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Käesolev eksperdihinnang on koostatud  hinnangu andmiseks Linnamäe hüdroelektrijaama paisu 

vastavusele riikliku kaitse kriteeriumidele, menetluskäigust ülevaate andmiseks ja ehitise mälestiseks 

tunnistamise ettepaneku sõnastamiseks. 

 

1. Üldandmed  

Asukoht:  Linnamäe hüdroelektrijaam  asub Jägala jõel Jõesuu  ja  Jägala-Joa  küla vahel, ca 3,5 km  

Jägala joast  allavoolu  Harjumaal Jõelähtme vallas  Jõesuu külas Tammi maaüksusel (katastritunnus   

24505:002:0030).  

 

Joonis 1. Asendiskeem 

 

 

Omanik: Jõelähtme vald, hoonestusõiguse omanik Eesti Energia AS  

Funktsioon: toimiva hüdroelektrijaama pais 

Rajamisaeg: 1922-1924 a 

Autor: Axel Verner Juselius 

 

Linnamäe  hüdroelektrijaam asub 

Jägala jõel Jõesuu ja Jägala-

Joa külade vahel 

http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_j%C3%B5gi
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5esuu_(J%C3%B5el%C3%A4htme)
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala-Joa
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_juga
http://et.wikipedia.org/wiki/Harju_maakond
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5el%C3%A4htme_vald
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Energia
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_j%C3%B5gi
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%B5esuu_(J%C3%B5el%C3%A4htme)
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala-Joa
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala-Joa
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Joonis 2. Tammi maaüksuse asukoht Harjumaal Jõelähtme vallas Jõesuu külas 

2. Ajalooline ülevaade 

Hüdroelektrijaamu hakati Eestis rajama 19. sajandi lõpul. Andmed elektrienergia proovikasutamisest 

Kreenholmi vabrikutest pärinevad 1882. aastast. 1893. aastal ehitati Kunda tsemenditehases 260 hj 

veeturbiiniga hüdroelektrijaam.  

Jägala joa juures asuvast vesiveskist  pärinevad kirjalikud teated 13. sajandi algusest. Aastast 1688 

pärinevatel kaartidel  on joa juurde märgitud vesiveski. Ludvig August Mellini Liivimaa atlase 1798 

koostatud kaardilehel on Jägala jõel rida vesiveskeid. Jägala jõe veeseadmeid (vesirattaid ja  

veeturbiine)  kasutati teravilja jahvatamiseks, palkide saagimiseks, laastude ja sindlite lõikamiseks 

(Toimetised 2002, lk.56). Jägala veejõud meelitas tööstureid. Aktiivne ehitaja oli 1912 moodustatud 

Põhja Paberi- ja Tselluloosivabriku Aktsiaselts. Aastatel 1915-1917 ehitati Tallinna 

tselluloosivabriku filiaal Jägala puupapivabrik.  

Linnamäe hüdroelektrijaam (alguses Jägala jõe elektrijaam) rajati Jägala jõe alamjooksule umbes 1,5 

kilomeetri kaugusele Jägala jõe suudmest aastatel 1922–1924. Helsingi ülikooli professor Axel 

Verner Juselius koostas jaama projekti (LISA 1) juba 1917. aastal, kuid Esimese maailmasõja tõttu 

lükkus ehitamine edasi.  

Eesti Rahvusarhiivis on A.W. Juseliuse koostatud jaama projekt ja kirjavahetus riigiasutustega 

ehituse rajamise küsimuses. Seletuskirjas tööstuse osakonnale kirjeldatakse  kavandatavaid 

ehitustöid: „Tamm ehitatakse betoonist, vesi jookseb selle ülemisest äärest sisse ja langeb sealt kolme 

turbiini peale, mis kolm generaatorit käima panevad. Viimased sünnitavad elektrijõudu, missugune 

Jägala puumassi vabrikusse juhitakse. Vabrik valmistab puumassi, mis raudteel Jägalast  üle Raasiku 

Tallinna paberivabrikusse veetakse ja seal paberiks ümber töötatakse. Ehitamise kavad töötas välja 

professor Juselius, kes viimaste 30 aasta jooksul kõiki Soome veejõu sisseseadmete ehitamisi on 

juhtinud ja sarnaste jõujaamade konstruktor“  (ERA 969.4.763). 

Hüdroelektrijaama töödejuhatajaks oli insener K.-E. Keltser, jaama võimsuseks kavandati 1500 hj ja 

aastatoodanguks 5 miljonit kWh. 

