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5 VEEKOGUDE AEREERIMINE JA HÜPOLIMNIONIST  

VEE ÄRAJUHTIMINE 

Arvo Tuvikene 

 

5.1 Sissejuhatus 

 

Järvede ja veehoidlate eutrofeerumine on tänapäeval üha süvenev probleem. 

Hapnikusisalduse vähenemine kihistunud järvede põhjakihis on eutrofeerumise esimesi 

tunnuseid. Hapnikupuudus tekib siis, kui orgaanilise aine lagunemine vees ja settes tarbib 

enamiku hapnikust enne sügisest ja kevadist kihistuse kadumist. 

Järvede ja veehoidlate vee tiheduserinevuste tõttu tekkiv termiline kihistumine on 

laialdaselt levinud ja seda esineb sagedamini sügavamates veekogudes. Järvede ja veehoidlate 

termilise kihistumisega võib kaasneda oluline hapnikusisalduse vähenemine põhjakihtides, 

mis omakorda võib mõjutada negatiivselt veekogu kasutamist kalakasvatuseks või 

joogiveeallikana. Termiline kihistumine esineb suvekuudel, kui pindmised veekihid ei segune 

alumistega, on soojemad ja nende tihedus on võrreldes põhjakihtidega väiksem. Mõningane 

epilimnioni segunemine hüpolimnioni ülemiste kihtidega toimub tugeva tuule mõjul. 

 Veekogu kihistumisel moodustub kolm üksteise peal asuvat veekihti. Ülemine, (suvel) 

soojem kiht ehk epilimnion jätkab tuulistel päevadel tsirkuleerimist ja vahetab gaase 

(peamiselt N2, O2 ja CO2) atmosfääri ja vee vahel. Keskmine kiht on metalimnion, kus 

veetemperatuur langeb sügavuse kasvades kiiresti. Külmema ja tihedama veega põhjakiht on 

hüpolimnion, mis on vähe mõjutatud atmosfääri ja epilimnioni poolt ning seda peetakse 

suhteliselt püsivaks kihiks. Lisaks saab hüpolimnion suhteliselt vähe päikesevalgust ja seega 

ei toimu seal märkimisväärset fotosünteesi. Eespool nimetatud tegurite tõttu on pidev hapniku 

liikumine hüpolimnionisse piiratud. Samas kasutatakse hüpolimnionis hapnik ära lagunevate 

taimede, loomade ja bakterite hingamise tagajärjel, aga ka setetes toimuvate keemiliste 

reaktsioonide, sh orgaanilise aine lagunemise käigus. Kui kihistumine kestab küllalt pikka 

aega, siis võib biokeemiliste ja bioloogiliste protsesside tõttu hapnikusisaldus oluliselt 

langeda ning kui hüpolimnionis sisalduv hapnikuhulk ei kata kõiki neid vajadusi, siis varsti 

tekib veekogu põhjakihis hapnikupuudus. Üheks tagajärjeks võib olla see, et sette pinnal 

asuva kaitsva oksüdeeritud kihi kadumise tõttu lahustub setetest vette rauda, mangaani ja 

mitmeid teisi, sh toksilisi metalle. Näiteks soodustab hapnikupuudus metüülelavhõbeda 

eritumist vette (Herrin et al., 1998). Hapnikupuudus soodustab samuti metaani, aga ka väga 
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mürgiste gaaside väävelvesiniku ja ammoniaagi eraldumist vette. Fosfori siseringlus kiireneb 

ja aitab kaasa suvistele sinivetikate poolt põhjustatud massilistele veeõitsengutele – toimub 

sisemine reostumine, mis omakorda kiirendab eutrofeerumist (Boström et al., 1988; Ahlgren 

et al., 1994). 

Põhjakihtide vähene hapnikusisaldus mõjub erinevate anaeroobsete keemiliste 

protsesside käivitamise kaudu halvasti vee maitsele, lõhnale ja värvusele, mis omakorda 

piirab selle veekogu kasutamist joogiveeallikana. Hapnikupuuduse korral vette leostunud 

ainete eraldamiseks veepuhastusjaamades on vajalik suures koguses oksüdeerijate lisamine – 

see omakorda teeb vee töötlemise kalliks. Näiteks hapnikuvaese vee töötlemiseks kulub 

veepuhastusjaamades rohkem kloori, mis võib vees omakorda moodustada organismidele 

vähkitekitavat triklorometaani. 

