1940 24,25 0,14 2,33 

1941 62,35 0,20 3,14 

1942 76,63 0,48 4,95 

1943 44,55 0,28 5,96 

1944 41,80 0,28 5,05 

1945 79,89 0,22 4,66 

1946 49,02 0,28 4,94 

1947 45,58 0,14 3,55 

1948 39,99 0,32 5,25 

1949 50,31 0,46 5,23 

1950 51,86 0,21 5,00 

1951 96,32 0,15 4,06 

1952 46,53 0,32 7,20 

1953 62,95 0,11 6,11 

1954 24,85 0,07 6,26 

1955 82,47 0,05 5,48 

1956 82,56 0,09 5,98 

1957 70,52 0,24 7,63 

1958 64,50 0,11 4,52 

1959 49,54 0,09 4,20 

1960 71,90 0,09 3,89 

1961 43,17 0,82 4,97 

1962 63,55 1,41 8,67 

1963 36,98 0,21 4,23 

1964 26,40 0,26 2,79 

Aasta 
Qmax, 
m3/s 

Qmin, 
m3/s 

Qkesk, 
m3/s 

1965 32,25 0,30 2,83 

1966 57,45 0,54 5,19 

1967 35,26 0,20 5,33 

1968 61,32 0,60 4,64 

1969 41,37 0,34 4,23 

1970 51,08 0,53 4,62 

1971 42,74 0,98 4,28 

1972 27,35 0,42 3,82 

1973 26,14 0,32 3,30 

1974 22,96 0,79 4,41 

1975 18,40 0,17 3,23 

1976 30,79 0,54 3,59 

1977 36,81 0,74 4,68 

1978 36,64 0,68 7,27 

1979 41,71 0,72 5,23 

1980 27,86 0,17 4,06 

1981 31,13 1,60 8,84 

1982 27,69 0,97 5,15 

1983 48,76 0,49 5,42 

1984 45,49 0,37 4,57 

1985 25,71 0,57 5,17 

1986 33,88 0,58 5,68 

1987 31,13 0,87 6,93 

1988 34,23 0,68 6,29 

1989 28,04 0,72 6,04 

1990 41,28 0,52 8,80 

1991 36,46 1,15 7,10 

1992 32,16 0,46 5,01 

1993 21,59 0,71 4,15 

1994 42,66 0,59 4,94 

1995 34,57 0,58 5,09 

1996 18,66 0,33 2,62 

1997 30,10 0,40 4,67 

1998 27,35 1,01 7,18 

1999 44,46 0,37 5,18 

2000 17,54 0,98 5,01 

2001 33,28 0,03 5,69 

2002 37,58 0,34 4,44 

2003 29,15 0,06 5,14 

2004 23,05 0,15 6,54 



 

66 

 

2005 44,63 0,49 4,86 

2006 25,37 0,05 2,87 

2007 22,96 0,08 4,31 

2008 36,72 0,11 8,02 

2009 46,01 0,53 6,50 

2010 55,81 0,15 6,08 

2011 54,52 0,14 5,67 

2012 39,22 0,35 7,05 

2013 51,00 0,22 4,58 

2014 20,98 0,22 3,78 
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Lisa 2. Maksimaalsete vooluhulkade empiiriline ületustõenäosus 

 