Linnamäe 

HEJ 

http://et.wikipedia.org/wiki/1922
http://et.wikipedia.org/wiki/1924
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Elektrienergia tootmine algas 17. aprillil 1924. Ehitise kompleksi kuulusid pais, jõujaamahoone, 

liigveelask, kalatrepp ja ülevoolupais (paisu kõrgus jõe põhjast 11,55 m) voolurahustiga. Jaama 11,8 

m kõrgune pais sulges jõe 57 m laiuselt. Hüdroelektrijaamas oli kolm Francis-Zwilling-Turbineni 

turbiini, igaühe võimus 480 hj ja kolm generaatorit. Elektrivool juhiti 33 kV liini kaudu Põhja Paberi- 

ja Puupapivabrikusse Tallinna (Juske, lk 3). Linnamäe jõujaamas töötas kolm elektrotehnikut, kes 

elasid Jägala vabrikuhoones ja töötasid vaheldumisi kaheksatunnilise tööajaga.   

Turbiinid andsid jõudu ka 1915.aastal ehitatud Jägala vabrikule. Vabrikus töötas  1922.aastal 130 

töölist, kelle elumajad olid sealsamas vabriku juures. Esimesel tööaastal tootis HEJ  umbes 3,8 

miljonit kWh elektrienergiat. Valminud hüdroelektrijaama loeti omal ajal kaunimaks 

tööstusehituseks Eestis (Ibid). 

Teise maailmasõja ajal 1941. aastal õhkisid taganevad nõukogude väed hüdroelektrijaama hoone, 

kannatada said turbiinikambrid. Alles jäid pais ning kalatrepp ja jõujaama veealune osa. Aastail 1948-

1952 koostati hüdroelektrijaama taastamisprojekt, kuid samal ajal alanud põlevkivienergeetika 

võidukäik peatas HEJ ehituse ja säilinud rajatis  jäi aastakümneteks seisma (Ibid).  

Aastal 2001 alustas AS Eesti Energia hüdroelektrijaama taastamisprotsessi. Korraldati riigihange, 

konkursi võitis AS FKSM, kellega sõlmiti 9. augustil 2001 projekteerimise ja ehituse 

peatöövõtuleping. Martin Kruus kirjeldab 2002 kavandatud töid järgmiselt: „Tööde valmimistähtaeg 

on 30. august 2002. Jõujaama hoone taastamisel järgitakse endist arhitektuuri. Endised hüdrorajatised 

renoveeritakse  ning tammi kohale üle jõe on plaanis ehitada rippsild“ (Toimetised, 2002) . 

Anto Juske andis 2002 Eesti Maaparandus- ja Veeühistute Keskliidu kogumikus Toimetised 

hüdroelektrijaamale järgmise hinnangu: „Kuigi jõujaam sõjalõõmas hävis on 11,8 m kõrgune 

betoonpais tänaseni vastu pidanud. Üle 60 aasta on veemassid uhtunud õhkulastud jõujaama riismeid, 

rikkumata hüdroehitise alust. Paremat näidet betooni kvaliteedi kohta on raske leida“.  

Enne Linnamäe hüdroelektrijaama taastamisprojekti juurde asumist Eesti Projektis uurisid tuukrid 

jõujaama veealust konstruktsiooni ja selle detaile: tehti kindlaks, mis võib jääda, mida peab 

remontima ja mida asendama. Konstruktsioonide tugevdamiseks valati tugitammile ja turbiini 

kanalitele kas peale või ümber  ankrutega kinnitatav betoonkiht (Ehitaja, 2003).  

Taastamistööde käigus korrastas Eesti Energia 2002. aastal Linnamäe hüdroelektrijaama 

hüdrorajatised ja rajas turbiinihoone, paisu kohale ehitati üle jõe ulatuv rippsild ja avati juurdepääs 

paisule kõigist selle külgedest. Uue hüdroelektrijaama hoone ja silla projekteeris Raine Karp. 

Arvestati uue tehnikaga - praegused turbiinid on Soome Waterpumps WP OY soovitatud ja 

väiksemad kui vanad, seetõttu on uus hüdroelektrijaama hoone väiksem ajaloolisest hoonest. Hoone 

arhitektuurse osa ja silla on arhitekt Raine Karp projekteerinud  jäljendamata vana hoonet.  Hoone on 

kavandatud vana vundamendi peale (Raine Karp, 2015) 

Eesti Energia taastatud elektrijaam avati 10. detsembril 2002. 