Samuti võib vee madal hapnikusisaldus põhjustada kalade koetud marja ning halvemal juhul 

ka kalade hukkumist. Veekogu põhjakihtide väike hapnikusisaldus piirab veekogu kasutamist 

külmalembeste kalade kasvatamiseks – nemad on kohastunud elama suure hapnikusisaldusega 

vees. 

 Hapniku vähesust või -puudust veekogus saab kompenseerida kunstliku õhu/hapniku 

lisamisega. Sobiv meetod ja lisatava õhu/hapniku kogus oleneb sellest, kui tõsine või kui 

pikaajaline on järve vaevanud hapnikupuudus. Lihtsamal juhul tuleb hapnikku lisada ainult nii 

palju, et katta produktiivsuse tõusust tekkinud suurenenud hapnikuvajadus, ehk teisiti öeldes, 

orgaanilise aine tootmine ja lagunemine peaksid tasakaalus olema (Verner, 1994). 

 

 

5.2 Aereerimismeetodid 
 

Lähiajaloos on järvede tervendamismeetoditest kasutatud kõige rohkem aereerimist (Lossow 

et al., 1998). Viimasel ajal on see meetod leidnud siiski vähem kasutust. Näiteks kui aastatel 

1970–1995 oli Soomes aereerimine valdav järvede taastamise meetod, siis ajavahemikul 

1998–2002 kasutati seda meetodit 11%-l järvede tervendamise juhtudest (The Lakepromo 

Project …, 2006). Taanis moodustab aereerimine järvede tervendamise koguarvust 8,5% 

(Bramm & Christensen, 2006). 

Veekogude aereerimist on praktiseeritud kogu maailmas ja meetoditeks on peamiselt 

olnud kogu veesamba kunstlik destratifitseerimine (kihistuse lõhkumine) või hüpolimnioni 

aereerimine hüppekihti lõhkumata. Kuigi on olemas mitmeid oluliselt erinevaid 

aereerimismeetodeid, on kõikide lõppeesmärk veesamba aeroobse seisundi saavutamine. 

Meetodeid võib laias laastus liigitada kolmeks. 

A. Kihistuse lõhkumine ehk destratifitseerimine – õhu pumpamine hüpolimnionisse, 

hüpolimnioni vee juhtimine pinnale või epilimnioni vee juhtimine hüpolimnionisse, 

sissevooluvee juhtimine hüpolimnionisse. 

B. Õhu või hapniku pumpamine kihistunud veekogu hüpolimnionisse nii, et kihistumine 

säiliks. 

C. Teised aereerimismeetodid: vee pumpamine jääle aereerimiseks ja jäätumise 

ärahoidmiseks, pinnavoolu tekitamine. 
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5.2.1 Kunstlik kihistuse lõhkumine 

 

Kõige lihtsam aereerimismeetod on kunstlik destratifitseerimine, mille käigus suruõhk 

juhitakse läbi perforeeritud toru või poorsete pihustite veekogu põhjakihtidesse. Tõusvad 

õhumullid tekitavad veemasside vertikaalse segunemise ja lõhuvad kihistuse. Segunemise 

käigus suureneb põhjakihtide hapnikusisaldus peamiselt selle arvel, et pealmistes veekihtides 

olev fotosünteesi käigus toodetud hapnik kantakse koos ülemiste kihtide veega alumistesse 

kihtidesse. Samuti suureneb vee hapnikusisaldus seetõttu, et hapnikuvaene vesi puutub kokku 

atmosfääriga (juhul, kui veekogul puudub jääkate). Siinkohal tuleb mainida, et pihustatud 

õhust vette lahustunud hapnik tõstab vee hapnikusisaldust vaid vähesel määral ja peamiseks 

eesmärgiks on veekihtide segamine. Õhk, mida pihustatakse talvel jääkatte alla, on järve veele 

peamine hapniku allikas, kuna vesi on atmosfäärist jääga eraldatud. Pihustamise mõjul 

tsirkuleeriva vee kogus on võrdne vette pumbatud õhu kuupjuurega (Verner, 1994). 

Suvise destratifitseerimise peamiseks puuduseks loetakse seda, et põhjakihtide 

temperatuur tõuseb. See omakorda halvendab külmalembeste kalade elutingimusi. Joogivee 

reservuaarides ühtlustatud temperatuur põhjustab veekvaliteedi langust. Destratifitseerimist 

soovitatakse kasutada peamiselt külmal aastaajal (novembrist maini), kui kihistus on 

suhteliselt nõrk ja seega ei tekita veekihtide segamine elustikule otsest kahju. Samuti sobib 

see meetod aastaringselt madalate (sügavus < 12 m), kihistumata või nõrgalt kihistunud 

järvede aereerimiseks (joonised 1 ja 3). 