Nr Aasta 
Qmax 

(m3/s) 
K (K-1)2 (K-1)3 p, % 

1 1926 156,52 3,442 5,964 14,564 1,10 

2 1931 127,28 2,799 3,237 5,823 2,20 

3 1932 104,92 2,307 1,709 2,234 3,30 

4 1951 96,30 2,118 1,249 1,396 4,40 

5 1956 82,56 1,816 0,665 0,543 5,49 

6 1955 82,47 1,814 0,662 0,539 6,59 

7 1945 79,89 1,757 0,573 0,434 7,69 

8 1942 76,63 1,685 0,469 0,322 8,79 

9 1960 71,90 1,581 0,338 0,196 9,89 

10 1957 70,52 1,551 0,303 0,167 10,99 

11 1928 69,23 1,522 0,273 0,143 12,09 

12 1958 64,50 1,418 0,175 0,073 13,19 

13 1962 63,55 1,398 0,158 0,063 14,29 

14 1953 62,95 1,384 0,148 0,057 15,38 

15 1941 62,35 1,371 0,138 0,051 16,48 

16 1968 61,32 1,348 0,121 0,042 17,58 

17 1927 59,68 1,313 0,098 0,031 18,68 

18 1966 57,45 1,263 0,069 0,018 19,78 

19 2010 55,81 1,227 0,052 0,012 20,88 

20 1933 55,47 1,220 0,048 0,011 21,98 

21 2011 54,52 1,199 0,040 0,008 23,08 

22 1950 51,86 1,140 0,020 0,003 24,18 

23 1970 51,08 1,123 0,015 0,002 25,27 

24 2013 51,00 1,122 0,015 0,002 26,37 

25 1925 50,40 1,108 0,012 0,001 27,47 

26 1949 50,31 1,106 0,011 0,001 28,57 

27 1959 49,54 1,089 0,008 0,001 29,67 

28 1946 49,02 1,078 0,006 0,000 30,77 

29 1983 48,76 1,072 0,005 0,000 31,87 

30 1938 47,99 1,055 0,003 0,000 32,97 

31 1930 47,30 1,040 0,002 0,000 34,07 

32 1952 46,53 1,023 0,001 0,000 35,16 

33 1934 46,44 1,021 0,000 0,000 36,26 

34 2009 46,01 1,012 0,000 0,000 37,36 

35 1947 45,58 1,002 0,000 0,000 38,46 

36 1984 45,49 1,000 0,000 0,000 39,56 

37 1937 45,06 0,991 0,000 0,000 40,66 

38 2005 44,63 0,982 0,000 0,000 41,76 

39 1943 44,55 0,980 0,000 0,000 42,86 

40 1999 44,46 0,978 0,000 0,000 43,96 
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41 1961 43,17 0,949 0,003 0,000 45,05 

42 1971 42,74 0,940 0,004 0,000 46,15 

43 1994 42,66 0,938 0,004 0,000 47,25 

44 1944 41,80 0,919 0,007 -0,001 48,35 

45 1979 41,71 0,917 0,007 -0,001 49,45 

46 1969 41,37 0,910 0,008 -0,001 50,55 

47 1936 41,28 0,908 0,009 -0,001 51,65 

48 1990 41,28 0,908 0,009 -0,001 52,75 

49 1948 39,99 0,879 0,015 -0,002 53,85 

50 1935 39,22 0,862 0,019 -0,003 54,95 

51 2012 39,22 0,862 0,019 -0,003 56,04 

52 2002 37,58 0,826 0,030 -0,005 57,14 

53 1963 36,98 0,813 0,035 -0,007 58,24 

54 1977 36,81 0,809 0,036 -0,007 59,34 

55 2008 36,72 0,808 0,037 -0,007 60,44 

56 1978 36,64 0,806 0,038 -0,007 61,54 

57 1991 36,46 0,802 0,039 -0,008 62,64 

58 1967 35,26 0,775 0,050 -0,011 63,74 

59 1995 34,57 0,760 0,057 -0,014 64,84 

60 1988 34,23 0,753 0,061 -0,015 65,93 

61 1986 33,88 0,745 0,065 -0,017 67,03 

62 2001 33,28 0,732 0,072 -0,019 68,13 

63 1965 32,25 0,709 0,085 -0,025 69,23 

64 1992 32,16 0,707 0,086 -0,025 70,33 

65 1981 31,13 0,685 0,099 -0,031 71,43 

66 1987 31,13 0,685 0,099 -0,031 72,53 

67 1976 30,79 0,677 0,104 -0,034 73,63 

68 1997 30,10 0,662 0,114 -0,039 74,73 

69 2003 29,15 0,641 0,129 -0,046 75,82 

70 1989 28,04 0,617 0,147 -0,056 76,92 

71 1980 27,86 0,613 0,150 -0,058 78,02 

72 1982 27,69 0,609 0,153 -0,060 79,12 

73 1972 27,35 0,601 0,159 -0,063 80,22 

74 1998 27,35 0,601 0,159 -0,063 81,32 

75 1929 27,09 0,596 0,163 -0,066 82,42 

76 1964 26,40 0,581 0,176 -0,074 83,52 

77 1973 26,14 0,575 0,181 -0,077 84,62 

78 1985 25,71 0,565 0,189 -0,082 85,71 

79 2006 25,37 0,558 0,195 -0,086 86,81 

80 1954 24,85 0,547 0,206 -0,093 87,91 

81 1940 24,25 0,533 0,218 -0,102 89,01 

82 2004 23,05 0,507 0,243 -0,120 90,11 

83 1974 22,96 0,505 0,245 -0,121 91,21 

84 2007 22,96 0,505 0,245 -0,121 92,31 

85 1939 22,88 0,503 0,247 -0,123 93,41 
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86 1993 21,59 0,475 0,276 -0,145 94,51 