Ajakirja Ehitaja 2002 numbris kiidetakse Linnamäe hüdroelektrijaama  taastamistöid järgmiselt : „AS 

Eesti Projekti konstruktorite töö tulemusena on Eesti suurim ja kaunim hüdroelektrijaam hiilgavalt 

taastatud.“ Aasta betoonehitis 2002 auhindamisel läks projekteerija eriauhind AS Eesti Projektile 

Linnamäe hüdroelektrijaama eest. (Ehitaja nr 7-8, 2002; 

https://et.wikipedia.org/wiki/Aasta_betoonehitis#Aasta_betoonehitis_2002). 

  

http://et.wikipedia.org/wiki/17._aprill
http://et.wikipedia.org/wiki/1924
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Energia
http://et.wikipedia.org/wiki/2002
https://et.wikipedia.org/wiki/Aasta_betoonehitis#Aasta_betoonehitis_2002
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3. Hinnang ehitise vastavusele kaitse 

kriteeriumidele 

Kriteerium Selgitus  

1. Vanus  Linnamäe hüdroelektrijaama paisu ehitustöid alustati 1922. aastal ning 

elektrienergia tootmist 17. aprillil 1924 (Lisa 3, fotod nr 1-3).  

2. Autentsus 

 

Algupärane paisu arhitektuurne lahendus ja konstruktsioonid, sh kalatrepp, on 

suures osas algsel kujul säilinud. Kalatrepp ei ole teadaolevalt kunagi 

funktsioneerinud. 

Ehitise algupärast hüdrotehnilist osa säilitati 2002. a ehitustööde käigus  nii palju 

kui oli võimalik - kohati lammutati  mõni osa ja valati  uuesti, suures osas  valati  

uus betoonikiht peale.  

3. Interjöör, 

seadmed 

- 

4. Funktsiooni 

järjepidevus 
Pais kannab edasi oma algset funktsiooni.  

5.Silmapaistvus 

 

Linnamäe hüdroelektrijaama pais koos kalatrepiga on silmapaistvalt mastaapne 

ja kõrgel professionaalsel tasemel kavandatud betoonkonstruktsioon, mis 

tunnistati peale valmimist Eesti kauneimaks tööstusehitiseks (Juske lk 3). 

 

6. Haruldus/ 

tüüpilisus 

 

Hüdroelektrijaama pais on suurim ja silmapaistvaim enne Teist maailmasõda 

ehitatud pais Eestis.  

7.Terviklikkus Linnamäe hüdroelektrijaama pais on osa Tallinna tselluloosivabriku filiaalina 

rajatud Jägala puupapivabriku kompleksist.  

8. Tähtsus 

ajalooprotse

ssis 

Ehitise on projekteerinud ja ehitanud tuntud arhitekt Soomest A.W. Juselius. 

Hüdroelektrijaama kavandamise ajaks oli Juseliusel 30 aastat töökogemust 

Soome veejõu sisseseadmete ehitusel. 

Elektrijaama varemetes filmis Andrei Tarkovski vendade Arkadi ja Boriss 

Strugatski jutustuse "Väljasõit rohelisse" ainetel  filmi „Stalker.“   

9. Seisukord, 

kasutatavus 

Pais on heas seisukorras, rekonstrueeritud 2002. a ja endiselt kasutuses. 

 

3.1.  Teemakohased uuringud, inventeerimised 

Uurimisprojekti „Eesti väärtusliku 20. sajandi arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames käsitleti 

mitut Eesti 20. Sajandi hüdroelektrijaama, kuid mitte Linnamäe hüdroelektrijaama. Ilmselt on tegu 

juhusliku kõrvalejäämisega, Linnamäe puhul on tegu oluliselt kõrgema kultuuriväärtusega paisuga 

kui nende puhul, mida uurimisprojekti raames mälestise tunnustele vastavaks tunnistati (Linnamäe 

pais on neist vanem, suurem ja silmapaistvam, tuntud inseneri projekteeritud).  

Uurimisprojekti „Eesti väärtusliku 20. sajandi arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ alusel on 

algatatud mälestiseks tunnistamise menetlus Vanaveski vesiveski paisu (ehitatud 1920-30ndatel), 

Sindi hüdroelektrijaama hoone (ehitatud 1928), Tudulinna hüdroelektrijaama (ehitatud 1950) ja 

Leevaku hüdroelektrijaama (ehitatud 1947) suhtes. Dokumenteerimine ilma mälestiseks tunnistamise 

ettepanekuta on koostatud ka Joaveski papivabriku hüdroelektrijaama kohta.  