Destratifitseerimist kunstliku aereerimise teel mainisid esmakordselt Scott ja Foley 1919. 

aastal (McGinnis & Little, 1997) ja siis pumbati õhku läbi ühe pihusti (joonis 1). Joonisel 2 on 

näidatud hapniku ja temperatuuri kesksuvised väärtused El Capitani veehoidlas (San Diego, 

Ameerika Ühendriigid) enne ja pärast kunstlikku destratifitseerimist. 

 

 
Joonis 1. Veekogu aereerimine hüppekihi lõhkumisega. Õhk pumbatakse maa peal olevast 

kompressorist järve sügavatesse kihtidesse 
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Joonis 2. Hapnikusisalduse ja temperatuuri jaotus El Capitani veehoidlas enne ja pärast 

kunstlikku destratifitseerimist 

 

 
Joonis 3.Veekogu aereerimine talvel. Kuna veetemperatuur on praktiliselt kogu veesambas 

sama, siis võib aereerida kihistust lõhkudes 

 

 

Talvine jääkatte all aereerimine toimub peamiselt kalade elutingimuste parandamiseks. 

Sellisel juhul tuleb kasutada ohutusabinõusid, kuna jää on aereerimise piirkonnas väga nõrk 

või puudub üldse. Aereerimine on seda efektiivsem, mida väiksemad on gaasimullid. Ka on 

aereerimise efektiivsus seda suurem, mida madalam on vett liikumapanev ülerõhk. Samuti on 

õhkkardin (auklik voolik) palju efektiivsem kui ühest kohast õhu vettepumpamine. 

 

Järvede õhutamiseks on kasutatud ka tuuleenergiat (joonis 4), kuid enamasti pole see muutlike 

ja sageli nõrkade tuulte tõttu piisavalt efektiivne (Lossow et al., 1998). 
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Joonis 4. Veekogu rikastamine hapnikuga kunstliku destratifitseerimismeetodi abil, kasutades 

tuuleenergiat 

 

 

Lisaks õhu pumpamisele kasutatakse veekogu destratifitseerimiseks mehaanilist hüpolimnioni 

vee pumpamist pinnakihti või pinnakihi vee mehaanilist pumpamist põhjakihti. 

 

 

5.2.2 Hüpolimnioni aereerimine 

 

Hüpolimnioni aereerimisel on kolm peamist eesmärki: 

1) tõsta hüpolimnioni hapnikusisaldust nii, et hüpolimnioni vesi jääks külmaks, 

2) laiendada külmalembeste kalade elupaiku ja suurendada nende toidubaasi, 

3) vähendada fosfori vabanemist settest sellel teel, et tekitatakse hapnikurikas keskkond 

sette/vee piirpinnal raua fosforisidumisvõime tõstmiseks. 

Kasutatud on mitmeid erineva disainiga hüpolimnioni aeraatoreid. 

Esmakordselt kasutati hüpolimnioni aereerimist Šveitsis asuvas Breti järves, et tõsta järve 

põhjakihi hapnikusisaldust ja vältida hapnikupuudusega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi 

(Cooke et al., 2005). Hüpolimnioni aereerimine on kogu maailmas suhteliselt laialdaselt 

kasutatud meetod, mille peamiseks eeliseks destratifikatsiooni ees on see, et tagatakse 

hapnikurikas hüpolimnion ilma hüppekihti lõhkumata. Nii ei tõuse põhjakihtide temperatuur 

ja põhjakihtide suurema toiteainesisaldusega vesi ei satu ülemistesse kihtidesse, kus see 

soodustaks vetikate vohamist. 

Hüpolimnioni aereerimist tuleks alustada kohe pärast termilise kihistuse tekkimist 

hiliskevadel, kuid enne hüpolimnioni hapnikusisalduse väga madalale langemist. Aereerimine 

võiks kesta kogu stagnatsiooniperioodil. Sellisel juhul aereeritakse ainult hüpolimnionit ja 
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mitte tervet veesammast ning kokkuvõttes kulub soovitud tulemuse saavutamiseks palju 

vähem energiat. Samas on vajaduse korral võimalik aereerimissüsteemi tööle panna ka talvel 

jää all. Joonisel 5 on näidatud temperatuuri- ja hapnikujaotus Waccabuci järves enne ja pärast 

hüpolimnioni aereerimist. Hapnikusisaldus tõusis hüpolimnionis kontsentratsioonilt 0 mg/l 

üle 4 mg/l, samas temperatuurijaotus oluliselt ei muutunud. 