87 2014 20,98 0,461 0,290 -0,156 95,60 

88 1996 18,66 0,410 0,348 -0,205 96,70 

89 1975 18,40 0,405 0,354 -0,211 97,80 

90 2000 17,54 0,386 0,377 -0,232 98,90 

 

Σ= 4092,54 Σ= 22,65 24,06 
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Lisa 3. Fosteri-Rõbkini tabel teoreetilise ületustõenäosuskõvera ordinaatide leidmiseks 

 

Cs 
Tõenäosus p, % 

0,1 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 99,9 

0,0 3,09 2,33 1,65 1,28 0,84 0,52 0,25 0,00 -0,25 -0,52 -0,84 -1,28 -1,64 -2,33 -3,09 

0,1 3,23 2,40 1,67 1,29 0,84 0,51 0,24 -0,02 -0,26 -0,54 -0,85 -1,27 -1,62 -2,25 -2,95 

0,2 3,38 2,47 1,70 1,30 0,83 0,50 0,22 -0,03 -0,28 -0,55 -0,85 -1,26 -1,59 -2,18 -2,81 

0,3 3,52 2,54 1,72 1,31 0,82 0,49 0,21 -0,05 -0,30 -0,56 -0,85 -1,24 -1,56 -2,10 -2,67 

0,4 3,67 2,62 1,75 1,32 0,82 0,47 0,19 -0,07 -0,31 -0,57 -0,86 -1,23 -1,52 -2,03 -2,53 

0,5 3,81 2,68 1,77 1,32 0,80 0,46 0,17 -0,08 -0,33 -0,58 -0,86 -1,21 -1,49 -1,95 -2,40 

0,6 3,96 2,76 1,80 1,33 0,80 0,44 0,16 -0,10 -0,34 -0,59 -0,86 -1,20 -1,46 -1,88 -2,27 

0,7 4,10 2,82 1,82 1,33 0,79 0,43 0,14 -0,12 -0,36 -0,60 -0,86 -1,18 -1,42 -1,81 -2,14 

0,8 4,24 2,89 1,84 1,34 0,78 0,41 0,12 -0,13 -0,37 -0,60 -0,86 -1,17 -1,39 -1,73 -2,02 

0,9 4,39 2,96 1,86 1,34 0,77 0,40 0,10 -0,15 -0,38 -0,61 -0,85 -1,15 -1,35 -1,66 -1,90 

1,0 4,53 3,02 1,88 1,34 0,76 0,38 0,09 -0,16 -0,39 -0,62 -0,85 -1,13 -1,32 -1,59 -1,79 

1,1 4,67 3,09 1,89 1,34 0,74 0,37 0,07 -0,18 -0,41 -0,62 -0,85 -1,11 -1,28 -1,52 -1,68 

1,2 4,82 3,15 1,91 1,34 0,73 0,35 0,05 -0,20 -0,42 -0,63 -0,84 -1,09 -1,24 -1,45 -1,58 

1,3 4,96 3,21 1,92 1,34 0,72 0,33 0,04 -0,21 -0,43 -0,64 -0,84 -1,06 -1,21 -1,38 -1,48 

1,4 5,10 3,27 1,94 1,34 0,70 0,31 0,02 -0,22 -0,44 -0,64 -0,83 -1,04 -1,17 -1,32 -1,39 

1,5 5,23 3,33 1,95 1,33 0,69 0,30 0,00 -0,24 -0,45 -0,64 -0,82 -1,02 -1,13 -1,26 -1,31 

1,6 5,37 3,39 1,96 1,33 0,68 0,28 -0,02 -0,25 -0,46 -0,64 -0,82 -0,99 -1,09 -1,20 -1,24 

1,7 5,51 3,44 1,97 1,32 0,66 0,26 -0,03 -0,27 -0,47 -0,64 -0,81 -0,97 -1,06 -1,14 -1,17 

1,8 5,64 3,50 1,98 1,32 0,64 0,24 -0,05 -0,28 -0,48 -0,64 -0,80 -0,94 -1,02 -1,09 -1,11 

1,9 5,78 3,55 1,99 1,31 0,63 0,22 -0,07 -0,29 -0,48 -0,64 -0,79 -0,92 -0,98 -1,04 -1,05 

