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Summary
One of the main tasks in LIFE IP CleanEST project (project) is improving the ecological status of rivers
in Viru sub-basin in East-Estonia river basin. One significant factor for degrading the status are
migration barriers for fish and hence the poor status of fish. Poor status is also caused by fragmented
habitats and lack of suitable habitats for fish.
In the first phase of the project, inspection of dams and other migration barriers was carried out for
identifying the current situation, assessing the impact of constructions and barriers to ichthyofauna,
and selection of priority objects to where actual activities for improving the status will be carried out.
As a result of the inspection, there will be selected rivers and objects which removal has the most
positive impact for the status of habitats and rivers. According to the project, there will be selected 14
migration barriers on 8 waterbodies, and altogether with additional studies and a result of assessing
ecosystem services, in the second phase preliminary projects for removing dams are prepared.
Current report consists of two parts, first part gives overview of the results of inspection carried out in
the first phase. Altogether 93 objects on 29 rivers were inspected as well as former studies have been
examined regarding these objects. As a result of the inspection, priority objects have been selected of
which the possibilities and solutions of removal or creating a fish-passage are delibered. Data of objects
is presented in the table 1 annexed. Second part analyses results of inspection as current situation has
evolved and priority list has therefore been updated. Also there are 14 migration barriers brought out
and reasons for selection considering specific fish-species.
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Sissejuhatus
Projekti LIFE IP CleanEst üheks peamiseks eesmärgiks on Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonna
jõgede ökoloogilise seisundi parandamine. Üheks oluliseks seisundit halvendavaks teguriks on
rändetõkked ja sellest tulenevalt kalastiku kesine seisund. Samuti põhjustab kesist seisundit elupaikade
fragmenteeritus ja sobivate elupaikade puudumine. Veekogude ökoloogilise seisundi parandamiseks
ja jõeliste elupaikade taastamiseks vajalikke tegevusi viiakse ellu projekti tegevuste C.11 (Rändetõkete
eemaldamine) ja C.13 (Elupaikade taastamine) raames.

Käesolev aruanne koosneb kahest osast – esimene osa annab ülevaate projekti esimeses faasis
läbiviidud rändetakistuste kaardistamisest projekti piirkonnas; teises osas on tähelepanu all
kaardistamise käigus tuvastatud prioriteetsemad objektid, mille likvideerimisel ja kaladele läbitavaks
muutmisel oleks kõige suurem mõju ning millest lähtutakse projekti tegevuste planeerimisel.
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1. Hinnang Ida- ja Lääne-Virumaale jäävatele rändetakistustele
Projekti esimeses etapis (2019 – 2020) viidi läbi paisude ja muude rändetõkete ülevaatus, et tuvastada
hetkeolukord, hinnata ehitiste mõju vee-elustikule ja valida välja prioriteetsed objektid seisundi
parandamiseks tehtavate tööde läbiviimiseks. Viidi läbi ka rajatud kalateede ülevaatus ja hinnati nende
olukorda. Samuti hinnati muude uuringute ja käesoleva töö käigus leitud seni kirjeldamata objekte Viru
alamvesikonna vooluveekogudel. Töö tulemusena valiti välja suurima potentsiaaliga jõed ja objektid,
mille likvideerimine omab tõenäolisemalt suurimat positiivset mõju. Vastavalt projektile valitakse välja
14 prioriteetsemat paisu/rändetõket kaheksal veekogumil ning täiendavate uuringute ja
ökosüsteemide teenuste hindamise tulemusena koostatakse teises etapis eelprojekt 6-8
paisule/rändetõkkele. Töö raames ei mõõdeta paisude ega veetasemete kõrguste vahet. Projekti
piirkonda jäävatest rändetakistustest on antud ülevaade jõgede kaupa.
Ülevaatus teostati 2019. aasta II ja III kvartalis EELIS andmebaasis registreeritud Viru alamvesikonna
paisudel. Uuringu käigus on läbi töötatud varasemate Eesti Loodushoiu Keskuse, Eesti Maaülikooli
Limnoloogiakeskuse ja Tartu Ülikooli Mereinstituudi poolt teostatud uuringute andmeid. Hinnati ka
käesolevaks ajaks eemaldatud paisude ja rajatud rändeteede seisukorda ja funktsioneerimist. Kokku
vaadeldi 93 objekti 29 jõel ja ojal. Andmed on koondatud lisas 1 toodud tabelisse.
Tabeli

koostamisel

on

arvesse

võetud

aastatel

2012–2015

läbiviidud

tõkestusrajatiste

inventariseerimise tööde andmeid ja koondtabeli vormi. Tabeli veerg „Koondhinnang“ on hinnang
kalade läbipääsu vajalikkuse ja teostatavuse kohta 5-pallilisel skaalal:
1 – rändetee avamise tähtsus on esmajärguline;
2 – rändetee avamise tähtsus on teisejärguline (eelistada tuleb investeeringuid kalade läbipääsu
tagamiseks esmajärgulise tähtsusega objektidel);
3 – rändetee avamise tähtsus on kolmandajärguline (investeeringute nõudmine omanikelt või nende
tegemise riiklik toetamine enne I ja II järgulise tähtsusega objektidel kalade läbipääsu tagamist ei ole
otstarbekas);
4 – rändetingimuste parandamine pole vajalik;
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5 – rändetingimuste parandamine pole võimalik või ei oma mõtet olukorras, kus pais ja paisjärv säilivad
konkreetses kohas või ei oma rändetingimuste parandamine antud kohast mõtet olukorras, kus
säilivad teised jõge või jõelõiku oluliselt mõjutavad paisud.

1.1 Loobu jõgi (VEE1077900)
Loobu jõe pikkus koos lisaharudega on 66,5 km valgalaga 314 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli
ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (keskkonnaministri määrus nr 73 15.06.2004) Pundiveski
paisust (PAIS012330) suubumiseni merre. Jõe alam- ja keskjooks (38,4 km) jäävad rahvusvahelise
tähtsusega Natura 2000 võrgustiku aladele (Lahemaa loodusala ja Loobu jõe loodusala), kus
kaitstavateks kalaliikideks on jõesilm, lõhe ja hink. Jõe veekogumite hea seisund tuleb saavutada ka EL
Veepoliitika Raamdirektiivi alusel, mille elluviimist viiakse läbi vesikondade veemajanduskavade
(edaspidi VMK) kaudu.

Loobu jõgi on jagatud kaheks veekogumiks ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Loobu 1
(Loobu Udriku ojani) ja Loobu 2 (Loobu Udriku ojast suudmeni) koondseisund kui ka ökoloogiline
seisund kesine. Loobu 1 puhul on kesise ökoloogilise seisundi põhjuseks paisutamine ja pikaajaline
reostus ning Loobu 2 puhul on välja toodud, et teadmata on kalapääsude toimivus. Loobu 2
veekogumile rajatud paisude juurde on rajatud Joaveski ja Loobu kalapääs. Varasemad uuringud on
andnud kindlust, et Loobu kalapääs toimib, kuid Joaveski kamberkalapääsu efektiivsuse hindamise
käigus on selgunud, et kalapääsul on mitmeid puuduseid ning suurem osa kaladest ei ole võimelised
kalapääsu läbima.

Kokku on Loobu jõel säilinud kuus paisu, kuid enamusele neist on rajatud kalapääs – Joaveski paisule
(PAIS012250) on rajatud kamberkalapääs, Loobu paisule (PAIS016100) on rajatud looduslähedane
möödaviik-kalapääs ja Kadrina paisu (PAIS025640) juurde on rajatud tiikide kaskaad. Neeruti pais
(PAIS017700) on lammutatud ning selle asemele on rajatud looduslähedane kärestik. Lisaks on
hävinenud/lammutatud Vihasoo (PAIS025010), Rahma (PAIS025000) ja Arbavere (PAIS011050) paisud.

Jätkuvalt on säilinud kaladele ületamatu Undla (PAIS012800) ja Pundiveski pais (PAIS012330). Kui
Undla pais asub lõigul, kus tuleb tagada kalade vaba läbipääs, siis Pundiveski paisu puhul sellist
kohustust ei ole. Pundiveski paisu varemed asuvad jõe peamiseks lähteks olevatest allikatest 250 m
allavoolu ning vare paisutuskõrgus on 0,9 m. TÜ Mereinstituudi 2017 aastal uuringu hinnangul ei ole
vare kalastiku seisukohalt probleemiks, sest kõnealune lõik on isegi forellile liiga külmaveeline.
Piirkonnas tehtud kontrollpüügi käigus 2016. aastal ei tabatud ühtegi kala.
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Lisaks on registris veel üks pais – Kadrina 1 (PAIS025641), mida tegelikkuses ei eksisteeri.
Keskkonnaregistri andmetel asub pais paisjärve sissevoolul (paisjärvel on kaks sissevoolu, kuna enne
paisjärve hargneb jõgi kaheks), kuid reaalselt paisutus puudub. Ühe sissevoolu juurde on kogunenud
risu, mis madala veeseisu korral võib takistada kalade liikumist, kuid see on kergesti eemaldatav ja
tegemist on ajutise olukorraga. Keskkonnaamet on teinud registris vajalikud parandused (joonis 1).

Joonis 1. Loobu jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Joaveski pais (PAIS012250)
Nagu eespool välja toodud, siis suur osa inimtekkelistest rändetõketest Loobu jõel on likvideeritud ning
kamberkalapääs on rajatud ka alamjooksu esimesele tehislikule rändetõkkele – Joaveski paisule (foto
1).
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Foto 1. Loobu jõgi, Joaveski kalapääs (24.09.2019)

Pais on rajatud hüdroenergia tootmiseks. Rajatud kalapääs ei ole kaladele siiski hõlpsasti läbitav ning
see on oluline takistus siirdekaladele jõudmaks jõe kesk- ja ülemjooksul asuvatele potentsiaalsetele
kudealadele ja elupaikadele Loobu jões ja selle lisajõgedes ning ojades. Joaveski kalapääs asub 10,4 km
kaugusel suudmest ja järgmine inimtekkeline ületamatu rändetõke on merest 49,2 km kaugusel asuv
Undla pais.

Vajalik on Joaveski betoonkambritega kalapääsu täiendamine/muutmine, et kalatee oleks kergemini
ületatav nii merest sisenevatele lõhelastele kui parimal juhul ka sõõrsuudele. Töö vajalikkus on välja
toodud nii Tartu Ülikooli Mereinstituudi kui ka Eesti Maaülikooli ja Eesti Loodushoiu Keskuse poolt
teostatud töödes „Siirde-, poolsiirde ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm“,
„Joaveski joastikust ülesvoolu jääva Loobu jõestiku kalandusliku taastootmispotentsiaali hindamine
2016 aastal“ ja „Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ning
„Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide
efektiivsuse hindamine“.

Projekti LIFE IP CleanEST raames hinnatakse varem rajatud kalapääsude toimimist ning valimis on ka
Joaveski kamberkalapääs koos paisust allavoolu jäävate looduslike astangutega. Selleks on koostatud
eraldi paisude efektiivsuse hindamise tegevuskava.
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Undla pais (PAIS012800)
Ülemjooksul (suudmest 49,2 km, Kadrinast loodes) on kaladele ületamatuks takistuseks Undla pais
(foto 2). Pais jääb kogumile Loobu 1 (1077900_1), mille ökoloogiline seisund on kesine. Üheks
põhjuseks vastavalt VMK-le on paisutamine.

Foto 2. Loobu jõgi, Undla pais (30.05.2019)

2012. a andmetel on veetasemete vahe Undla paisul 2,65 m ning paisu seisukord on aastate jooksul
veelgi halvenenud. Paisul mingit majanduslikku tegevust ei toimu. Paisu eemaldamine on prioriteetne,
paisust ülesvoolu on rajatud kalateed endistele Kadrina (PAIS025640) ja Neeruti (PAIS017700)
paisudele ning rändeteede avamine ühendaks ulatuslikult jõel asuvaid elupaiku. Undla paisu ja Neeruti
silla vahelisel jõelõigul asub hea kvaliteediga forelli taastootmisalasid ning jõesilmu kudepaiku kokku
7375 m2 (TÜ Mereinstituut 2017). Undla paisu likvideerimine võib alandada jõe veetemperatuuri
paisust allavoolu ja suurendada elupaiga kvaliteeti. Undla paisu likvideerimiseks ja tehiskärestiku
rajamiseks koostati 2015. aastal projekt, mida otsustati rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskuse
EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Paraku on projekti elluviimine osapoolte vaheliste vaidluste tõttu
peatatud, mistõttu võib paisu eemaldamine osutuda endiselt raskesti teostatavaks.
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1.2 Läsna jõgi (VEE1078900)
Läsna jõgi on Loobu jõe vasakkalda lisajõgi, mis suubub Loobu jõkke 25,2 km kaugusel merest. Jõe
pikkus on 16,9 km ja valgala 37,1 km2. Jõgi on kogu ulatuses määratud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse ning seal kehtivad looduskaitseseaduse §-st 51 tulenevad
piirangud.
Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Läsna jõe koondseisund kui ka ökoloogiline seisund hea.
2012. aastal hinnati veekogumi ökoloogiline seisund kesiseks, mille põhjuseks oli paisutamine.