 

 
 

Joonis 5. Temperatuuri- ja hapnikusisalduse jaotus Waccabuci järves enne ja pärast 

hüpolimnioni aereerimist 

 

 

Hüpolimnioni aereerimist kasutatakse peamiselt siis, kui veekogu on kihistunud (enamasti 

maist novembrini) ja paremini sobivad selle meetodi jaoks sügavad (> 12 m) eutroofsed 

järved. Hüpolimnioni aereerimine võib toimuda õhuga või puhta hapnikuga 

(oksügeneerimine). Õhuga rikastamisel kasutatakse osalist või täielikku õhulifti süsteemi. 

Puhta hapnikuga rikastamiseks kasutatakse hüpolimnionisse paigutatud hapnikudifuusorit, 

kontaktkambrit või pumbatakse hüpolimnioni vesi veekogust kaldal asuvasse spetsiaalsesse 

hapnikuga rikastamise kambrisse ja sealt juhitakse vesi hüpolimnionisse tagasi. Järgnevalt 

vaatleme erinevaid hüplimnioni aereerimissüsteeme lähemalt. 
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5.2.2.1 Osaline õhulift-aeraator (partial-lift hypolimnetic aerator) 

 

Osaline õhulift-aeraator on läbi aegade olnud kõige populaarsem hüpolimnioni aereerimise 

meetod. Osaline õhulift-aeraator paigutatakse tavaliselt täielikult vee alla ja veepinnal seda 

näha ei ole. Seadme tööpõhimõte on näidatud joonisel 6. Kuigi hüpolimnioni aereerimine 

osalise õhulifti süsteemi abil säilitab jaheda hüpolimnioni, on õhu kasutamine suhteliselt 

väheaktiivne, kuna hapniku lahustumine vette on tagasihoidlik (õhus on hapnikku 21%). 

McGinnise & Little’i (1997) järgi ei ole sellise süsteemi puhul hapniku ülemineku efektiivsus 

enamasti suurem kui 16%. 

Selle aereerimismeetodi kasutamisel tuleb tagada suur tsirkulatsioonikiirus ja/või 

kasutada samaaegselt mitut seadet. See omakorda võib esile kutsuda vee hägustumise setete 

resuspensiooni tõttu ja sellega kaasneva setete suurenenud hapnikutarbe (Moore et al., 1996), 

või isegi mõningase destratifitseerumise (Heinzmann & Chorus, 1994). Paljud sellised 

aereerimisüsteemid on näidanud ennast väheefektiivsena ega ole suutnud hüpolimnioni 

hapnikusisaldust oluliselt tõsta (Soltero et al., 1994). Aereerimisüsteemi pumbatud õhk 

koosneb peamiselt lämmastikust ja see võib hüpolimnionis tekitada lämmastiku üleküllastuse, 

mis omakorda võib kaladele tekitada eluohtlikku gaasimullihaigust (sama, mis inimestel 

kessoontõbi) (Fast et al., 1975), eriti just sügavates järvedes. Siiski pole õhulifti meetodi 

kasutamisel suuremaid kalade gaasimullihaigusesse suremise juhtumeid täheldatud. 

 

 
 

Joonis 6. LIMNO-tüüpi aeraator, mida toodetakse tööstuslikult ja valmistatakse tellijale 

sobivate mõõtmete järgi. Osaline õhulift sobib eelkõige sügavate järvede (> 12 m) 

aereerimiseks (http://home.snafu.de/agoberlin/hydroair/gew_restaur/ago_gwr002_e.html). 

Näiteks Berliinis Tegeli järves kasutati mitme aasta vältel hüpolimnioni aereerimist, kuid 

negatiivse mõjuna avaldus mõningane hüppekihi lõhkumine, mida seletati peamiselt sellega, 

et Tegeli järv on selle meetodi jaoks liialt madal (Lindenschmidt & Hamblin, 1997). 

 

http://home.snafu.de/agoberlin/hydroair/gew_restaur/ago_gwr002_e.html
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LIMNO-süsteemile saab paigaldada ka teise, väiksema tootlikkusega õhupihusti, mis juhib 

õhumullid välimisse langeva vee kambrisse. Sellega tõstetakse oluliselt hapniku vette 

ülemineku efektiivsust. Vastavalt tellija soovile on võimalik LIMNO-süsteemi tellida 

erinevate tehniliste näitajatega (tabel 1). 