2,0 5,91 3,60 2,00 1,30 0,61 0,20 -0,08 -0,31 -0,49 -0,64 -0,78 -0,90 -0,95 -0,99 -1,00 

2,2 6,20 3,70 2,01 1,28 0,58 0,17 -0,11 -0,33 -0,49 -0,63 -0,75 -0,85 -0,90 -0,90 -0,90 

2,4 6,47 3,78 2,01 1,25 0,54 0,13 -0,14 -0,35 -0,50 -0,62 -0,71 -0,79 -0,82 -0,83 -0,83 
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2,6 6,73 3,87 2,01 1,23 0,51 0,10 -0,17 -0,37 -0,50 -0,60 -0,68 -0,74 -0,76 -0,77 -0,77 

2,8 6,99 3,95 2,02 1,20 0,47 0,06 -0,20 -0,38 -0,50 -0,59 -0,65 -0,70 -0,71 -0,71 -0,71 

3,0 7,25 4,02 2,02 1,18 0,42 0,03 -0,23 -0,40 -0,50 -0,57 -0,62 -0,65 -0,66 -0,66 -0,67 
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Lisa 4.  Maksimaalsete vooluhulkade teoreetiline ületustõenäosus 

 

p, % Fp% 
Qp%, 

m3/s 

0,1 6,03 183,79 

1 3,64 129,00 

5 2,00 91,45 

10 1,29 75,10 

20 0,60 59,18 

30 0,19 49,78 

40 -0,09 43,35 

50 -0,32 38,17 

60 -0,49 34,23 

70 -0,64 30,89 

80 -0,77 27,87 

90 -0,88 25,30 

95 -0,93 24,16 

99 -0,95 23,62 

99,9 -0,96 23,48 
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Lisa 5. Ökoloogilise miinimumvooluhulga empiiriline ületustõenäosus 

 

Nr Aasta 
Qkesk M, 

m3/s 
K (K-1)2 (K-1)3 p, % 

1 1928 6,27 4,577 12,792 45,753 0,77 

2 1981 5,68 4,142 9,869 31,005 1,88 

3 1962 4,59 3,345 5,501 12,901 2,99 

4 1998 4,27 3,115 4,474 9,463 4,09 

5 1985 3,31 2,417 2,009 2,848 5,20 

6 2004 3,11 2,266 1,602 2,028 6,31 

7 1991 3,05 2,227 1,506 1,849 7,41 

8 1925 2,83 2,067 1,138 1,215 8,52 

9 2012 2,70 1,970 0,940 0,912 9,62 

10 1987 2,66 1,937 0,878 0,822 10,73 

11 2008 2,20 1,606 0,367 0,222 11,84 

12 1982 2,00 1,457 0,209 0,096 12,94 

13 2009 1,88 1,374 0,140 0,052 14,05 

14 1956 1,87 1,365 0,133 0,049 15,15 

15 1978 1,86 1,358 0,128 0,046 16,26 

16 1954 1,86 1,356 0,127 0,045 17,37 

17 1943 1,86 1,356 0,126 0,045 18,47 

18 1961 1,83 1,338 0,115 0,039 19,58 

19 1990 1,79 1,303 0,092 0,028 20,69 

20 1986 1,76 1,287 0,082 0,024 21,79 

21 1979 1,74 1,268 0,072 0,019 22,90 

22 2014 1,51 1,104 0,011 0,001 24,00 

23 2003 1,45 1,060 0,004 0,000 25,11 

24 1952 1,45 1,057 0,003 0,000 26,22 

25 2001 1,44 1,050 0,003 1E-04 27,32 

26 1953 1,37 0,997 0,000 -2E-08 28,43 

27 1993 1,36 0,991 0,000 -7E-07 29,54 

28 1929 1,34 0,979 0,000 -1E-05 30,64 

29 2000 1,34 0,974 0,001 -2E-05 31,75 

30 1966 1,32 0,964 0,001 0,000 32,85 

31 1942 1,27 0,930 0,005 0,000 33,96 

32 1970 1,27 0,923 0,006 0,000 35,07 

33 1944 1,26 0,917 0,007 -0,001 36,17 

34 1977 1,21 0,880 0,014 -0,002 37,28 

35 1972 1,21 0,880 0,014 -0,002 38,38 

36 1989 1,18 0,861 0,019 -0,003 39,49 

37 1988 1,18 0,859 0,020 -0,003 40,60 

38 1967 1,17 0,854 0,021 -0,003 41,70 

39 1971 1,15 0,841 0,025 -0,004 42,81 

40 1935 1,13 0,826 0,030 -0,005 43,92 
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41 2010 1,12 0,815 0,034 -0,006 45,02 