Välitööde raames kaardistati üks pais Liivaku talu juures suudmest 0,7 km kaugusel, mille kõrgust saab
laudadega lihtsasti reguleerida (joonis 2) (foto 3). Varasematel ülevaatustel on hinnatud paisutuse
kõrguseks 1 m. Paisutus on vaadeldav ka Maa-ameti aerofotodel.

2019. aasta 16. oktoobril oli läbipääs avatud, seda tõenäoliselt hetke veerohkuse ja ka
Keskkonnainspektsiooni tegevuse tõttu. Paisutamiseks vajalikud lauad asusid kaldal. Kuna Läsna jõel
leidub ulatuslikult kvaliteetseid forellile ja sõõrsuudele sobivaid elupaiku ja potentsiaalselt oleks jões
1533 forelli kaheaastast laskujat (TÜ Eesti Mereinstituut 2017), siis tuleks tagada, et kalastiku ränne
alamjooksul Liivaku paisul ei oleks takistatud. Lõppeesmärgina oleks vajalik pais või vähemalt
paisutamise võimalus likvideerida. Paisul otstarve puudub.

Lisaks Liivaku paisule on jõe ülemjooksule rajatud Vanaoja pais (PAIS016400), kuid see kalade liikumist
ei takista, kuna jõgi voolab antud kohas kahes harus ja teine haru on avatud.
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Joonis 2. Läsna jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Foto 3. Läsna jõgi, Liivaku pais (16.10.2019)
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1.3 Niilise oja
Niilise oja on Loobu jõe paremkalda lisaoja, mis suubub Loobu jõkke 46,7 km kaugusel suudmest.
Mereinstituudi 2016. aasta uuringu andmetel on Niilise oja 2,2 km pikk, valgala kohta andmed
puuduvad. Oja ei ole registris ning sellel puudub kaitsestaatus.
Oja on sobilik kude- ja elupaik forellile ja sõõrsuudele. Oja potentsiaalne forelli laskujate arvu on
hinnatud 276 isendile (TÜ Mereinstituut 2017). Ojal on kaks inimtekkelist rändetõket: lagunenud
teetruup (foto 4) ja palkidest 0,8 m kõrgune pais (foto 5), millel puudub otstarve (joonis 3). Kuna oja ei
ole keskkonnaregistris ning sellel puudub registrikood ja kaitsestaatus, siis rändetõkete eemaldamine
võib antud projekti raames olla keerukas ja seetõttu on teostamise prioriteet 4.

Foto 4. Niilise oja, katkine teetruup (16.10.2019)
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Foto 5. Niilise oja, pais Rae talu juures (Tipu suurkivi pais) (16.10.2019)

Joonis 3. Niilise ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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1.4 Vohnja oja (VEE1078600)
Vohnja oja on Loobu jõe vasakkalda lisajõgi pikkusega 6,4 km ning valgalaga 14,1 km 2. Ei kuulu lõhe,
jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Jõe veekogumite hea seisundi nõue
tuleneb EL Veepoliitika Raamdirektiivist, mida viiakse ellu veemajanduskavade kaudu.

Vohnja oja ei ole VMK-s eraldiseisvalt hinnatud, kuid vastavalt VMK-le mõjutavad ojale rajatud paisud
Loobu 2 veekogumi seisundit. Kokku on ojale rajatud kolm paisu (joonis 4).

Vohnja oja alamjooksul asuvad ajaloolised mõisa tiigid ning selleks on rajatud kaks paisu: Vohnja I
(PAIS025470) (foto 6) ja Vohnja II. Vohnja I paisutuskõrgus on 1,85 m ning see on kaladele ületamatu.
Vohnja II paisukõrgutus on 0,3 m ning see on kaladele raskesti ületatav. Vohnja II paisust 0,6 km
ülesvoolu on äsja rajatud kalamajand ja ojale on ehitatud uus 1,2 m paisutuskõrgusega pais (foto 8).
Kuna kalatee rajamine mõisakompleksi võib olla raskesti teostatav ja kulukas ning ligipääs paisust
ülalpool asuvatele väärtuslikele elupaikadele on takistatud rajatud kalakasvatuse paisuga, on Vohnja
oja paisude eemaldamise prioriteetsuseks 3.

Foto 6. Vohnja oja, Vohnja I pais (30.05.2019)
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Foto 7. Vohnja oja, Vohnja II pais (30.05.2019)

Foto 8. Vohnja oja, kalakasvatuse pais Vohnjast ülesvoolu (30.05.2019)
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Joonis 4. Vohnja ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

1.5 Udriku oja (VEE1078200)
Udriku oja on Loobu jõe vasakkalda lisaoja pikkusega 11,1 km ja valgalaga 49,6 km2. Udriku oja kuulub
kogu ulatuses lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse ning sellest
tulenevalt kehtivad seal looduskaitseseaduse § 51 nõuded ja piirangud. Jõe veekogumite hea seisund
tuleb saavutada ka EL Veepoliitika Raamdirektiivi alusel, mida viiakse ellu vesikondade
veemajanduskavade kaudu.

Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Udriku oja koondseisund kui ka ökoloogiline seisund
kesine. Kesise ökoloogilise seisundi põhjuseks on kalastiku seisund ja paisutamine. Keskkonnaregistri
andmetel on ojale rajatud neli paisu, millest Nagala (PAIS023570) ja Udriku (Mäo) (PAIS017520) on
hävinenud/lammutatud (joonis 5).
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Joonis 5. Udriku ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

2019. aasta kevadel toimunud ülevaatuse ajal ei takistanud paisuvared Mäo külas Otri ja Veski talu
juures kalade rändeid, kuid 16.10.2019 oli kaladele ületamatu maakividest pais (PAIS017521) taastatud
(foto 9 ja 10).
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Foto 9. Udriku oja, paisuvare Mäo külas Otri talu juures 30.05.2019 (30.05.2019)

Foto 10. Udriku oja, paisuvare Mäo külas Otri talu juures (16.10.2019)
16.10.2019 kontrolliti ka nimetatud paisust 400 m ülesvoolu Jõekääru talu juures asuvat,
ebaseaduslikku Maa-ameti aerofotodelt tuvastatavat paisu. Pais on kaladele ületamatu, paisutuse
kõrgus on 0,45 m (foto 11). Ülevaatuse hetkel ei olnud pais keskkonnaregistris, kuid see lisati sinna
aruande koostamise ajal. Paisu kood PAIS017522.
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Foto 11. Udriku oja, paisuvare Mäo külas Jõekääru talu juures (16.10.2019)

Udriku ojas on ulatuslikult forellile ja sõõrsuudele sobivaid kude- ja elupaiku, kaheaastaste forelli
laskujate arvuks on hinnatud 1006 (TÜ Mereinstituut 2017). Seetõttu on vaja tagada ebaseaduslike
paisude eemaldamine ja jõe avatuna hoidmine. Paisudel puudub otstarve. Jõele paigaldatud kivid on
võimalik kerge vaevaga eemaldada ja nendest kujundada varjepaiku ning puudub vajadus projekti
koostamiseks. Antud jõelõigud saab korrastada kas talgu korras või survestada maaomanikku paisude
likvideerimiseks. Kuna Udriku oja kuulub kogu ulatuses lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemisja elupaikade nimistusse ning paisude eemaldamine on lihtsasti teostatav, siis on koondhinnang 1.

1.6 Võsu jõgi (VEE1077100)
Võsu jõe pikkus koos lisaharudega on 24,7 km ning valgala on 63,6 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse Laviku paisust (PAIS014240) suubumiseni
merre. Võsu jõgi asub Lahemaa loodusalal (EE0010173), kus kaitstavateks kalaliikideks on hink, võldas,
jõesilm ja lõhe. Jõe veekogumite hea seisundi nõue tuleneb ka EL Veepoliitika Raamdirektiivist, mille
elluviimiseks on kehtestatud veemajanduskavad.

Vastavalt VMK 2018. a hinnangule on Võsu jõe koondhinnang kui ka ökoloogiline hinnang kesine.
Ökoloogilise seisundi mittehea põhjuseks on kalastik ja füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad.
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Võsu jõel on ajalooliselt olnud kaheksa paisu, millest enamus on veel säilinud (joonis 6). Endise Sae
paisu (PAIS014250) juurde on rajatud looduslähedane tehiskärestik ning Metsa paisu (PAIS026680)
sisse on tekitatud kalade läbipääsu tagamiseks ava, kuid see ei ole tõenäoliselt piisav. Teatud
vooluhulkade juures ei ole pais ilmselt läbitav näiteks jõesilmule ja teistele viletsama ujumisvõimega
kalaliikidele.

Joonis 6. Võsu jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Võsu jõe alamjooksul Võsu linnas on teadaolevalt kaks paisu: Võsu Mere (PAIS026670) ja Võsu Metsa
(PAIS026680). Mere pais on kõige alumine (suudmest 1,8 km) ja omab seetõttu Võsu jõe kalastiku
seisundile ülisuurt negatiivset mõju. Ülevaatuse käigus ilmnes, et paisu on viimase kahe aasta jooksul
kindlustatud ja tihendatud nii, et tekitatud on kaladele ületamatu rändetõke paisutuskõrgusega üle 50
cm (2019. aasta septembris 65 cm). Paisutusel puudub igasugune objektiivne põhjus (foto 12 ja 13).

2019. aasta oktoobris kontrollisid paisutust keskkonnainspektorid ning paisu omaniku suhtes alustati
haldusmenetlust. Esialgse info kohaselt on paisu omanik valmis koostööks ning huvitatud olukorra
lahendamisest.
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Foto 12. Võsu jõgi, Mere pais (24.09.2019)

Foto 13. Keskkonnainspektorid kontrollimas Mere paisu (11.10.2019)

1,5 km kaugusel Mere paisust on rajatud Metsa pais, mis kujutab endast betoonist paisu, millesse on
jäetud kalade läbipääsuks ava (foto 14). Paisutamise eesmärk on ebaselge, otsest vajadust selleks ei
paista. Pais võib olla mingite veehulkade ja voolukiiruste juures kas ületamatu (sõõrsuudele) või
raskesti ületatav. Metsa ja Mere paisude rännet takistavale mõjule on viidatud ka Eesti Loodushoiu
Keskuse 2016-2017. a töös. Uuringu ajal ei olnud paisu taastatud ja jõesilmud olid võimelised seda
ületama. Hetkel projekti raames teostatava seire käigus jõesilmu ülalpool Mere paisu tabatud ei ole.
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Foto 14. Võsu jõgi, Metsa pais (16.10.2019)
Endise Sae paisu (PAIS014250) asemel on rajatud looduslik kärestikuline kalatee. Kalatee ülemises
otsas on säilitatud maakividest ja paeplaatidest konstruktsioon, mida on betooniga tugevdatud (foto
15). Künnise otstarve on ebamäärane ja kuna ehitis võib toimida rändetõkkena siis oleks vajalik uurida
võimalusi paisu täielikuks eemaldamiseks.

Foto 15. Võsu jõgi, Sae kalatee sissevool (24.09.2019)
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Võsu jõe kesk- ja ülemjooks ning ka ülemjooksu lisajõed on liigendatud paisude kaskaadiga, mis algavad
mere poolt Laviku paisuga (PAIS014240) (foto 16). Paisude eemaldamine oleks vajalik, kuid ilmselt
raskesti teostatav kuna paisude kõrguste vahed on suured ja paisjärvede likvideerimiseks nõusolekute
saamine ebatõenäoline. Alustada tuleks kõige merepoolsemast ehk Laviku paisust. Kuna selle
teostamise tõenäosust on hinnatud väikeseks, on ka koondhinnang 5. Raskendavateks asjaoludeks on
maaomanike huvid, võimalikud muinsuskaitselised piirangud ja ehituste suur maksumus. Samuti on
Muike (Oruveski I) (PAIS018600) ja Oruveski II (PAIS018610) hiljuti rekonstrueeritud ning need
paisjärved on olulised ka tuletõrje veevõtukohtadena.

Foto 16. Võsu jõgi, Laviku pais (24.09.2019)

Oruveski paisudest ülesvoolu on lühikese vahega rajatud veel kaks paisu: Ojaäärse I (PAIS025850) ja
Ojaäärse II (PAIS025860). Esimese paisu taha on tekitatud Ojaäärse paisjärv. Paisude eemaldamine on
ilmselt keerukas ning arvestades, et nendest allavoolu jääb mitmeid ületamatuid ja raskesti
lahendatavaid objekte, siis on Ojaäärse I ja Ojaäärse paisu koondhinnang 5.
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Foto 17. Võsu jõgi, Ojaäärse I pais (30.05.2019)

1.7 Altja jõgi (VEE1076600)
Altja jõe pikkus koos lisaharudega on 17,6 km ning valgala on 46,1 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse Oandu paisust (PAIS018040) suubumiseni
merre. Altja oja jääb Lahemaa loodusala piiresse (EE0010173).