 

 

 

Tabel 1. LIMNO tehnilised näitajad 

 
Parameeter Väärtus 

Hapniku viimine vette (kg/päevas) 100–1600 

Kompressori tootlikus (l/sek) 7–112 

Läbimõõt (m) 2–8,8 

Kaal (kg) 250–1300 

Ankrute kaal (kg) 350–6000 

 

 

5.2.2.2 Täielik õhulift-aeraator (full-lift hypolimnetic aerator) 
 

Täielik õhulift-aeraator sarnaneb oma ehituselt ja tööpõhimõtetelt osalise õhulift-aeraatoriga, 

kuid selle konstruktsioon ulatub veepinnani (joonis 7). Nii osalises kui ka täielikus õhulift-

aeraatoris saab õhu asemel kasutada ka puhast hapnikku, kuid peamiseks puuduseks on see, et 

hapniku kasutamisel jaotatakse aereeritud vett laiali väiksema jõuga. Mitmed uurijad on 

leidnud, et täielik õhulift-aeraator on üks kõige odavamatest moodustest hüpolimnioni 

hapnikuga rikastamiseks (Lorenzen & Fast, 1977). See süsteem on aga tundlik tugevatele 

tuultele ja lainetusele, seega vajab täielik õhulift-aeraator tugevamat konstruktsiooni ja 

kindlamat ankurdamist. 

 

 
 

Joonis 7. Täielik õhulift-aeraator (Cooke et al., 2005) 
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5.2.2.3 Mehaaniline segamine 

 

Mehaanilise hapnikuga rikastamise käigus võetakse vesi hüpolimnionist ja pritsitakse 

pumpade või näiteks paadimootori abil kaldal või järve pinnal asuvasse hapnikuga rikastamise 

kambrisse, kust vesi juhitakse uuesti tagasi hüpolimnionisse (joonis 8). Need süsteemid ei ole 

viimasel ajal suurematel järvedel populaarsed, sest nende efektiivsuse ja hinna suhe on 

ebasoodne. Meetodit kasutatakse pigem väikeste järvede hapnikuolude parandamiseks. 

 

 
 

Joonis 8. Väiksemate veekogude aereerimiseks sobib kasutada ka paadimootorit. 

 

 

Epilimnioni vee juhtimine hüpolimnionisse 

 

Alates 1981. aastast on soomlased oma järvede tervendamisel kasutanud kodumaist aeraatorit 

MIXOX (Water-Eco Ltd). See süsteem suunab hapnikurikka epilimnioni vee hüpolimnioni 

ülemistesse kihtidesse (joonis 9) nii, et hüppekiht säilib, kuid liigub allapoole. Aereerimise 

hinnaks pakuvad soomlased 40–200 €/ha (Tiilikainen, 2006). 

 

 
Joonis 9. Soomes väga laialdaselt kasutatud MIXOX-aeraator 
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Väga originaalse idee hüpolimnioni aereerimiseks on välja pakkunud jaapanlased. Nad on 

konstrueerinud seadme, mis kasutab ära veepinna lainetust (joonis 10). Seade on 

konstrueeritud nii, et lainetuse tagajärjel liigub osa hapnikurikast vett hüpolimnionisse 

kiirusega 0,2 l/s. Selline seade aereerib 3–8 cm lainekõrguse juures hästi kuni 900 m
2
 järve 

põhjakihti (Okada, 1998). 

 

 
Joonis 10. Lainetuse kasutamine hapnikurikka epilimnioni vee juhtimiseks hüpolimnionisse 

 

 

2.2.4 Hapnikupihusti (bubble-plume oxygenator) 

 

Selle meetodi korral viiakse puhas hapnik järve põhjas oleva pihustikogumi abil vette. 

Hapnikupihusti abil pumbatakse hüpolimnionisse puhast hapnikku. Kuna hapnikul on hea 

lahustumisvõime, lahustub see veesambas ülespoole tõustes juba enne epilimnionini jõudmist 

(joonis 11). Hüpolimnioni ülemistes kihtides (temperatuuri hüppekihi all) liigub hapnikuga 

rikastunud vesi horisontaalsuunas laiali (Beutel, 2002). Meetod töötati välja Šveitsis 1980. 

aastate alguses, et ära hoida sügavates eutroofsetes järvedes fosfori sisereostust (Imboden, 

1985; Gachter & Wehrli, 1998). See suhteliselt uus meetod on tööstusliku hapniku suhteliselt 

odava hinna tõttu üha rohkem kasutust leidnud. 