42 1965 1,10 0,803 0,039 -0,008 46,13 

43 1973 1,09 0,792 0,043 -0,009 47,23 

44 2011 1,08 0,790 0,044 -0,009 48,34 

45 1958 1,07 0,784 0,047 -0,010 49,45 

46 1948 1,07 0,783 0,047 -0,010 50,55 

47 1980 1,07 0,780 0,048 -0,011 51,66 

48 2005 1,07 0,777 0,050 -0,011 52,77 

49 1949 1,05 0,769 0,054 -0,012 53,87 

50 1974 1,05 0,766 0,055 -0,013 54,98 

51 1946 1,04 0,761 0,057 -0,014 56,08 

52 1968 1,03 0,753 0,061 -0,015 57,19 

53 2013 1,03 0,753 0,061 -0,015 58,30 

54 1936 1,00 0,727 0,075 -0,020 59,40 

55 1984 0,99 0,723 0,077 -0,021 60,51 

56 1927 0,98 0,714 0,082 -0,023 61,62 

57 1926 0,97 0,705 0,087 -0,026 62,72 

58 1957 0,93 0,680 0,103 -0,033 63,83 

59 1994 0,89 0,651 0,122 -0,042 64,93 

60 1976 0,87 0,635 0,133 -0,049 66,04 

61 1945 0,87 0,634 0,134 -0,049 67,15 

62 1963 0,87 0,632 0,135 -0,050 68,25 

63 1995 0,86 0,625 0,141 -0,053 69,36 

64 1969 0,86 0,625 0,141 -0,053 70,46 

65 1937 0,85 0,621 0,144 -0,055 71,57 

66 1938 0,85 0,618 0,146 -0,056 72,68 

67 1959 0,81 0,588 0,170 -0,070 73,78 

68 1941 0,76 0,556 0,197 -0,087 74,89 

69 1983 0,72 0,528 0,223 -0,105 76,00 

70 2002 0,72 0,525 0,226 -0,107 77,10 

71 1975 0,72 0,522 0,229 -0,109 78,21 

72 1997 0,71 0,521 0,229 -0,110 79,31 

73 2007 0,69 0,502 0,248 -0,124 80,42 

74 1960 0,66 0,484 0,266 -0,137 81,53 

75 1992 0,65 0,470 0,280 -0,148 82,63 

76 1930 0,63 0,463 0,289 -0,155 83,74 

77 1939 0,63 0,458 0,294 -0,160 84,85 

78 1932 0,63 0,457 0,295 -0,161 85,95 

79 1964 0,60 0,440 0,313 -0,175 87,06 

80 1999 0,56 0,408 0,350 -0,207 88,16 

81 2006 0,56 0,408 0,351 -0,208 89,27 

82 1947 0,56 0,407 0,352 -0,209 90,38 

83 1996 0,53 0,387 0,375 -0,230 91,48 

84 1931 0,50 0,362 0,407 -0,259 92,59 

85 1940 0,45 0,326 0,454 -0,306 93,69 
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86 1934 0,43 0,311 0,475 -0,327 94,80 

87 1951 0,39 0,283 0,514 -0,368 95,91 

88 1950 0,38 0,274 0,527 -0,382 97,01 

89 1955 0,37 0,272 0,529 -0,385 98,12 

90 1933 0,35 0,255 0,554 -0,413 99,23 

 

Σ = 123,39 Σ = 52,792 103,822 
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Lisa 6. Ökoloogilise miinimumvooluhulga teoreetiline ületustõenäosus  

 

p, % Fp% 
Qp%, 

m3/s 

0,1 6,64 8,38 

1 3,84 5,42 

5 2,01 3,49 

10 1,24 2,68 

20 0,52 1,92 

30 0,11 1,49 

40 -0,16 1,20 

50 -0,36 0,99 

60 -0,50 0,84 

70 -0,61 0,73 

80 -0,69 0,64 

90 -0,76 0,57 

95 -0,78 0,55 

99 -0,79 0,54 

99,9 -0,79 0,54 
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Lisa 7. Abigraafikud läbilaskevõimete arvutamiseks 

 

 

Lisa 7a. Abigraafik pais-regulaatori läbilaskevõime arvutamiseks (Maastik et al. 1995) 

 

 

 

Lisa 7b. Abigraafik truubi karakteristikute arvutamiseks (Maastik et al. 1995) 
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