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Arkadi_Strugatski
http://et.wikipedia.org/wiki/Boriss_Strugatski
http://et.wikipedia.org/wiki/Boriss_Strugatski
http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ljas%C3%B5it_rohelisse
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3.2.  Samatüübiliste mälestiste võrdlev analüüs 

Eestis on üle 900 paisu, neist muinsuskaitse all on 56. Kaitsealuste paisude seas on üks 

hüdroelektrijaama pais: Kunda tsemendivabriku hüdroelektrijaama hoone, tamm ja algne turbiin koos 

ülekandemehhanismiga. Ülejäänud kaitsealused paisud on osa kaitsealustest vesiveskitest.  

Kunda hüdroelektrijaam koos paisuga on väärtuslik kui esimene hüdroelektrijaam Baltikumis, 

Linnamäe silmapaistvus seisneb eelkõige selle mastaapsuses ja kõrgetasemelises insenertehnilises 

lahenduses.  

 

3.3 Seos strateegiliste planeerimisdokumentidega ja avalik huvi 

Harjumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (2003) kohaselt asub Linnamäe HEJ maakondliku tähtsusega väärtuslikul 

maastikul „Jägala jõeorg“. Teemaplaneeringu seletuskirja kohaselt on nimetatud väärtusliku maastiku 

oluliseks loodus- ja kultuurimälestisteks Jägala jõe org koos Harjumaa võimsaima joa, Harjumaa 

suurima linnamäe, kunagise puupapivabriku tööliste elamute, raudteesilla ning Linnamäe HEJ-ga. 

Jõelähtme valla üldplaneering (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr. 40) 

näeb HEJ piirkonnas ette puhkemajanduspiirkonna ja hüdroelektrijaama rajamist. Peetakse vajalikuks 

Jägala jõe ääres asuva puhkeotstarbelise maa-ala - Jägala linnamägi koos veehoidla, ujumiskoha ja 

pargiga - korrastamist ja väljaehitamist.  

Linnamäe hüdroelektrijaama ja paisjärve säilitamise suhtes on omavalitsus ja kohalik kogukond 

pooldaval seisukohal. 2014. a juunis toimunud memorandumil „Linnamäe paisjärv 90“ on tegi 

ümarlaud riigile ettepaneku säilitada Linnamäe paisjärv ja 90 aasta jooksul väljakujunenud 

elukeskkond. Vt memorandumi tervikteksti: http://www.toniskoiv.ee/linnamae-paisjarv-90-

memorandum/  

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused 

Ehitise mälestiseks tunnistamise ajend on selle kõrge kultuuriväärtus ja avalik huvi kõrge 

kultuuriväärtusega asja autentsel kujul säilitamiseks. Kultuuriväärtus on määratlemata õigusmõiste, 

mis tuleb igal üksikjuhtumil määratleda. Muinsuskaitseseaduse § 2 kohaselt on kultuuriväärtus 

mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik 

ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, 

kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus. Avalik huvi hõlmab nii vaimseid kui ka 

materiaalseid aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatud avalik, so üldine ehk ühiskondlik hüve, mille 

alla kuulub ka Eesti kultuuri, sh oluliste ajalooliste ehitiste säilimine läbi aegade.  

Linnamäe hüdroelektrijaama pais on suurim ja silmapaistvaim enne teist maailmasõda ehitatud pais 

Eestis. Paisu on projekteerinud tuntud Soome insener A.W. Juselius 1917. a, valmis ehitati see 1922-

24. a. Linnamäe hüdroelektrijaama pais on silmapaistev insenertehniline rajatis, mis on peale 

valmimist tituleeritud kauneimaks tööstusehitiseks. 

Linnamäe hüdroelektrijaama paisu säilimine võib olla ohustatud erinevate keskkonnanõuete tõttu 

(loetletud LISA 10). 2015. a on algatatud keskkonnamõjude hindamine, milles käsitletakse ühe 

alternatiivina ka paisu likvideerimist (vt LISA 4). Mälestiseks tunnistamisega saab tõsta esile ja 

riiklikul tasemel teadvustada ehitise väga kõrget kultuuriväärtust ning välistada selle lammutamise.  

http://www.toniskoiv.ee/linnamae-paisjarv-90-memorandum/
http://www.toniskoiv.ee/linnamae-paisjarv-90-memorandum/
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5. Üldised piirangud mälestisel 

Linnamäe hüdroelektrijaama paisul hakkavad mälestiseks tunnistamisel kehtima kõik 

Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Väljavõtted olulisemast: 

Vastavalt MukS § 5 on mälestise hävitamine ja rikkumine keelatud.  