Vastavalt VMK 2018. a hinnangule on Altja jõe koondhinnang kui ka ökoloogiline hinnang kesine.
Ökoloogilise seisundi mittehea põhjuseks on kalastik ja paisutamine. Altja jõel on kaardistatud kaks
paisu, millest üks on ebaseaduslik ning selle kohta puuduvad Keskkonnaregistris andmed (joonis 7).
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Joonis 7. Altja jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Peamine rändetõke jõel on suudmest 4,2 km kaugusel asuv Oandu pais (PAIS018040), mis on
muinsuskaitseliste eritingimustega ajaloolise kompleksi osa ja seetõttu on hinnatud teostatava
lahenduse puudumise tõttu koondhindega 5, kuigi vajadus kaladele läbipääsu tagamiseks on olemas.
Teostamist raskendab ka suur kõrguste vahe ning asjaolu, et võimalike looduslähedaste kalateede
rajamiseks vajaliku maa leidmine väljakujunenud tiheda hoonestuse tõttu ei ole lahendatav (foto 18).

Altja jõel suudmest ligikaudu 2 km kaugusel Silla talukoha juurde on rajatud maakividest illegaalne pais
(foto 19), millesse on paigaldatud ka truubi toru. Kuna toru on ummistunud ja seda pidevalt, tekitab
pais rändetõkke ja paisutuse kõrgusega 47 cm (foto 20). Paisul otstarve puudub ja vajalik on pais
likvideerida. Pais on rajatud riigimaale (88703:001:1530), mistõttu selle lammutamine talgu korras on
lihtsasti teostatav. Täpsed koordinaadid on aruande lisas olevas tabelis.
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Foto 18. Altja jõgi, Oandu pais (06.06.2019)

Foto 19. Altja jõgi, illegaalne maakividest pais Silla kinnistu juures (05.2017)
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Foto 20. Altja jõgi, illegaalne maakividest pais Silla kinnistu juures (16.10.2019)

1.8 Mustoja jõgi (VEE1076000)
Mustoja jõe pikkus on 28 km ning valgala on 135 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse Vihula II (Mõisa) paisust (PAIS025080) suubumiseni merre. Mustoja
jääb kuni Vihula III paisuni (PAIS022780) Lahemaa loodusalasse (EE0010173). Jõe veekogumi hea
seisundi nõue tuleneb ka EL Veepoliitika Raamdirektiivist, mida viiakse ellu veemajanduskavade kaudu.

Mustoja jõgi on jagatud kaheks veekogumiks ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Mustoja
1 (Mustoja Vihula alumise paisjärveni) koondseisund kui ka ökoloogiline seisund halb. Halva seisundi
põhjuseks on kogumile rajatud paisud, mille mõju on hinnatud ka Mustoja 2 kogumile negatiivseks.
Seetõttu on Mustoja 2 (Mustoja Vihula alumisest paisjärvest suudmeni) koondhinnang kui ka
ökoloogiline seisund kesine, sõltumata sellest, et Vihula I (Saeveski) paisu asemele rajati 2011. asemel
tehiskärestik/koelmu.
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Mustojal on varasemalt olnud kolm paisu, millest säilinud on Vihula mõisa paisud: Vihula II
(PAIS025080) ja Vihula III (PAIS022780). Vihula I (Saeveski) pais (PAIS025070) likvideeriti tehnilise abi
projekti käigus 2011. aastal (joonis 8).

Joonis 8. Mustoja jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Vihula II (foto 21) ja Vihula III paisu (foto 22) eemaldamist tuleks vaadelda kompleksselt ja võttes
arvesse muinsuskaitselisi eritingimusi ja tehnilise teostamise keerukust, on koondhinnang nendele
paisudele 5. Vihula III paisul toimub ka elektri tootmine.
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Foto 21. Mustoja, Vihula II pais (06.06.2019)

Foto 22. Mustoja, Vihula III pais (06.06.2019)

Ilmselt leidub ka ülalpool paisjärvi asuval jõelõigul lõhelastele ja sõõrsuudele sobivaid elupaikasid, kuid
nende kvantiteeti, kvaliteeti ja potentsiaali ei ole hinnatud. Kuna Mustoja kesk- ja ülemjooks ning ka
selle jõelõigu lisaojad on suurel määral juhitud kunstlikult kaevatud sängi, siis on oja potentsiaal
oluliselt halvenenud. Tugevalt on eutrofeerunud ka kõige olulisem lisaoja – Annikvere oja
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(VEE1076300) (TÜ Mereinstituut ja EMÜ Limnoloogiakeskus 2008). Seega vajaks paisudest ülesvoolu
jäävate veekogude kalastikuline seisund ja potentsiaal täiendavaid uuringuid, kuid seda tegevust ei ole
LIFE IP CleanEST projektiga ette nähtud. Vahendid selleks tuleb leida mujalt.

1.9 Vainupea jõgi (VEE1075800)
Vainupea jõe pikkus on 27,4 km ja valgala suurus 55,6 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse Karula oja (VEE1075900) suudmest kuni suubumiseni Soome lahte.
Jõe veekogumite hea seisundi nõue tuleneb ka EL Veepoliitika Raamdirektiivist, mida viiakse ellu
veemajanduskavade kaudu.

Vainupea jõgi on jagatud kaheks veekogumiks ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on
Vainupea 1 (Vainupea Pajuveski (Veskirahva) paisuni) ja Vainupea 2 (Vainupea Pajuveski (Veskirahva)
paisust suudmeni) koondseisund kui ka ökoloogiline seisund hea. Varasematel aastatel (2012-2017) on
Vainupea 1 seisund paisutamise tõttu hinnatud kesiseks.

Vainupea jõele on rajatud kaks paisu: Pajuveski (PAIS018480) ja Kandle (PAIS013110) (joonis 9).
Alamjooksul asuva Pajuveski paisu juurde on rajatud möödaviik-kalapääs (foto 23), kuid Kandle pais
(foto 24) on jätkuvalt ületamatu. Samas on Kandle paisu osas seisukoht, et selle avamine on tehniliselt
keeruline ning otsene vajadus puudub. Kandle pais asub lõigul, mis ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli
ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.
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Joonis 9. Vainupea jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Peale Pajuveski (PAIS018480) kalatee rajamist (valmis 2015. a) on jõgi teoreetiliselt kaladele läbitav
kuni Kandle paisuni (PAIS013110). Varasemate uuringute ja käesoleva ülevaatuse käigus tuvastati, et
rändeteed võivad siiski olla tõkestatud. Ühe põhjusena on teada kobraste aktiivne tegevus. Samuti on
rajatud Kandle paisust allavoolu Kaarli tiikide süsteem (Eisma-Kandle maanteelt 100 m), kus võimalik
on tiikide ühendustruupide/läbipääsude sulgemine maaomaniku poolt laudade ja metallvõredega,
seda eriti veevaestel aegadel (foto 25).

Ka Eesti Loodushoiu Keskuse aruandes 2016-2017. aasta uuringu aruandes toodi välja, et Pajuveski
kalapääs pole alati olnud veega varustatud, seda aspekti tuleb edaspidi jälgida. Lisaks peab tähelepanu
pöörama teetruupidele Kiva küla lähistel loodesuunas ja Kaarli talu ning Kandle vahelist jõelõiku
ületaval teel Kandlelt põhjasuunas. Sinna on paigaldatud uued plastist teetruubid, mis tekitavad
allavoolupoolses otsas 0,15 m kõrguse astme (foto 26). Tõsisemaks probleemiks, vähemalt
sõõrsuudele, on aga asjaolu, et kuna torus on voolukiirused suured, siis sellisel siledal ja libedal pinnal
on kaladel vastuvoolu liikumine raske, kui mitte võimatu. Sellised truubitorud tuleks asendada.
Ebasoodsa hüdroloogilise režiimi tõttu on Vainupea jõe meriforelli taastootmispotentsiaali hinnatud
tagasihoidlikuks, laskujate arv 195 (TÜ Mereinstituut ja EMÜ Limnoloogiakeskus 2008). Samas jõesilmu
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rännete varasemad uuringud (Eesti Loodushoiu Keskus 2016-2017) ja ka hetkel käimasolev uuring
näitavad jõe head potentsiaali jõesilmu koelmu- ja elupaigana. Seega on vajadus jõe avatuna
hoidmiseks kuni Kandle paisuni suur. Kuna Kandle paisu eemaldamiseks teostatavat lahendust leida on
väga keeruline, on paisu koondhinne 5.

Foto 23. Vainupea jõgi, Pajuveski kalatee (24.09.2019)

Foto 24. Vainupea jõgi, Kandle pais (06.06.2019)
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Foto 25. Vainupea jõgi, truup Kaarli tiikide süsteemis (06.06.2019)

Foto 26. Astmega kaksiktruubid Vainupea jõel, Kandlelt põhjasuunas. Siledad plasttorud on suuremate
voolukiiruste korral raskesti läbitavad (16.10.2019)
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1.10 Järveoja (VEE1300001)
Järveoja pikkus on 1,4 km ja valgala alla 10 km2. Oja on allikatoiteline ja veevool säilib ojas ka veevaestel
perioodidel. Kuulub kogu ulatuses lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade
nimistusse. Oja alamjooks on looduskaitse alla võetud Järveoja hoiualana, mis kuulub Natura 2000
võrgustikku (Järveoja loodusala, EE0060229). Loodusala eesmärgiks on elupaigatüübi jõgede ja ojade
(3260) kaitse.

Vastavalt VMK 2018. a hinnangule on Järveoja koondhinnang kui ka ökoloogiline hinnang hea.

Lõhelaste ja sõõrsuude potentsiaalseks elupaigaks on osa alamjooksul asuvast looduslikust sängist
(kuni 1,2 km suudmest), kus potentsiaalne meriforelli laskujate arv on 100-150 isendit (TÜ
Mereinstituut ja EMÜ Limnoloogiakeskus 2008).

Oja on alamjooksul Võte-Vainupea-Kunda maantee alt (0,47 km suudmest) läbi viidud truubiga, mis
tekitab merepoolses otsas astme kõrgusega 0,45 m (foto 27 ja joonis 10). Vajalik on aste eemaldada
näiteks truubi asendamisega torusillaga koostöös Maanteeametiga. Teostamisraskuste ilmnemisel
võib alternatiivina kaaluda ka oja põhja kujundamist kärestik-koelmuks. Kuna oja potentsiaal
siirdekalade elupaigana ei ole suur, siis on ka koondhinnang 2. Samas on iga lisandunud kilomeeter
avatud jõge suure tähtsusega ja kui truubi asendamine oleks hõlpsasti teostatav, tuleks seda teha.

Foto 27. Järvoja, truup Võte-Vainupea-Kunda maantee all (06.06.2019)
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Joonis 10. Järvoja ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

1.11 Selja jõgi (VEE1074600)
Selja jõe pikkus on 47,7 km, valgala 422,6 km2. Jõe alamjooks Varangu sillast kuni suudmeni (17,5 km)
on kaitse all Selja jõe loodusalana (EE0060218), kus kaitstavateks kalaliikideks on jõesilm, lõhe ja võldas
ning veeselgrootutest paksukojaline jõekarp. Kuulub kogu ulatuses lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Jõe veekogumite hea seisundi saavutamiseks tuleb ellu viia
EL Veepoliitika Raamdirektiivist tuleneva vesikondade veemajanduskavade kaudu.

Selja jõel on olnud 6 paisu, millest säilinud on kolm: Varangu paisuvare (PAIS018830) ning Päide I
(PAIS019850) ja II (PAIS019860) pais. Oruveski (PAIS013170), Arknaveski (PAIS011080) ja Paatna
(PAIS013980) paisud on hävinenud/lammutatud (joonis 11).
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Joonis 11. Selja jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Suudmest 15 km kaugusel asuv Varangu paisuvare on raskesti ületatav ja sõõrsuudele seniste
uuringute kohaselt ületamatu (foto 28). Lahendused on paisu lammutamine ja kujundamine
kärestikuks. Paisuvare läbitavaks muutmine on kõrge prioriteediga, seda on rõhutatud ka TÜ
Mereinstituudi ja EMÜ Limnoloogiakeskuse 2008. aasta ja Eesti Loodushoiu Keskuse 2018. aasta
aruannetes.
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Foto 28. Selja jõgi, Varangu pais (09.09.2019)

Päide I ja Päide II paisud asuvad merest 34 km kaugusel (foto 29 ja 30). Paisud asuvad lähestikku,
mistõttu moodustavad kompleksi, kus ainult ühe paisu eemaldamise positiivne mõju on minimaalne.
Ka on nendel paisude ette näha raskusi teostamisel maaomaniku vastuseisu tõttu. TÜ Mereinstituudi
2018. aasta uuringu hinnangul lõhele sobivaid kudealasid paisudest ülesvoolu ei leidu, kuid meriforell
rändaks oluliselt kaugemale. EMÜ Limnoloogiakeskuse ja TÜ Mereinstituudi 2007. aasta uuringu alusel
on ülemjooksul vähemalt kaks sobivat mõne kilomeetrilist lõiku enam kui 10% forelli
taastootmispotentsiaaliga. Ka sõõrsuudele leiduks Päide paisudest ülesvoolu olulisel määral sobivaid
elupaikasid. Tuleb jätkata võimaluste otsimist rändeteede avamiseks.
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Foto 29. Selja jõgi, Päide II pais (16.10.2019)

Foto 30. Selja jõgi, Päide I pais (16.10.2019)

1.12 Soolikaoja (VEE1075300)
Soolikaoja suubub Selja jõkke. Oja pikkus on 6 km ning valgala 122,1 km 2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.
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Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Soolikaoja koondseisund kui ka ökoloogiline seisund
kesine. Kuni 2016. aastani on kogumi seisund hinnatud halvaks, v.a aastal 2011, mil selle seisund
hinnati kesiseks. Soolikaoja on tugevasti muudetud ning kesise koondhinde põhjuseks on
hajukoormus, punktkoormus ja hüdromorfoloogilised muutused.