Hüpolimnioni puhta hapnikuga rikastamise üheks oluliseks eeliseks õhu pumpamise ees on 

see, et vees ei teki lämmastiku üleküllastust, mis võib kaladel tekitada eluohtlikku 

gaasimullihaigust. Samuti võimaldab puhta hapniku kasutamine oluliselt vähendada seadmete 

mõõtmeid ja turbulentsi, retsirkulatsiooni kiirus ei pea olema nii suur ning väheneb ka 

kihistuse juhusliku lõhkumise võimalus. Seda meetodit peetakse veekogude aereerimisel 

üheks ökonoomsemaks ja lihtsamaks ning võrreldes õhu pumpamisega on selle meetodi 

energiakulu oluliselt väiksem. McGinnise & Little’i (1997) järgi läheb hapnikupihusti 

kasutamisel 93% hapnikku hüpolimnioni vette. Parima lahustuvuse tagab see, kui pihustist 

tulevad hapnikumullid on diameetriga alla 2 mm ja pihustatud kogus mitte ülearu suur. Siis 

jõuavad tõusvad mullid sügavate järvede (≥ 30 m) puhul täielikult lahustuda, enne kui 

jõuavad epilimnionisse (Prepas et al., 1997). Väikeste mullide täielikku lahustumist on 

täheldatud juba 8 m kõrgusel väljalaskmiskohast (Babin et al., 1999). 
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Meetodi puuduseks on see, et kui hapnikumullid ei jõua hüpolimnionis täielikult 

lahustuda ja need tõusevad edasi meta- ja epilimnionisse, siis võib gaasimullide liikumine 

mõningal määral kihistust lõhkuda. Sellest hoidumiseks soovitatakse madalamates kihistunud 

järvedes rikastada vett hapnikuga pigem kontaktkoonuse (vt 2.2.5) abil. Teiseks puuduseks on 

see, et hapnikuga rikastatud vesi liigub hüpolimnioni ülemistes kihtides ja mitte vee/sette 

piirpinna lähedal. Seega ei sobi meetod hästi sellisel juhul, kui esmatähtsad on sette/vee 

piirpinnal toimuvate protsesside soodustamine hapniku lisamisega. 

 

 
 

Joonis 11. Hüpolimnioni aereerimine hapnikupihusti abil 

 

 

2.2.5 Hapnikuga rikastamine kontaktkoonuse abil (speece cone oxygenator) 

 

Hüpolimnioni vee rikastamisel hapnikuga kontaktkambri abil lahustub vette üle 94% 

lisatavast hapnikust (McGinnis & Little, 1997), kadu on väike. 

 

Selle meetodi eelis hapnikupihusti ees on see, et hapnikuga rikastatud vett on võimalik 

suunata horisontaalselt võimalikult sette/vee piirpinna lähedale (joonis 12). See omakorda on 

kõige efektiivsem meetod, hoidmaks ära ebasoovitavaid anaeroobseid protsesse settes, näiteks 

metallide väljaleostumist, fosfori imbumist vette, mürgiste gaaside nagu ammoniaagi ja 

väävelvesiniku teket. 

 

 
Joonis 12. Hüpolimnioni rikastamine puhta hapnikuga kontaktkoonuse abil 
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2.2.6 Hüpolimnioni vee kaldale pumpamine (side-stream pumping) 

 

Selle meetodi korral pumbatakse hüpolimnioni vesi kaldal asuvasse hapnikuga rikastamise 

kambrisse ja seejärel suunatakse tagasi hüpolimnionisse. Süsteemi puuduseks on suhteliselt 

suur energiakulu pumpamisele. Seda meetodit kasutatakse pigem jõgede, kuid mõnel juhul 

siiski ka madalate järvede puhul (Speece, 1996). 

 

 
 

Joonis 13. Vee pumpamine hüpolimnionist kaldale ja sealt tagasi 

 

 

 

 

5.3 Teised meetodid 
 

Vee pumpamine jääle 
 

Seda meetodit kasutatakse peaaegu eranditult ummuksisse jäänud järvedes kalade 

päästmiseks. Vee pumpamine otse jääle on lihtne meetod, kuid selle puhul tuleb jälgida, et 

vesi saaks olla teatud aja jääl ja rikastuda hapnikuga. Üks efektiivsemaid meetodeid on vee 

pihustamine õhku, kuid see on energiakulukas (foto). Näiteks saab vett jääle pumbata 

paadimootoriga, kuid see meetod sobib väikeste veekogude aereerimiseks. Senistel vähestel 

aereerimise juhtudel Eestis on enamasti kasutatud vee pumpamist jääle. 