Vastavalt MukS § 16 vastutab mälestise säilimise eest selle omanik või valdaja. Omanik või valdaja 

on kohustatud mälestist hooldama ja vajadusel remontima. 

Vastavalt MukS § 24 saab mälestist restaureerida, konserveerida ja ehitada ainult Muinsuskaitseameti 

kirjalikul loal.   

Vastavalt MukS § 35 võib mälestist konserveerida, restaureerida ja ehitada ainult muinsuskaitse 

eritingimusi järgiva projekti alusel.  

 

6. Mälestise andmed 

6.1. Ettepanek nimetuse kohta:  

Linnamäe hüdroelektrijaama pais 

6.2. Ettepanek mälestise liigi kohta:  

Ehitismälestis 

6.3. Ettepanek kaitsevööndi ulatuse kohta:  

Kaitsevööndiks määrata krunt (katastritunnus 24505:002:0030), millel pais asub, et tagada selle 

vaadeldavus ja säilimine ruumilises kontekstis.  

Pool paisu jääb Rebala muinsuskaitseala kaitsevööndisse (muinsuskaitseala kaitsevööndi piir kulgeb 

piki jõge). 

 

Joonis 3 Kavandatava kaitsevööndi kaart 
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7. Menetluskäik  

7.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks.  

Ettepaneku Linnamäe hüdroelektrijaama mälestiseks tunnistamiseks tegi Jõelähtme vallavalitsus 

02.02.2015 (LISA 5). 

26.02.2015 käisid Muinsuskaitseameti esindajad koos omaniku ja valdaja esindajatega 

hüdroelektrijaamaga kohapeal tutvumas ning otsustati algatada menetlus ehitise mälestiseks 

tunnistamiseks.  Omanikku ja valdajat teavitati menetluse algatamisest kirjalikult 02.03.2015 (LISA 

6). 

10.03.2015 kaaluti ettepanekut ehitismälestiste eksperdinõukogu koosolekul, eksperdinõukogu toetas 

mälestiseks tunnistamise ettepanekut. Väljavõte protokollist:  

2. Linnamäe hüdroelektrijaama mälestiseks tunnistamine. 

Juurde kutsutud: Teet Sibrits ja Veljo Haavel (Jõelähtme VV esindajad), Innar Kaasik (Eesti Energia 

AS), Ly Renter (Harjumaa vaneminspektor). 

Ly Renter tutvustas ettepanekut:  Linnamäe Hüdroelektrijaama mälestiseks tunnistamise ettepaneku 

on teinud Jõelähtme vallavalitsus. Ehitis kuulub vallale, hoonestusõigus Eesti Energiale.  

Hüdroelektrijaama projekteeris tuntud Soome insener ja professor Axel Verner Juselius, see andis 

elektrit Jägala papivabrikule. II maailmasõjas turbiinihoone hävitati, kuid tamm koos kalatrepi jt 

vesiehitistega säilis. 2002. a. Linnamäe hüdroelektrijaama hüdrorajatised korrastati, vanale 

vundamendile ehitati uus turbiinihoone, tammi kohale ehitati üle jõe ulatuv rippsild ja avati 

juurdepääs paisule kõigist selle külgedest. 

1920ndatel ehitatud paisu ähvardab lammutamine kaladele parema läbipääsu tagamiseks.   

Teet Sibrits, abivallavanem: hüdroelektrijaama ümbrus on üldplaneeringus määratud väärtuslikuks 

puhkealaks, pais koos paisjärvega on pea-aegu sama populaarne puhkekoht kui Jägala juga. 

Vald soovib paisu ning selle kujundatud maastiku säilitamist. Paisust 3,5 km ülesvoolu on Jägala 

juga – seega ei muudaks paisu lõhkumine kalade võimalikku teekonda märkimisväärselt pikemaks. 

Peale arutelu otsustati: Tunnistada Linnamäe hüdroelektrijaama pais ehitismälestiseks kui 

terviklikult säilinud 1920ndate arhitektuurselt kõrgetasemelise tööstusrajatise näide. 