Soolikaojal on varasemalt olnud kokku 6 paisu, millest säilinud on veel kolm: Soolikaoja 1 (PAIS010191),
Soolikaoja 2 (PAIS010192) ja Soolikaoja IV (PAIS026630). Soolikaoja pais (PAIS010190) on säilinud, kuid
see on rajatud sinna, kus see ei takista jões kalade liikumist. Nortsu (PAIS010193) ja Soolikaoja 3
(PAIS010193) paisud on lammutatud ning sinna on paigaldatud kaheharulised truubid (joonis 12).

Kõik säilinud paisud paiknevad Rakvere linnas oja ülemjooksul ning need on osa tiikide kompleksist.
Soolikaoja IV paisu näol on tegemist betoonist kuuekandilise ülevooluga, millel tiigipoolses otsas on
metallist ülevooluvari. Kogu ehitis on kaetud metallkandjatel puitkattega. Sealt edasi allavoolu on oja
suunatud torusse. Paisu taha tekitatud paisjärv on osa linna miljööst ning oluline tuletõrje
veevõtukohana. Veetasemete vahe 1,1 m (foto 31).

Soolikaoja 1 ja Soolikaoja 2 paisude vahe on 25 m. Soolikaoja 1 on betoonist pais pikkusega 5,5 m, mille
sees on 1,0 m laiune varjaga suletav ülevooluava. Paisutamisega suunatakse vett väikese kanali kaudu
pargitiiki. Veetasemete vahe 0,7 m (foto 32). Soolikaoja 2 on betoonist pais pikkusega 3 m, mille sees
on 0,5 m laiune varjaga suletav ülevooluava. Veetasemete vahe 0,4 m (foto 33).
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Joonis 12. Soolikaojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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Foto 31. Soolikaoja IV (06.07.2020)
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Foto 32. Soolikaoja 1 (06.07.2020)
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Foto 33. Soolikaoja 2 (06.07.2020)

Soolikaoja paise tuleb vaadelda kompleksselt, võttes arvesse, et paisud mõjutavad oja kesk- ja ülaosa,
paisjärved on osa linna miljööst ning need on olulised tuletõrje veevõtukohtadena. Samuti on
Soolikaoja suunatud ulatuslikult maa-alustesse torudesse. Soolikaoja paisudel on negatiivne mõju
kalastikule olemas, kuid see on suhteliselt väikene arvestades mõju tähtsust siirdelistele kalaliikidele
ning teiste sealsete survetegurite suuremat olulisust (sh vooluveekogu füüsiline modifitseerimine;
samuti reostatus, mille mõjuala jääb ka ulatuslikult allavoolu). Seega lähtutakse, et kalade rändeteede
avamine pole Soolikaojal prioriteetne ja antud projekti raames teostatav lahendus selleks
puudub — paisude koondhinne on 4.

Sõmeru jõgi (VEE1075600)
Sõmeru jõgi on Selja jõe lisajõgi, mille pikkus on 16,3 km ja valgala 65,9 km2. Sõmeru jõgi
kuulub peaaegu kogu ulatuses (Mõdriku I paisust kuni suubumiseni Selja jõkke) lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Lisaks kehtivad jõel EL Veepoliitika
raamdirektiivist tulenevad nõuded, mille järgi tuleb tagada veekogu hea ökoloogiline seisund.
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Vastavalt VMK 2018. a hinnangule on Sõmeru jõe koondhinnang kui ka ökoloogiline hinnang kesine.
Ökoloogilise seisundi mittehea põhjuseks on kalastik ja hüdromorfoloogilised parameetrid.

Sõmeru jõel on varasemalt olnud kokku 6 paisu, millest üks (Tahu, PAIS024950) on tänaseks
hävinenud/lammutatud. Säilinud on Mõdriku (PAIS017230) ja Mõdriku 1 (PAIS017231), mis asuvad
Mõdriku mõisa juures ning on rajatud mõisatiikide otstarbeks. Samuti on säilinud Rägavere
(PAIS017240), Rägavere II (PAIS026510) ja III (PAIS026520), kuid nende paisude juurde on rajatud
möödaviik-kalapääs (joonis 13). Rägavere möödaviik-kalapääs valmis 2015. aastal.

Joonis 13. Sõmeru jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Kuna Mõdriku paisud (foto 34 ja 33) asuvad jõe ülemjooksul, kus edasi ülesvoolu sobivaid elupaikasid
ei leidu, siis paisude eemaldamine ei ole prioriteetne (koondhinne 4). Lisaks on paisud mõisakompleksi
osa.
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Foto 33. Sõmeru jõgi, Mõdriku pais (30.05.2019)

Foto 34. Sõmeru jõgi, Mõdriku I pais (30.05.2019)

Küll aga on tarvis tegeleda Rägavere kalatee ülemises otsas asuva betoonist regulaatoriga. Paisjärves
veetaseme hoidmiseks on ehitatud laudadega suletav vara, millega on 2019. aasta ülevaatuste
andmetel tekitatud 40-50 cm kõrgune ületamatu tõke ülesvoolu rändavatele kaladele (foto 35). Tuleb

47

leida lahendus regulaatori lammutamiseks või muul moel ületatavaks muutmiseks. Paisjärve vee
kvaliteet vajab samuti põhjalikku uuringut, kuna tunda on olnud tugevat läga lõhna.

Foto 35. Sõmeru jõgi, Rägavere kalatee sissevool (30.05.2019)

1.13 Vetiku oja (VEE1075601)
Vetiku oja on Sõmeru jõe vasakkalda lisajõgi. Oja pikkus koos lisaharudega on 3,5 km, valgala jääb alla
10 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Ojal kehtivad
EL Veepoliitika raamdirektiivist tulenevad nõuded, mille järgi tuleb tagada veekogu hea ökoloogiline
seisund.

Vetiku oja ei ole VMK-s eraldiseisvalt hinnatud, kuid vastavalt VMK-le mõjutab Vetiku II pais Selja 3
kogumi seisundit. Ojalt on eemaldatud kõige alumine ehk Vetiku I pais (PAIS024960). Et Muru
suvilakompleksi territooriumil ei hakataks oja uuesti tõkestama ja paisutama, tuleb regulaarselt
kohapealset olukorda kontrollida.

Vetiku II pais (PAIS024970) (foto 36) moodustab asumi sisese väikejärve ja selle likvideerimine võib olla
probleemne tehnilise keerukuse ja elanikkonna vastuseisu tõttu. Suudmest paisuni rändetõkked
puuduvad. Paisjärvest ülesvoolu ei leidu arvestataval määral lõhelastele ja sõõrsuudele sobivaid
elupaikasid. Seetõttu ei ole Vetiku II pais prioriteetsete paisude nimekirjas (koondhinne 4) (joonis 14).
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Foto 36. Vetiku oja, Vetiku II paisu väljavool (30.05.2019)

Joonis 14. Vetiku ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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1.14 Karepa oja (VEE1074500)
Karepa oja pikkus on 8 km ja valgala 12,6 km2. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav veekogu. Samuti ei
kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.

Vastavalt VMK 2018. a hinnangule on Karepa oja koondhinnang kui ka ökoloogiline hinnang hea.

Keskkonnaregistri andmetel on ojale rajatud üks pais – Karepa pais (PAIS013160), mis asub suudmest
1,6 km kaugusel eramaal (joonis 15). Paisul puudub majanduslik otstarve, kuid sinna on tekitatud
süsteem vee kogumiseks, mida kasutatakse peamiselt kastmiseks (foto 37). Paisu kõrvalt kulgeb
kividest säng, mis sobilike veehulkade korral võib olla kaladele läbitav (foto 38). Kuna tegemist ei ole
avalikult kasutatava veekoguga ning selle seisund VMK andmetel on hea, siis ei ole see projekti LIFE IP
CleanEST raames prioriteetne pais. Projekti raames tegeletakse nende veekogudega, mille seisund on
kesine, halb või väga halb.

Foto 37. Karepa pais (06.07.2020)
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Foto 38. Kividest säng Karepa paisu kõrval (06.07.2020)
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Joonis 15. Karepa ojale rajatud pais (aluskaart: Maa-amet)

1.15 Toolse jõgi (VEE1074100)
Toolse jõe pikkus on 25,2 km ja valgala 84,3 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemisja elupaikade nimistusse Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni Soome lahte (18,5 km). Jõel
kehtivad ka EL Veepoliitika raamdirektiivist tulenevad nõuded, mille järgi tuleb tagada veekogu hea
ökoloogiline seisund veemajanduskavade kehtestamise ja meetmete rakendamisega.

Vastavalt VMK 2018. a hinnangule on Toolse jõe koondhinnang kui ka ökoloogiline hinnang kesine.
Ökoloogilise seisundi mittehea põhjuseks on 2015. aastal kalastiku seisund, mida vastavalt VMK-le
mõjutavad lubjakivikarjääride heitveed, koprad ja Kaliküla mnt truup (hilissügiseni). Uuemad
hinnangud puuduvad.

Toolse jõe alamjooksul rekonstrueeriti 2015. aastal kaks kesise ujumisvõimega kalaliikidele ületamatut
teetruupi: 6,2 km suudmest Kunda-Selja maantee truup ja 7,25 km kaugusel merest Ojaküla
viieharuline truup Pühajõe talust idas. Teostatud tööde tõhusust pole seni uuritud ja projekti LIFE IP
CleanEST raames on alustatud silmu rännete uuringut. Uuringul on kaks eesmärki: hinnata rajatud
kalateede toimimist ja selgitada välja, kas Ojaküla sillast 1,8 km ülesvoolu Paeallika kinnistul asuv
teetruup on kaladele rändetõke või mitte (joonis 16).
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Joonis 16. Toolse jõel rekonstrueeritud maantee truubid (aluskaart: Maa-amet)

Pärast Kunda-Selja maantee Viltukalda truubi rekonstrueerimist ja Ojaküla truupide asendamist sillaga,
puuduvad Toolse jõel inimtekkelised rändetõkked kuni jõe keskjooksul asuva Ojaküla ülemise truubini
(foto 39). Truup asub Ojakülast edelas Paeallika kinnistul (90201:001:0545) suudmest 9,1 km kaugusel.
Truubi allavoolupoolne ots moodustab 20 cm kõrguse astme, mis võib osutuda takistuseks
sõõrsuudele. Lisaks ei taga truubi vee läbilaskevõime piisavat läbipääsu suuremate vooluhulkade korral
ja ülesvoolu moodustub paisutusest mõjutatud ala. Iseloomulik sellistele väiksematele truupidele on
ka kobraste huvi neid paisutuse eesmärgil sulgeda, eriti madalveeperioodidel. Sellisel juhul tekib
kaladele ületamatu tõke. Lahendus on truubi asendamine torusillaga koostöös tee valdajaga. Truubist
ülesvoolu kuni Põdruse-Kunda-Pada maanteeni leidub veel mitmeid hea kvaliteediga jõelõikusid, mis
sobiksid forelli ja sõõrsuude koelmu- ning elupaikadeks projekti käigus teostatud seire põhjal.
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Foto 39. Toolse jõgi, Ojaküla ülemine truup koprapaisuga (09.09.2019)

1.16 Kunda jõgi (VEE1072900)
Kunda jõgi on 82,2 km pikk ja valgala suurus on 535,9 km2. Kuulub kogu ulatuses lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Osa jõest1 jääb ka Natura 2000 võrgustikku
kuuluva Sirtsi loodusala (EE0070104) piiridesse, kus kaitstavateks kalaliikideks on jõesilm, hink, võldas
ja lõhe ning selgrootutest paksukojaline jõekarp. Jõe veekogumite hea ökoloogilse seisundi nõue
tuleneb

ka

EL

Veepoliitika

Raamdirektiivist,

mille

elluviimist

viiakse

läbi

vesikondade

veemajanduskavade meetmete abil.