 

 

Hüpolimnionist vee väljajuhtimine 
 

Hüpolimnionist vee väljajuhtimine on meetod, kus veekogu põhja paigutatud toru abil 

muudetakse sügavust, kust vesi välja voolab. Nii tagatakse, et pigem voolab järvest välja 

toiteaineterikas vesi ja mitte pinna lähedal olev toiteainete poolest vaene vesi. Tulemuseks on 

see, et väheneb vee hüpolimnionis viibimise aeg, anaeroobse keskkonna tekkimise tõenäosus 

ja ka toiteainete kättesaadavus epilimnioni jaoks, kuna kujunenud aeroobsed setted hoiavad 

toiteaineid kindlamini settes ja osa toiteaineterikast vett juhitakse veekogust otse välja. 
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Enamikus järvedes, kus seda meetodit on rakendatud, jäi hüppekiht endisele kõrgusele, mõne 

üksiku järve puhul liikus hüppekiht sügavamale. 

Selle meetodi puhul paigutatakse järve põhja toru, mis algab järve kõige sügavamast kohast ja 

suundub väljavoolu. Väljavoolutoru ots paikneb järve veepinnast allpool ja toru hakkab tööle 

sifoonina. Toru esmakordse kasutaja nime järgi kutsutakse seda ka Olszewski toruks. Meetodi 

eelduseks on see, et järve veetase ei kõigu. Vee kihistuse lõhkumise ohtu ei teki, kuna 

hüplimnionist äravoolava vee kiirus ei ole väga suur. See süsteem hakkab iseeneslikult 

toimima neis veehoidlates, mille vett kasutatakse elektrienergia saamiseks. Nendel juhtudel ei 

ole aga enamasti eraldi hinnatud vee hüpolimnionist väljajuhtimise mõju veekogu 

veekvaliteedi seisukohast (Cooke et al., 2005). Hüpolimnioni vee väljajuhtimist on soovitatav 

kasutada selliste järvede puhul, milles kujuneb välja pikemaajaline kihistus. 

Meetod on suhteliselt odav ja tulemused head. Hüpolimnionist vee väljajuhtimine 

peaks algama siis, kui järv on kihistunud, kuid põhjalähedast täielikku hapnikupuudust 

(anoksiat) pole veel tekkinud. Talvel, kui kihistust pole, juhitakse vett välja otse epilimnionist. 

Peamine negatiivne külg on väljajuhitava vee suur fosforirikkus ja hapnikuvaesus. See 

omakorda võib tekitada probleeme veekogus, kuhu hüpolimnioni vesi juhitakse. Neid 

probleeme saab leevendada väljavoolava vee eelneva aereerimisega. Samuti kasutatakse 

kombineeritud väljajuhtimist, kus hüpolimnionist pärit vesi seguneb pinnalähedasematest 

kihtidest väljajuhitud hapnikurikkama veega. Nii tagatakse väljavoolava vee kõrgem 

hapnikusisaldus ja vesi ei mõju laastavalt allavoolu asuva veekogu elustikule. Oluliseks 

negatiivseks faktoriks võib olla ka väljajuhitava vee halb lõhn, eriti kui vett vastuvõttev 

veekogu on puhkemajanduslikult tähtis. Sellisel juhul ei paigutata toru järve kõige 

sügavamasse kohta, kus vesi lõhnab kõige halvemini. 

Hüpolimnionist vee väljajuhtimise juures on oluline, et hüpolimnioni vesi vahetuks vähemalt 

2–3 korda kihistuse kestvuse ajal – siis on süsteem efektiivne. Eesti järvedest kaaluti antud 

meetodi kasutamist Arbi järve tervendamismeetodina, kuid probleemiks oleks kujunenud 

väljajuhitava vee halb kvaliteet. 

 

Nelja Ameerika Ühendriikide järve puhul oli hüpolimnioni vee väljajuhtimissüsteemi 

paigutuse maksumus 2002. aasta hindade alusel järgmine: Ballingeri järv (41 ha, vooluhulk 

3,4 m³/min) 420 000 $; Waramaugi järv (287 ha, vooluhulk 6,3 m³/min) 62 000 $; Devili järv 

(151 ha, vooluhulk 9,1 m³/min) 310 000 $; Pine’i järv (412 ha, vooluhulk 5,3 m³/min) 

282 000 $. Kokkuvõtteks võib öelda, et selle meetodi eeliseks on suhteliselt madal seadmete 

ja nende paigalduse hind ning väikesed jooksvad kulud. 