Kunda jõgi on jagatud neljaks veekogumiks ning vastavalt veemajanduskava (edaspidi VMK) 2018. a
vahehindamisele on Kunda 1 (Kunda Ädara jõeni), Kunda 2 (Kunda Ädara jõest Kunda III paisuni) ja
Kunda 3 (Kunda I ja III paisu vahel) koondseisund kui ka ökoloogiline seisund kesine. Mittehea
ökoloogilise seisundi põhjuseks vastavalt VMK-le on kalastiku seisund ning rändetõkked. Kunda 4
(Kunda alumisest HEJ paisust suudmeni) ökoloogiline seisund on hinnatud heaks, kuid kogumi
koondseisund on hinnatud halvaks (kolm varasemat aastat on kogumi koondseisund hinnatud heaks).

1

14,2 km pikkune lõik suudmest 0,15–14,34 km, 8,0 km pikkune lõik keskjooksul 34,32–42,27 km ja 2,1 km
pikkune lõik 44,59–46,68 km suudmest. Lisaks on Kunda jõest kaitse all 2,3 km pikkune lõik, mis asub Sirtsi
looduskaitsealal
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Kunda jõel on säilinud neli paisu (Kunda I (PAIS010050), Kunda III (PAIS010070), Kunda IV (Kundamõisa)
(PAIS015940) ja Aravuse (PAIS011040)). Olemasolevatest paisudest on rajatud kalapääs üksnes Kunda
III paisule. Kunda II (PAIS010060) on likvideeritud ning selle asemele on rajatud tehiskärestik. Lisaks
Kunda II paisule on hävinenud/lammutatud veel mitmeid väiksemaid rändetakistusi (Kohala
(PAIS012640), Vähiveski (PAIS015600), Võhu Vanaveski (PAIS025690) ja Võhu (PAIS025680)), kuid
probleemsemad paisud jõe alamjooksul on veel säilinud (joonis 17).

Joonis 17. Kunda jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Kunda jõgi on üks kolmest algupärase loodusliku lõhe populatsiooniga jõest, mis suubub Soome lahte.
Praegusel ajal on siirdekaladele kättesaadav ainult jõe suudmeala 2,1 km pikkune lõik. Rändeteede
avamisega suureneks laskuvate lõhede arv hinnanguliselt 17 000 isendi võrra (TÜ Mereinstituut 2019).
Jõe seisundi parandamine mõjutaks oluliselt ka muude siirde- ja poolsiirdekalade ning kaitsealuste
kalaliikide seisundit ja arvukust.

Suurima negatiivse mõjuga on jõe alamjooksul asuvad paisud (Kunda I (PAIS010050) ja Kunda III
(PAIS010070)). Nende puhul on vaja analüüsida erinevaid efektiivseid lahendusi kalade
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rändevõimaluste tagamiseks, arvestades eelnevalt tehtud kalapääsude uuringute 2 tulemusi, muude
tehniliste lahenduste sobivust ja efektiivsust Eesti tingimustes3 ning lisaks ka muinsuskaitselisi väärtusi
ja Kunda linna suurettevõtete veevõtu vajadusi. Sealhulgas tuleb objektipõhiselt arvestada veeerikasutuslubade menetlusi ning erinevate paisude puhul mitmeid kohtuotsuseid.

Esimene ületamatu rändetõke asub 2,1 km kaugusel suudmest (Kunda I e. Hüdroelektrijaama pais)
(foto 40). Kunda II (Estonian Cell veehaare) paisu (PAIS010060) mõjusid tuleks täpsemalt uurida. Pais
ei takista kalade rännet veerohketel aegadel, kuid hinnata tuleks jõe läbitavust väikeste vooluhulkade
korral (foto 41). Kunda III paisu (IMG Energy) juurde on 2012. a rajatud kalalift-tüüpi kalapääs, mis on
esimene omataoline Eestis, kuid mille eesmärgipärase toimimise ja positiivsete mõjude kohta jõe
ökoloogilisele seisundile, k.a kalade rändevõimaluste parandamise kohta erinevatele liikidele,
puuduvad andmed (foto 42). Paisudel on oluline mõju jõe kalastikule ning alamjooksu rändeteede
avamine on suure tähtsusega, kuid arvestades, et kalade rändevõimaluste lahenduste leidmine on
keeruline paisuomanike majanduslike huvide, muinsuskaitseliste piirangute ja piisavalt efektiivsete
tehniliste lahenduste leidmise keerukuse tõttu, siis on alamjooksu paisude koondhinne 2.

2

Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi
parandamine
(investeeringute
kava)“
toetust
saanud
projektide
efektiivsuse
hindamine;
https://www.envir.ee/sites/default/files/aruanne_1.pdf
3
https://www.envir.ee/sites/default/files/kruvikalap22sude_aruanne_2018.pdf
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Foto 40. Kunda jõgi, Kunda I pais. Vasakkaldal asuv kanal tuleks kujundada kalapääsuks (07.11.2019)
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Foto 41. Kunda jõgi, Kunda II pais (07.11.2019)

58

Foto 42. Kunda jõgi, Kunda III pais, kalalift esiplaanil (07.11.2019)
Kunda IV (Kundamõisa) pais (PAIS015940) asub 5,5 km jõe suudmest. Kuna Kunda jõe keskjooksul
leidub harjuse ja forelli elupaikasid, siis on oluline avada võimalikult palju ühendusteid jõe eri osade
vahel. Paisu kõrval, jõe vasakkaldal on säilinud möödaviikkanal, mida saab kasutada kalade rändeteede
avamiseks (foto 43).
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Foto 43. Kunda jõgi, Kunda Mõisa pais (07.11.2019)

Jõe ülemjooksul asub Aravuse pais (PAIS011040) (suudmest 50 km), mille avamine on vajalik, kuid
kohaliku kalakasvatuse huvide tõttu võib olla raskesti teostatav (foto 44). Kunda jõe ülemjooksul on
hea kvaliteediga forelli elupaikasid ja paisu eemaldamine ühendaks kümnete kilomeetrite ulatuses hea
kvaliteediga elupaikasid.
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Foto 44. Kunda jõgi, Aravuse pais (30.05.2019)

Jõe alamjooksul siseneb paremkaldalt Villavere oja (VEE1074000). Suubumine Kunda jõkke toimub 9,6
km kaugusel suudmest kahes harus, mis on kujundatud kaladele ületamatuteks astanguteks (foto 45).
Villavere oja ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Samas
on Kunda jõe alam- ja keskjooksul harjuse ja forelli elupaiku. Oja potentsiaali hindamise kohta andmed
puuduvad, seetõttu ka koondhinne 3.

Foto 45. Villavere oja vasakpoolne astang (06.06.2019)
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1.17 Pada jõgi (VEE1071900)
Pada jõe pikkus on 40,4 km ja valgala pindala 191,1 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre. Jõgi asub ka
Mahu-Rannametsa loodusala (EE0060223) ja Pada jõe hoiuala koosseisus, kus kaitstavaks kalaliigiks on
jõesilm. Lisaks kehtivad jõel EL Veepoliitika raamdirektiivist tulenevad nõuded, mille järgi tuleb tagada
veekogu hea ökoloogiline seisund.

Pada jõgi on jagatud kaheks veekogumiks (Pada 1 – Pada Tüükri kraavini; Pada 2 – Pada Tüükri kraavist
suudmeni) ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on mõlema kogumi koondseisund kui ka
ökoloogiline seisund kesine. Ökoloogilise seisundi mittehea põhjuseks on paisutamine. Kuigi Pada 1
kogumil on rajatud kärestik-kalapääs Koila paisu asemele ning hävinenud/lammutatud on Aasu ja
Aasukalda paisud, siis on selle kalastiku seisund jätkuvalt kesine. Põhjuseks tõenäoliselt kogumil asuv
ületamatu Pada pais kui ka alamjooksule (Pada 2 kogum) jäävad paisud, mis mõjutavad ka Pada 1
kalastikku.

Pada jõel on ajalooliselt olnud 13 paisu ning täiendavalt on probleemiks Pada jõel kobraste tegevus.
Üheks probleemseks kohaks on ka Mahu-Unukse maanteetruubid, kuhu on tekitatud 0,3 m kõrgune
aste ning suurte vooluhulkade korral on truup raskesti läbitav või läbimatu.

Tänaseks on säilinud veel 7 paisu, millest raskesti ületatavad on Unukse (PAIS023640) ja Pada
(PAIS018300) koosmõjus kopra paisuga paisuvarest ülesvoolu. Kalapääs on rajatud Adrika
(PAIS019940) ja Koila paisule (PAIS014130) ning ülejäänud paisud (Kitse (PAIS023610),Tuularu
(PAIS023620) ja Unukse veski (PAIS023650) rändeid ei takista.

Lagunenud või lammutatud on Lokuta (PAIS016640), Lauriveski (PAIS019950), Pärna (PAIS019960),
Tuularu veski (PAIS023630), Aasu (Asso) (PAIS010490) ja Aasukalda vanaveski (PAIS010500) paisud
(joonis 18).
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Joonis 18. Pada jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Pada jõel on olulised inimtekkelised rändetõkked säilinud jõe keskjooksul Unuksel. Väikese vahemaaga
on Unukse-Mahu maantee kaheharuline truup ning otstarbeta betoonist Unukse pais (PAIS023640)
(paisutuskõrgus 0,65 m). Pais on kaladele raskesti ületatav. Paisu põhikonstruktsioon on betoon, mida
on otstes kivide ja ehitusmaterjali jäätmetega kindlustatud (foto 46). Paisu eemaldamiseks tuleb
kaaluda ka talgute korraldamist.
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Foto 46. Pada jõgi, Unukse pais (06.06.2019)

Unukse-Mahu maantee kaheharulise truubi põhi tekitab 0,3 m kõrguse astme (foto 47). Samuti
moodustab madala veeseisu korral astme truupide betoonist alusplaat. Lisaks ehitise konstruktsioonist
tingitud astmetele ilmneb ka siin kobraste huvi ja võimekus sulgeda truupe (foto 48). Truubi
asendamise lahendusi tuleb otsida koostöös Maanteeametiga.

Foto 47. Pada jõgi, Unukse truubid (06.06.2019)
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Foto 48. Koprapais Unukse vasakpoolse truubi sissevoolul (09.09.2019)

Kobraste ehitatud pais on ka peamine takistus jõe ülemjooksul Pada paisu (PAIS018300) juures. Pada
paisuvare ei ole ületamatu rändetakistus, kuid vahetult paisuvarest ülesvoolu (2-3 m) asub ligikaudu 1
m kõrgune (september 2019) ületamatu koprapais (foto 49).

Foto 49. Pada jõgi, Pada paisuvare koos koprapaisuga (09.09.2019)
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Pada jõel võib esineda muidki osalisi rändetõkkeid (peamiselt kopratammid ja mõni ebaseaduslik
inimtekkeline takistus), soovitatud on telemeetria rakendamist potentsiaalsete tõkete mõju
hindamiseks (Eesti Loodushoiu Keskus 2018).

1.18 Meriküla oja (VEE1071600)
Meriküla oja on 5 km pikk ja valgala pindala on 31,3 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse. Oja hea ökoloogilise seisundi saavutamist nõuab kehtiv Viru
alamvesikonna veemajanduskava. Varasemalt läbiviidud uuringutes on oja Aseri paisjärvest
(VEE2013550) allavoolu jääv jõelõik hinnatud meriforellile sobivaks, hea kuni väga hea
taastootmispotentsiaaliga veekogumiks (340 laskujat aastas, EMÜ Limnoloogiakeskus ja TÜ
Mereinstituut 2008). Samuti leidub oja ülemjooksul kuni Tallinn-Narva maanteeni forellile sobivaid
elupaikasid.

Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Meriküla oja koondseisund kui ka ökoloogiline seisund
kesine. Kesise ökoloogilise seisundi põhjuseks on toiteainete rohkus, kalastiku seisund ja paisutamine.

Keskkonnaregistri andmetel on ojale rajatud kaks paisu: Aseri (PAIS011160) ja Luisuveski (PAIS015050),
millest viimane on hävinenud/lammutatud. Aseri tiigi paisul (PAIS011160) veeluba puudub. Paisu
kõrgus on ligikaudu 7 m ja see on lagunemisohtlik. Paisu eemaldamine on tõenäoliselt raskesti
teostatav ülesande tehnilise keerukuse, asula keskkonna ilme mõningase muutumise ja ka võimalike
muinsuskaitseliste takistuste tõttu (foto 50).
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Foto 50. Meriküla oja, Aseri tiigi pais (07.11.2019)

Üheks olulisemaks rändetõkkeks on truup mere ja Aseri paisjärve vahel (paisutus 0,5 – 1 m), mis asub
eraomandis ja mille likvideerimine või rekonstrueerimine on seetõttu komplitseeritud (foto 51 ja 52).
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Foto 51. Meriküla oja, Truup tiigi paisu ja mere vahel (07.11.2019)

Foto 52. Meriküla oja, truup Aseri tiigi paisu ja mere vahel (07.11.2019)

Lisaks registris olevatele paisudele on oja alamjooksul kui ka keskjooksul mitmeid illegaalseid rajatisi ja
kivipaisusid, mis takistavad veekogu hea seisundi saavutamist (fotod 53-57) (joonis 19). Vajalik on läbi
viia täiendav uuring oja alam- ja keskjooksu paisude seisukorra ja rändetõkete eemaldamise
võimaluste kohta. Selgitamist vajaks ka oja voolusängi ja suudme säilimine veevaesematel aegadel ja
hea ühenduse tagamise võimalused.
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Kõike seda arvestades on koondhindeks Meriküla paisude eemaldamiseks 3. Samas on ojal arvestatav
potentsiaal meriforelli ja sõõrsuude elupaigana ning paljud oja korrastus- ning elupaikade
taastamistööd oleksid teostatavad ühiskondliku vabatahtlike tööna. Pikemas perspektiivis tuleks
kaaluda oja kandmist lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude
või veekogude lõikude nimistusse, mis tagaks oja seisundi saavutamise ja säilitamise tulevikus.

Foto 53. Meriküla oja. Betoonpaneel oja alamjooksul kogub risu (07.11.2019)
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Foto 54. Meriküla oja. Betoonpais oja keskjooksul Kõrtsialuse külas kõrgusega 0,65 m (07.11.2019)

70

Foto 55. Meriküla oja. Maakividest pais ja traataed oja keskjooksul (07.11.2019)

Foto 56. Meriküla oja. Pais oja keskjooksul Kõrtsialuse külas (07.11.2019)
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Foto 57. Meriküla oja. Kilekottidest pais oja keskjooksul Kõrtsialuse külas (07.11.2019)

Joonis 19. Meriküla ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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1.19 Purtse jõgi (VEE1068200)
Purtse jõgi on 57,2 km pikk ja valgala pindala on 811 km2. Purtse jõge peetakse üheks
kärestikerohkemaks jõeks Eestis. Käivitatud on mitmed Purtse jõe jõgikonna vooluveekogude seisundit
parandavad projektid. Purtse jõe veekogumitel kehtivad veepoliitika raamdirektiivist tulenevad
nõuded ning veemajanduskavas on ette nähtud meetmed veekogu hea ökoloogilise seisundi
saavutamiseks.

Purtse jõgi on jagatud neljaks veekogumiks ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on heas
seisundis üksnes Purtse 1 (Purtse Ojamaa jõeni). Ülejäänud kolme kogumi (Purtse 2 – Purtse Ojamaa
jõest Püssi paisuni; Purtse 3 – Purtse Püssi paisust Viru HEJ paisuni; Purtse 4 – Purtse Viru HEJ paisust
suudmeni) koondhinnang on halb. Heas ökoloogilises seisundis on üksnes Purtse 1, Purtse 2
ökoloogiline seisund on halb ning Purtse 3 ja Purtse 4 ökoloogiline seisund on kesine. Mittehea seisundi
elemendid on 2018. a hinnangus valdavalt määramata, kuid VMK-s on üheks põhjuseks
rändetakistused.

Purtse jõel on olnud üheksa paisu, millest säilinud on veel Lehtmetsa (PAIS016430), Sillaoru
(PAIS019610), Püssi (PAIS010180) ja Lohkuse (PAIS016010). Sillaoru paisu juurde on rajatud möödaviikkalapääs ning Lohkuse juurde on rajatud möödaviik liigvee juhtimiseks. Lohkuse möödaviik ei ole
kalapääsuna arvel, kuid see võib kalapääsuna toimida. Lehtmetsa pais on küll säilinud, kuid see on
kaladele ületatav (keskkonnaregistri andmetel on see ületamatu, mistõttu tuleb registris teha
parandus). Ülejäänud viis paisu (Purtse villaveski (PAIS019600), Napa (PAIS016450), Madis-Antsu
(PAIS016440), Aru (PAIS016830) ja Savala (PAIS021610)) on lammutatud või hävinenud (joonis 20).
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Joonis 20. Purtse jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Peale Sillaoru (PAIS019610) kalatee rajamist on siirdekaladele läbipääs tagatud kuni Püssi paisuni
(PAIS010180). Purtse jõel Püssi paisust allavoolu on Napal puidust 20 cm kõrgune künnis, mis ei ole
ületamatu rändetõke. Esimene ja hetkeseisuga ka viimane ületamatu rändetõke Purtse jõel asub Püssis
(foto 58). Püssi pais on osa üle jõe minevast sillast ja tagab ka AS-le Repo Vabrikud tehnoloogilise vee
võtu. Rändeteede avamise lahenduste otsimisega paisu juures tegeletakse ning see on antud projekti
raames eraldiseisev prioriteetne objekt, mis peab lahenduse saama hiljemalt 2022. aasta lõpuks.
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Foto 58. Purtse jõgi, Püssi pais (21.05.2019)

Järgmine pais Püssi paisust ülesvoolu asub Lohkusel (foto 59). Pais on säilinud, kuid kalade üles- ja
allavoolu liikumiseks on olemas looduslähedane kärestikuline möödaviik (foto 60). Kui paisu
likvideerimine ei ole mingil põhjusel teostatav, tuleb tagada, et möödaviigul oleks aastaringselt piisav
vooluhulk kalade liikumiseks ja et möödaviiku mingitel põhjustel ei likvideeritaks. Kuna möödaviik
eeldatavalt toimib, siis on Lohkuse paisu (PAIS016010) üldhinnang 4, kuid olukorra muutumisel on
tegemist prioriteetse objektiga. Möödaviik tuleks kalapääsuna arvele võtta. Lohkuse möödaviigu
efektiivsust hinnatakse pärast seda kui on rajatud kalapääs Püssi paisu juurde.
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Foto 59. Purtse jõgi, Lohkuse pais (10.09.2019)

Foto 60. Purtse jõgi, Lohkuse möödaviik-kalatee (10.09.2019)

Lohkuse paisust ülesvoolu jõe ülemjooksul asub Savala paisuvare (PAIS021610), kus on säilinud ilmselt
osaliselt inimeste poolt kujundatud paeastang kõrgusega 0,35 m (foto 61). Teatud veetasemete juures
raskendaks astang kalade, peamiselt sõõrsuude liikumist ülesvoolu. Võimaluste olemasolul võiks
astangu all voolu rahustada ja rajada koelmuid.
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Foto 61. Purtse jõgi, Savala paisuvare (27.05.2019)

1.20 Erra jõgi (VEE1070200)
Erra jõgi on 21,2 km pikk, valgala pindala on 97,4 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse, kuid osa jõest jääb Uhaku loodusala piiridesse, mille üheks
eesmärgiks on elupaigatüübi jõed ja ojad (3260) kaitse. Jõel kehtivad veepoliitika raamdirektiivist
tulenevad veemajanduskava meetmed veekogu hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks. Erra jõgi on
Purtse jõe vasakkalda lisajõgi, kus keskkonnaregistri andmetel inimtekkelised paisud puuduvad. 2019.
a välitöödel tuvastati Erra jõe keskjooksul maakividest inimtekkeline pais Kõrkküla-Erra maanteelt
Suurepõllul, mis on ebaseaduslik ja tuleb lammutada (foto 62) (joonis 21). Taoline objekt
ehitus/lammutusprojekti ei vaja. Lisaks sellele rajavad rändetõkkeid koprad, eriti veevaestel aegadel.
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Foto 62. Erra jõgi, maakividest pais Suurepõllu talu juures (27.05.2019)

Joonis 21. Erra jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Erra jõe koondseisund kui ka ökoloogiline seisund halb,
mille põhjuseks on punkt- ja hajukoormus ning muu veekogusse juhitav heitvesi.
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1.21 Varja oja (VEE1071400)
Varja oja on Kohtla jõe (VEE1070700) paremkalda lisaoja, mis suubub Kohtla jõkke 0,9 km jõe suudmest
(Purtse jõkke). Oja pikkus on 5 km (koos lisaharudega 5,4 km) ja valgala pindala 14,5 km2. Ojal puudub
kaitsestaatus ning seda ei ole VMK-s eraldiseisvalt hinnatud.
Vahetult suudme lähedal (10 m suudmest) asub lagunev puidust 0,4 m kõrgune pais, mida ei ole
registrisse kantud (joonis 22). Paisu avamine avab potentsiaalselt Purtse-Kohtla jõe süsteemis
rändavatele kaladele täiendavaid elupaikasid. Ojas võib olla potentsiaalseid koelmu- ja elupaikasid nii
forellile kui sõõrsuudele. Paisu tehniline eemaldamine on lihtsasti teostatav, minimaalselt piisab ainult
mõne laua eemaldamisest ja projekteerimiseks vajadus puudub (foto 63).

Joonis 22. Varja ojale rajatud pais (aluskaart: Maa-amet)
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Foto 63. Varja oja, Lagunenud pais Lüganusel 10 m enne Kohtla jõge (28.05.2019)

1.22 Pühajõgi (VEE1067000)
Pühajõe pikkuseks on 36,5 km ja valgala pindalaks 219,7 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse Voka teeristi juures asuvast Tallinn-Narva maantee sillast
suubumiseni merre ja on lõhelaste elupaigana kaitstav veekogu. Jõe alamjooks kuni Mägara oja
(VEE1067800) suubumiseni Pühajõkke jääb ka Pühajõe hoiualale, mille üheks eesmärgiks on jõesilmu
elupaikade kaitse.

Pühajõgi on jagatud kaheks veekogumiks ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Pühajõe 1
(Pühajõgi Rausvere jõeni) ja Pühajõe 2 (Pühajõgi Rausvere jõest suudmeni) koondseisund kui ka
ökoloogiline seisund kesine. Mõlema kogumi puhul on kesise ökoloogilise seisundi üheks põhjuseks
kalastiku kesine seisund. Paisutamise negatiivset mõju ei ole VMK-s välja toodud.

Keskkonnaregistri andmetel on Pühajõel olnud 5 paisu, millest Oru (PAIS022900), Pühajõe
(PAIS020000) ja Pühajõgi pais (PAIS012470) on hävinenud/lammutatud. Lammutatud on ka Lagedi pais
(PAIS025500), kuid sellest on säilinud ületatav madal aste (joonis 23).
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Joonis 23. Pühajõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

Pühajõe ülemjooksul, enne Tallinn-Narva maanteed Lagedil on veskipaisust säilinud osaliselt inimeste
poolt kujundatud 0,3 m kõrgune ületatav astang (foto 64). Võimalusel tuleb astangu all voolu
rahustada ja rajada koelmuid. Kuna astang on ületatav, siis on koondhinne 4.
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Foto 64. Pühajõgi, Lagedi paisuvare (21.05.2019)

Jõe ülemjooksul suudmest 20 km kaugusel on säilinud raskesti ületatav Pühajõgi II pais (PAIS026580).
Kuna jõe meriforelli peamised taastootmisalad jäävad jõe alamjooksule, siis ei ole tegemist prioriteetse
paisuga. Jõe meriforelli taastootmispotentsiaaliks on hinnatud 3000 laskujat aastas (TÜ Mereinstituut
ja EMÜ 2011).

1.23 Sõtke jõgi (VEE1066500)
Sõtke jõe pikkus on 22,9 km valgalaga 95 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemisja elupaikade nimistusse.

Sõtke jõgi on jagatud kolmeks veekogumiks: Sõtke 1 (Sõtke Sillamäe ülemise paisjärveni), Sõtke 2
(Sõtke Sillamäe ülemisest paisjärvest Sillamäe I paisuni) ning Sõtke 3 (Sõtke Sillamäe I paisust
suudmeni). Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Sõtke 1 ja Sõtke 3 kogumi koondseisund kui ka
ökoloogiline seisund halb. Sõtke 2 kogumi koondseisund ja ökoloogiline seisund on hinnatud kesiseks.
Kesise ja halva ökoloogilise seisundi põhjuseks on kalastiku kesine seisund, paisutamine, hävinenud
liigid (võdlas, lepamaim), ebasoodsad hüdroloogilised tingimused, sh hapnikutase.

Jõe alamjooksul Sillamäel on kolm paisu, mis on kaladele ületamatud ning üks pais, mis on raskesti
ületatav. Esimene pais (Sillamäe I (PAIS010220)) (foto 65) asub suudmest 1 km kaugusel, järgmised
82

kaks (Sillamäe II (PAIS010230) (foto 66) ja Sillamäe III (PAIS010240)) 1,5 ja 2,5 km kaugusel. Antud
paisude eemaldamine on hinnatud raskesti teostatavaks kuna nad on kujundatud Sillamäe linna
maastiku osaks ning moodustavad tiheda paisude kaskaadi. Võimalik on ka mõni muu kasutusotstarve,
näiteks tuletõrje veevõtt. Piiratud eelarve tõttu CleanEst projekti raames ilmselt lahendust ei saa.