 

 

 

Kokkuvõte 
 

Talvel võib hüpolimnioni aereerida hüppekihi lõhkumisega. Kevadest sügiseni, kui järv on 

kihistunud, on hüpolimnioni soovitatav aereerida nii, et kihistust ei lõhuta. 

Nii hüpolimnioni aereerimine kui ka destratifitseerimine võivad suurendada setete 

resuspensiooni ja seega ka järve produktiivsust. Aereerimise mõju pole alati ennustatav ja 

mitte alati ei vähene fosfori eraldumine setetest. 

Õhuga aereerimine võib kaasa tuua vee lämmastikuga üleküllastuse, see omakorda 

võib kaladel esile kutsuda gaasimullihaigust. Viimasel ajal on tööstusliku hapniku suhteliselt 

odava hinna tõttu hakatud aereerimiseks kasutama üha rohkem puhast hapnikku, mis on palju 

efektiivsem kui õhuga aereerimine. 

 



Autoriõigus: Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, 2011 

 

Tabel 2. Erinevate aereerimismeetodite eelised ja puudused 
Meetod Eelised  Puudused 

Destratifitseerimine Suhteliselt odav meetod, mida 

soovitatakse kasutada peamiselt 

külmal aastaajal (novembrist 

maini), kui olulist kihistust ei esine 

ja seega veekihtide segamine ei 

tekita otsest kahju. 

Järve põhjakihtide temperatuur 

suvel tõuseb. See omakorda 

halvendab külmalembeste kalade 

elutingimusi. Joogivee 

reservuaarides põhjustab 

põhjakihtide soojenenud 

temperatuur veekvaliteedi langust, 

peamiselt halvenenud maitse ja 

lõhna tõttu. Soodustab toiteainete 

kandumist hüpolimnionist 

epilimnionisse. 

Hüpolimnioni aereerimine osalise 

õhuliftiga 

Ei riku kihistust. Sobib hästi 

sügavate järvede aereerimiseks. 

Aereeritud vett on võimalik 

suunata ka sette/vee piirpinnale. 

Suhteliselt madalates kihistunud 

järvedes (< 12 m) võib põhjustada 

hüppekihi lõhkumist. 

Hüpolimnioni aereerimine täieliku 

õhuliftiga 

Ei riku kihistust. Sobib hästi 

sügavate järvede aereerimiseks. 

Aereeritud vett on võimalik 

suunata ka sette/vee piirpinnale. 

Vesi puutub otseselt kokku 

atmosfääriga ja rikastub seal 

hapnikuga. 

Suhteliselt madalates kihistunud 

järvedes (< 12 m) võib põhjustada 

hüppekihi lõhkumist. Seade on 

nähtav järve pinnal ja võib mõjuda 

ebaesteetiliselt. 

Hüpolimnionist vee juhtimine 

kaldal olevasse hapnikuga 

rikastamise seadmesse 

Sobib jõgedele. Meetod on suurte veekoguste 

pumpamise vajaduse tõttu kallis. 

Hüpolimnioni aereerimine puhta 

hapnikuga hapnikupihusti abil 

Üks odavamaid ja efektiivsemaid 

hüpolimnioni aereerimise 

meetodeid. 

Võib põhjustada 

destratifitseerumist ja seetõttu ei 

sobi madalamatele kihistunud 

järvedele. 

Kuna hapnikuga rikastatud vesi 

liigub hüpolimnioni ülemistes 

kihtides, mitte vee/sette piirpinna 

lähedal, ei sobi see meetod hästi 

sellisel juhul, kui esmatähtis on 

sette/vee piirpinnal toimuvate 

protsesside soodustamine hapniku 

lisamisega. 

Hüpolimnioni aereerimine puhta 

hapnikuga kontaktkoonuse abil 

Üks efektiivsemaid meetodeid. 

Aereeritud vett on võimalik 

suunata ka sette/vee piirpinnale. 

Seadmete mõõtmed suhteliselt 

väikesed. 

 

Hüpolimnionist vee väljajuhtimine Suhteliselt odav ja tõhus meetod. Väljajuhitav vesi on väga 

fosforirikas ja hapnikuvaene. 

Sageli lõhnab vesi halvasti, 

sisaldab mürgiseid gaase nagu 

väävelvesinik ja ammoniaak. Ei 

saa kasutada piiratud läbivooluga 

järvedes. 
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