Neljas, Aare pais (PAIS024100), on küll avatud, kuid kaladele siiski raskesti ületatav (foto 67). Kuna
läbipääs on vajalik ning tehniliselt on seal lihtne parandada kalade rändetingimusi, siis hinnatud
koondhindega 3. Madal hinne on tingitud asjaolust, et allavoolu jääb kolm ületamatut rändetõket
(joonis 24).

Foto 65. Sõtke jõgi, Sillamäe I pais (28.05.2019)
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Foto 66. Sõtke jõgi, Sillamäe II pais (28.05.2019)

Foto 67. Sõtke jõgi, Aare pais (28.05.2019)
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Joonis 24. Sõtke jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

1.24 Udria oja (VEE1066100)
Udria oja pikkus koos lisaharudega on 7 km ja valgala pindala 15,1 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Umbes 800 m lõik alamjooksul jääb Udria
loodusalale (EE0070110), kuid veekogu ega sellega seotud liike ala eesmärgiks ei ole seatud.

Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Udria oja koondseisund kui ka ökoloogiline seisund kesine,
mille peamiseks põhjuseks on toitained. Negatiivse tegurina on välja toodud ka paisutamist.
Keskkonnaregistri andmetel on oja alamjooksule rajatud üks pais – Utria pais (PAIS023480), mis on
kombinatsioon looduslikust paeastangust ja betoonpaisust paisutuskõrgusega üle 1,5 m (foto 68).
Sellest vahetult allavoolu 100 m kaugusel asub veel üks mittekasutatav betoonist pais, milles on 0,25
m paisutuskõrgusega ava (foto 69). Astang on hinnanguliselt kaladele läbitav, kuid sõõrsuudele ilmselt
probleemne. Pais puudub registris (joonis 25).
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Utria paisu eemaldamise teostatavust ei ole hinnatud. Ebaselge on, milline looduslik astang säiliks
peale betoonosa lammutamist ja kas astang osutuks siirdekaladele ületatavaks. TÜ Mereinstituudi ja
EMÜ Limnoloogiakeskuse 2007. aasta töös on hinnatud, et paisust ülesvoolu leidub meriforellile
sobivaid koelmualasid potentsiaalse laskujate arvuga 446 isendit. Koondhinnang tabelis on 3, kuna
teostatavuse ja positiivsete mõjude avaldumise kohta puudub selgus.

Foto 68. Udria oja, ülemine pais (Utria pais, PAIS023480) (28.05.2019)

Foto 69. Udria oja, alumine pais
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Joonis 25. Udria ojale rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

1.25 Alajõgi (VEE1061300)
Alajõe pikkus on 35,6 km ja valgala pindala 154,5 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse. Jõel kehtivad veemajanduskava nõuded veekogumite hea
ökoloogilise seisundi saavutamiseks.

Alajõgi on jagatud kaheks veekogumiks ning vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Alajõe 1
(Alajõgi Imatu ojani) ja Alajõe 2 (Alajõgi Imatu ojast suudmeni) koondseisund kui ka ökoloogiline
seisund kesine. Kesise ökoloogilise seisundi üheks peamiseks põhjuseks on paisutamine, sh
koprapaisud. Lisaks on välja toodud, et kalastiku kohta on vähe infot.

Alajõel on teadaolevalt kaks inimtekkelist paisu (joonis 26). Jõe alamjooksul, suudmest 5,1 km
kaugusel, asub Tamme pais (PAIS010770), mis on kombinatsioon puidust, maakividest ja betoonist.
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Pais on osaliselt lagunenud, kuid endiselt raskesti ületatav (foto 70). Paisul puudub otstarve ja paisu
omanik esmasel kohtumisel paisu lammutamisele vastu ei olnud.

Foto 70. Alajõgi, Tamme pais (27.05.2019)

Jõe keskjooksul asub Alajõe pais (PAIS019300), mis on ületamatu (foto 71). Pais on osa
puhkemajanduslikust kompleksist ja sellega kujundatakse vee jagunemist kõrvalharusse püügikalade
pidamiseks. Paisust ülesvoolu on jõgi valdavalt kanaliseeritud ja osa maaparandussüsteemist. Seetõttu
esialgsel hinnangul paisu eemaldamine või ületatavaks muutmine ei ole antud projekti raames
prioriteetne.
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Foto 71. Alajõgi, Alajõe pais Vaikla puhkekeskuses (27.05.2019)

Joonis 26. Alajõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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1.26 Rannapungerja jõgi (VEE1058700)
Rannapungerja jõgi on 63 km pikk, valgala pindala 594,6 km2. Ei kuulu lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.

Rannapungerja jõgi on jagatud kolmeks veekogumiks: Rannapungerja 1 (Rannapungerja Millojani),
Rannapungerja 2 (Rannapungerja Millojast Tudulinna paisuni) ning Rannapungerja 3 (Rannapungerja
Tudulinna paisust suudmeni). Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Rannapungerja 1 ja
Rannapungerja 2 kogumi koondseisund kesine, kuid ökoloogiline seisund hea. Kuni 2018. aastani oli
heas ökoloogilises seisundis ka Rannapungerja 3, kuid naftaleeni tõttu vees ning Cd ja Hg tõttu kalas,
on kogumi koondseisund kui ka ökoloogiline seisund hinnatud halvaks. VMK-s on välja toodud ka
paisude mõju Rannapungerja 2 kogumile ning Rannapungerja 1 kogumi kvaliteedinäitajatest on välja
toodud kalastiku näitaja.

Keskkonnaregistri andmetel on Rannapungerja jõel olnud viis paisu, millest säilinud on veel Tudulinna
pais (PAIS020820) (foto 72) ja Ojala pais (PAIS022220) (foto 73). Hävinenud/lammutatud on Sõrumäe
(PAIS022230), Karlssoni (PAIS020810) ja Lemmaku paisud (PAIS015730) (joonis 27).

Rannapungerja jõe alamjooksul suudmest 12 km kaugusel asuva Tudulinna paisul toimub hüdroenergia
tootmine. Rändeteede avamiseks teostatav lahendus puudub. Ülemjooksul asuv Ojala pais (suudmest
42,5 km) ei oma kalastikule olulist mõju ja paisu eemaldamine ei ole prioriteetne.
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Foto 72. Rannapungerja jõgi, Tudulinna pais (28.05.2019)

Foto 73. Rannapungerja jõgi, Ojala pais (28.05.2019)

Joonis 27. Rannapungerja jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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1.27 Voka jõgi (VEE1066900)
Voka jõe pikkus on 5,9 km ja valgala 9,8 km2. Jõgi ei ole avalik ega avalikult kasutatav. Samuti ei kuulu
lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse.
Vastavalt VMK 2018. a vahehindamisele on Voka jõe koondseisund kui ka ökoloogiline seisund halb.
Ühe olulise põhjusena on välja toodud paisutamine ja selle mõju veevkvaliteedile ja elustikule, sh
kalastikule.

Keskkonnaregistri andmetel on Voka jõel säilinud kolm paisu, mis kõik on ületamatud: Voka
(PAIS025510), Voka aiandi (PAIS025520), Voka veski (PAIS025530). Lisaks kaardistati välitöödel Voka
paisust vahetult allavoolu 50 m kaugusel vana paisu varemed, mis tekitavad kaks astet kõrgusega 0,4
ja 0,5 m (foto 74) (joonis 28).

Joonis 28. Voka jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)
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Esimene ületamatu pais (Voka pais) asub suudmest 700 m kaugusel. Paisutamise kõrgus registri
andmetel on 4,8 meetrit (foto 75). Paisu taha on tekitatud Voka paisjärv ning paisjärve sissevoolu
juurde on rajatud järgmine ületamatu pais – Voka Veski (foto 76). Tegemist on kaheharulise truubiga,
kuhu on paigaldatud lauad veetaseme tõstmiseks. Veetasemete vahe on hinnanguliselt 0,35 m. Truubi
põhi on oja põhjast kõrgemal ja tekitab ületamatu takistuse.

Voka veski paisust 400 m ülesvoolu on kolmas takistus – Voka aiandi (foto 77). Tegemist on
kaheharuliste truubiga, mis tekitab samuti ületamatu astme.

Foto 74. Vana paisu varemed 50 m Voka paisust allavoolu (07.07.2020)

93

Foto 75. Voka pais (07.07.2020)
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Foto 76. Voka veski pais (07.07.2020)
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Foto 77. Voka aiandi pais (07.07.2020)

1.28 Narva jõgi (VEE1062200)
Narva jõe pikkus koos lisaharudega on 123,9 km ja valgala 56 783 km2. Kuulub lõhe, jõeforelli,
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni
ja Narva paisust suubumiseni merre.

Narva jõe alamjooks jääb Narva jõe alamjooksu hoiuala piiridesse, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu
direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas
nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), hingi (Cobitis taenia), vingerja
(Misgurnus fossilis), merisuti (Petromyzon marinus), jõesilmu (Lampetra fluviatilis), vinträime (Alosa
fallax) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse (RT I 2005, 25, 195).

Narva jõe kanjoni osa linnas jääb Narva jõe kanjoni maastikukaitsealale, mille põhieesmärk on
esindusliku alamordoviitsiumi paasi lõikunud Narva jõe kanjoni ja joaastangute kaitse (Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 13. mai 1999. a määrusega nr 155).
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Narva jõe ülemjooks jääb Narva jõe ülemjooksu hoiuala piiridesse, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu
direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas
nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), hingi (Cobitis taenia), vingerja
(Misgurnus fossilis) ning paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse (RT I 2005, 25, 195).

Narva jõgi on jagatud neljaks veekogumiks: Narva 1 (Narva jõgi veehoidlani), Narva VH (Narva
veehoidla), Narva 2 (Narva jõgi veehoidlast suudmeni) ja Narva 3 (Narva jõgi, kuiv säng). Vastavalt VMK
2018. a vahehindamisele on Narva VH, Narva 1 ja Narva 2 ökoloogiline seisund halb. Narva 3 (kuiv säng)
ökoloogiline seisund on hinnatud heaks. Kolme kogumi koondseisund on halb ning Narva 2 kogumi
koondseisund on väga halb. Jõe halva seisundi põhjuseid on palju ning üheks oluliseks mõjuriks on
jõele rajatud Narva pais (PAIS010130), mis tekitab Narva veehoidla ja suunab enamuse aja aastast kogu
vee Ivangorodis asuvasse hüdroelektrijaama ja jättes veeta ligikaudu 10 ha pindalaga potentsiaalse
koelmuala paisust allavoolu. Paisu juhtimine toimub Venemaa poolelt. Vaja on jätkata riikidevahelisi
läbirääkimisi Narva jõe vee jagamise üle arvestades 2011. aastal teostatud modelleerimise ja
keskkonnamõjude hindamise eelnõu tulemusi.

Narva paisust 700 m allavoolu on varasemalt olnud ka Joala pais (PAIS010120), mis tänaseks on
hävinenud/lammutatud (joonis 29).
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Joonis 29. Narva jõele rajatud paisud (aluskaart: Maa-amet)

1.29 Järeldused rändetakistuste ülevaatusest
Ülevaatuse tulemusena on esmase, laiema valiku paisud ja tõkestusrajatised, millede eemaldamise või
kalateede rajamise võimalusi ja lahendusi kaalutakse teises etapis, järgmised:
Loobu jõgi – Undla pais
Võsu jõgi – Võsu (Mere) ja Võsu (Metsa) pais
Alajõgi – Tamme pais
Purtse jõgi – Püssi pais ja Lohkuse pais
Pada jõgi – Unukse pais ja Unukse – Mahu maantee truubid
Selja jõgi – Varangu pais, Päide I ja II pais
Kunda jõgi – Aravuse pais ja Mõisa pais
Udriku oja – Udriku (Mäo) 2 ja pais Mäo külas Jõekääru talu juures

Keskkonnaagentuuri EELIS andmebaasis ei olnud seni märgitud järgmised objektid:
Toolse jõgi – Ojaküla ülemine truup
Järveoja – Võte-Vainupea-Kunda maantee truup
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Erra jõgi – Suurepõllu maakividest pais
Varja oja – Lüganuse pais
Altja jõgi – Silla pais
Niilise oja - truup ja Rae pais
Läsna jõgi – Liivaku pais
Meriküla oja - Aseri tiigi ja mere vahelised ning keskjooksu rändetõkked
Pada jõgi - Mahu maantee truubid
Udria oja – Utria alumine pais
Vainupea jõgi – kaksiktruup
Vohnja – kalakasvatuse pais
Voka – vanad paisu varemed Voka paisust allavoolu

Nende objektide seast saab välja valida paisud ja rajatised, millede eemaldamine võiks toimuda samuti
projekti rändeteede avamise ja elupaikade taastamise tegevuste käigus vastavalt vahendite
olemasolule ja tööde teostamine üldisele plaanile.

Varasemalt

rajatud

kalapääsud,

millised

vajaksid

esialgsel

hinnangul

korrastamist

või

rekonstrueerimist ja vee-erikasutusloa tingimuste järgimise kontrolli:
Sõmeru jõgi – Rägavere kalatee
Loobu jõgi – Joaveski kalapääs

Kunda jõe alamjooksu paisude eemaldamise vajadus on väga suur, kuid teostamine vajab edasisi
pingutusi. Tuleks välja selgitada võimalikud lahendused ja nende maksumused, et hinnata, kas on
võimalik mõni paisudest eemaldada ka käesoleva projekti käigus. Väga komplitseeritud objektid on
Vihula II ja III pais Mustojal ning Võsu jõe kesk- ja ülemjooksul asuvad paisud Lavikust Ojaäärse
paisudeni. Samuti tuleb jätkata Selja jõe Päide paisude eemaldamiseks lahenduste otsimist.

Mitmed rajatud kalapääsud on kaladele raskesti ületatavad või ületamatud – Joaveski kamberkalapääs
Loobu jõel, Rägavere kalatee Sõmeru jõel. Ka Sae kalatee sissevool Võsu jõel võiks olla ümber
kujundatud nii, et voolu kiirenemist ja vee kukkumist ei toimuks. Nendel objektidel on vajalik täiendav
võimaluste ja lahenduste otsimine kalateede hõlpsamini ületatavaks muutmiseks.

Ülevaatuse käigus oli korduvalt näha koprapaisusid, mis kujutavad endast kas ainukest takistust
voolusängis kalade rännetele (Pada paisu juures Pada jõel, Vainupea jõe keskjooks) või siis väiksemate
truupide puhul on veevaesematel aegadel kobraste poolt suletud ja sellega tekitatud täiendav tõke,
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mis tihti võib olla ka otsustav takistus kalade rännetele. Sellised truubid on Unukse truubid Pada jõel
ja Toolse jõe Ojaküla ülemine truup. Kobraste tegevus vajab eraldi tähelepanu ja uuringuid.
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2. Prioriteetsed rändetakistused
Vastavalt projektile valitakse välja 14 prioriteetsemat paisu/rändetõket kaheksal veekogumil ning
täiendavate uuringute ja ökosüsteemide teenuste hindamise tulemusena koostatakse teises etapis
eelprojekt 6-8 paisule/rändetõkkele.
Aruande esimese osa prioriteetsete paisude ja tõkestusrajatiste loetelus lk 97-98 on 2020 aasta seisuga
toodud 15 objekti, kuid käesolevaks ajaks on nende hulgas objekte, millede eemaldamine on
otsustatud läbi viia mõne muu projekti raames nt Selja jõel Varangu pais, Kunda jõel Aravuse ja Mõisa
pais4, Loobu jõe Undla pais5. Samuti on nimekirjas toodud objektidest 2020. ja 2021. aastatel juba
eemaldatud kolm rändetakistust: Udriku (Mäo) 2 ja pais Mäo külas Jõekääru talu juures 2 Udriku ojal
(veekogum Udriku oja, nr 2033, 2034) ja Pada jõel Unukse pais (veekogum Pada_2). Purtse jõel Püssi
paisule (veekogum Purtse_2/3) on tellitud eraldi projekteerimine ning keskkonnamõjude läbiviimine
projekti raames.
Eelnevast tulenevalt on analüüsitud uuesti tabelit (lisa 1) ning täiendatakse prioriteetsete
rändetakistuste nimekirja (lisa 2). Paisude väljavalimiseks koostati koondhinnangu alusel
rändetõketest uuendatud prioriteetsete objektide nimekiri, mis sisaldaks 14 paisu või rändetõket, mille
koondhinnangud on kas 1 või 2. Lisaks on nimekirja lisatud Tartu Ülikooli Mereinstituudi uuringu6 alusel
kolm objekti. Tabelis koondhinnangu andmisel lähtuti paisu negatiivse mõju suurusest
ökosüsteemiteenuste/-väärtuste (ÖST) olulisematele väärtustele ehk antud juhul kalastikule,
negatiivsete mõjude likvideerimise teostatavusest ning tööde eeldatavast kogumaksumuse ja projektis
selleks ettenähtud rahaliste vahendite suhtest.
Projekti käigus täiustatakse eraldi tegevusena (C.2) vooluveekogude ökosüsteemiteenuste hindamise
metoodikat. Seda metoodikat testitakse ka osadel antud aruandes toodud prioriteetsetel objektidel nii
enne kui pärast tööde teostamist.
Veekogu ÖST puhul on prioriteetsel kohal vee-elustiku seisund. Paisud mõjutavad iseäranis oluliselt
selle seisundi ühte komponenti – kalastik. Kalastiku seisund sõltub eeskätt tundlikumate liikide

4

RMK projekt – Projekt "Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud
paisudel)", SFOS nr 2014-2020.8.01.20-0274, Vooluveekogude tervendamine | RMK
5 KIK projekt
Projekt „Undla kalapääs“, SFOS nr 2014-2020.8.01.18-0217, Undla kalapääs |
Keskkonnainvesteeringute Keskus (kik.ee)
6 „Purtse jõestiku lõhe, meriforelli , harjuse ja jõesilmu koelmualade kvaliteedi hinnang“, TÜ Eesti Mereinstituut,
Tartu 2021, Imre Taal, Martin Kesler ja Roland Svirgsden
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seisundist. Tundlikumateks (indikaatorliikideks) on, sõltuvalt veekogust, reeglina jõesilm, ojasilm, lõhe,
forell (eristades siirdelist vormi meriforell), harjus, võldas, tippviidikas. Seepärast on oluline tegeleda
objektidega, mis mõjutavad nimetatud liikide seisundit enim. Sõltuvalt looduslikest eeldustest (nt
vanajõgedega ja/või suurte looduslike järvedega seotud vooluveekogud), võivad kalastiku indeksile
suhteliselt suuremat kaalu anda ka vähemtundlike (tüübispetsiifiliste) kalaliikide seisundid (nt luts,
haug, teib, turb, lepamaim jne).
Tööde teostumise järel saab eeldada kalastiku seisundi paranemist. Erinevate liikide bioloogiast ja
probleemi iseloomust tulenevalt saab eeldada paranemisprotsessi algamist aasta jooksul rändetõkke
likvideerimise järel, kuid toimub see reeglina pika aja jooksul. Rändelise eluviisiga liigid/vormid
alustavad oma elupaikade taasasustamist suhteliselt kiiresti (nt jõesilm), paigatruud liigid aeglaselt (nt
võldas). Kui elustiku seisundit halvendav liik on allavoolu jäävas jõestikus madala arvukusega või
hävinud, siis toimub elustiku taastumise protsess iseäranis pika aja jooksul, nõudes nii liigi sisserände
toimumist kui ka selle liigi arvukuse tõusu mitmete põlvkondade jooksul. Arvukuse tõus mitmete
generatsioonide vältel toimub ka rändelise eluviisiga liikidel.
Rändetõkete likvideerimisel on oodatav positiivne mõju kiireim olukorras, kus tõke on vooluveekogu
suudmepoolseim tõkestades ligipääsu mõnest suuremast veekogust - merest, järvest, suublaks olevast
jõest. Samuti olukorras, kus tegeletakse järjestikku mitme samas veekogus asuva tõkkega. Kohati
polnud suudmepoolseima objektiga käesoleva projekti raames võimalik tegeleda (põhjuseks tööde
teostatavus või rahaliste vahendite limiteeritus, vahel ka rahastuse teke teistest allikatest). Sellises
olukorras loeti ülesvoolu jäävate objektidega tegelemist siiski oluliseks, sest eeldada sai tööde
elluviimisel olulisi positiivseid mõjusid veekogu ÖST prioriteetsetele komponentidele (nt elupaikade
säilitamise teenusele). Lisaks luuakse nõnda paremad eeldused tööde teostumiseks sama jõestiku
suudmepoolseimatel paisudel - oodatav ÖST nihe muutuks sellistel paisudel elustiku osas suuremaks,
kuna viimase probleemse tõkke likvideerimisel tekib sünergia varasemate töödega ja vooluveekogu
mõjutatakse ulatuslikumalt.
Nimekirjas olevad rajatised omavad kõik suuremat või väiksemat mõju jõgede ökosüsteemidele ning
nende likvideerimine on oluline. Nimekirjas on toodud objektid, mis omavad eraldi tähtsust projekti
kui terviku elluviimise seisukohast ja eelistatud on käsitleda rändetõkkeid, mis asuvad ühel veekogul
või veekogude süsteemis. Mitmetel objektidel puudub selgus tehnilise teostatavuse kohta, kuna
maaomanike ja teiste asjaosaliste seisukoht, mistõttu on antud hinnanguline vahemik tehnilise
teostatavuse kohta. Samuti on raske hinnata ka teostamise maksumusi. Tööde kavandamisel ja
elluviimisel on projekti käigus lähtutud ka põhimõttest et tuleks alustada nendest objektidest, millede
korrastamiseks on valmidus olemas.
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2.1 Prioriteetsete rändetakistuste nimekiri
Aruande esimeses osas on kirjeldatud objekte detailselt, mistõttu on alljärgnevalt lisatud viited
dokumendisiseselt. Lisatud nimekirjas (lisa 2) on esitatud täpsemad andmed veekogu ja rändetakistuse
kohta ning samuti loetelu sihtliikidest. Prioriteetseteks rändetakistusteks, millede eemaldamise või
kalateede rajamise võimalusi ja lahendusi kaalutakse projekti käigus, on järgmised:
Alajõgi – Tamme (Alajõe)
Järveoja – truup (Võte-Vainupea-Kunda)
Loobu jõgi – Joaveski kalapääs
Pada jõgi – Unukse maanteetruup
Purtse jõgi – Püssi paisjärv
Selja jõgi – Päide I ja Päide II pais
Sõmeru jõgi – Rägavere pais ja kalapääs
Toolse jõgi – Ojaküla ülemine truup
Võsu jõgi – Mere ja Metsa pais
Purtse jõel – Oandu maakividest pais, paisuvare ja Piilse paisuvare
Loetellu lisandunud kolm rändetõket asuvad Purtse jõe kesk- ja ülemjooksul ning teave pärineb
uuringust, kui 2021. aastal valmis Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi poolt läbiviidud Purtse jõe
koelmualade uuringu aruanne 7 , kus kirjeldati Purtse jõe ülemjooksul Oandu küla ja Piilse küla
piirkonnas kolme potentsiaalset rändetõket. Kõik kolm rändetõket olid uuringu ajal ületatavad, kuid
veeseisust ja risu ning setete kogunemisest sõltuvalt moodustavad ületamatu või raskesti ületatava
rändetõkke. Projekti 2020. aastal läbiviidud kalastiku seire käigus tuvastati jõesilmu levik Oandu külani
perioodil, kui Püssi pais oli ajutiselt avatud. Kuna mereinstituudi uuringu põhjal asub Oandu külast
ülesvoolu jäävas jõelõigus 9,97 ha potentsiaalseid forelli koelmu- ja elualasid, 0,24 ha harjuse koelmuja elualasid ning 0,87 ha jõesilmu koelmualasid otsustati lisada nimetatud Purtse jõe rajatised
rändetõkete nimekirja. Nimetatud paisude kõrvaldamine on kalastikuliselt oluline, kuna paisude

7

„Purtse jõestiku lõhe, meriforelli , harjuse ja jõesilmu koelmualade kvaliteedi hinnang“, TÜ Eesti Mereinstituut,
Tartu 2021, Imre Taal, Martin Kesler ja Roland Svirgsden
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mõjuvälja jääb siirdekalade ja kaitsealuste kalaliikide potentsiaalseid elupaikasid. Nende paisude
eemaldamine ja elupaikade taasavamine aitab taastada Purtse jõe terviklikkust ja võimendab Purtse
jõel ja selle lisajõgedel läbiviidavate elupaikade taastamise ja rändetõkete eemaldamise tegevuste
mõjusid. Oandu maakividest paisu ja Piilse paisu eemaldamine on hinnatud lihtsasti teostatavaks
(hinnang 1 kuni 2), kuna tööd on lihtsa tehniliselt teostatavad ja paisudel puudub otsene majanduslik
funktsioon.
Oandu paisu betoonkeha eemaldamine ei ole ka tehniliselt keerukas, küll aga ei ole teada selle
likvideerimise korraldamise keerukus. Kuna paisul mingit majandustegevust ei toimu, siis eeldatavasti
on selle eemaldamine teostatav ja kõik kolm paisu saavad koondhinnangu 2. Oandu küla maakividest
pais ja Piilse küla betoonplokkidest paisukeha on eeldatavasti lihtsasti eemaldatavad ilma tehnilist
projekti koostamata. Oandu küla betoonist paisukeha eemaldamine võib vajada projekti koostamist.
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