 

Menetluse käigus on tehtud selgeks, et mälestise tunnustele vastab ainult Linnamäe 

hüdroelektrijaama pais, mitte kogu hüdroelektrijaam. Hüdroelektrijaama hoone, mehhanismid ja 

jalakäijate sild pärinevad 2002. aastast ja nende kaitsmine mälestisena ei ole põhjendatud. Seetõttu 

tunnistatakse mälestiseks ainult Linnamäe hüdroelektrijaama pais koos kalatrepiga.   
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7.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste küsimine 
 

Kohalik omavalitsus, mis on ühtlasi ehitise omanik, oli mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegija. 

Kohalikku omavalitsust ja paisu valdajat teavitati 14.12.2015 Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangu valmimisest ning paluti arvamust. (LISA 7) Omanik ega valdaja kirjalikult 

täiendavaid arvamusi ei avaldanud. 

 

Keskkonnaamet teavitas Muinsuskaitseametit Linnamäe paisu keskkonnamõju hindamise 

programmi avalikust väljapanekust 10.11.2015 (LISA 8). Muinsuskaitseamet vastas 30.11.2015 

omapoolse teavitusega mälestiseks tunnistamise menetlusest ja palus arvamust eksperdihinnangu 

kohta (LISA 9). Keskkonnaamet vastas kirjaga 30.12.2015 (LISA 10). Keskkonnaamet ei esitanud 

tulenevalt pädevusvaldkonnast seisukohta paisu kaitse alla võtmise kohta, kuid esitas mitu 

ettepanekut ja täpsustust eksperdihinnangu sisu kohta:  

1. Parandus mõistete kasutamise kohta. Eksperthinnangus oli kasutatud mõistet „tamm,“ kuid 

tegu on paisuga.  

-Mõiste on läbivalt eksperdihinnangus parandatud, va ajalooliste allikate tsitaatides, kus 

on kasutatud mõistet „tamm.“  

 

2. Parandus Linnamäe hüdroelektrijaama võimsuse kohta.  

-Info võimsuse kohta on eksperdihinnangust eemaldatud kui ehitise kultuuriväärtusesse 

mittepuutuv. 

 

3. Märkus selle kohta, et konstruktsiooni osa nimetusega kalatrepp saab kasutada tinglikult, 

sest teadaolevalt ei ole toimivat kalapääsu kunagi eksisteerinud.  

-Info, et ehitatud kalatrepp pole teadaolevalt kunagi toiminud, on eksperdihinnangusse 

lisatud.  

 

4. Märkus, et eksperdihinnangus ei ole selgitatud, milliste keskkonnanõuete tõttu on pais 

ohustatud, ega põhjendatud, milles seisneb säilimise ohustatus, kui hoonekompleksil on 

omanik ja rentnik olemas. Samuti paluti selgitada, millised piirangud hakkaks edaspidi 

paisule rakenduma, kui see tunnistataks kultuurimälestiseks.  

-Eksperdihinnangule on lisatud keskkonnamõjude hindamise programm (LISA 1), milles 

on ühe võimaliku alternatiivina märgitud paisu likvideerimist, mis viitab selle ohustatusele. 

Samas ei ole võimalik ohustatus kindlasti ehitise kaitse alla võtmise peamine põhjus – 

selleks on siiski ehitise erakordselt kõrge kultuuriväärtus selle vanuse, unikaalsuse ning 

kõrgetasemelise insenertehnilise lahenduse tõttu. 

Eksperdihinnangusse on lisatud peatükk 5 „Üldised piirangud mälestisel,“ milles 

selgitatakse kavandatavaid piiranguid paisul.  
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Lisa  1.  Väljavõtted  Axel Verner Juseliuse  koostatud Põhja Paberi ja Puupapi 

Wabrikute Jägala veepaisutamise sisseseade kavandist  1922. aastast.  
ERA 969.4.763.   

 

 

Hüdroelektrijaama situatsiooniplaan.  
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Hüdroelektrijaama hoone fassaadi vaade. 

 

Hüdroelektrijaama hoone põhiplaan. 
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Hüdroelektrijaama lõige 

 

 

Kaubandus-tööstusministeeriumi Tööstuse osakonna kooskõlastus nr 969 tekstiga: “  Ettevõtte 

sisseseade käesoleva plaani järele lubatav “  5. oktoober 1922. 
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Väljavõte kirjavahetusest  hüdroelektrijaama avamise kohta 1924.a. 
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Lisa 2.  Väljavõte Linnamäe hüdroelektrijaama rekonstrueerimise projektist. 

(Teostamata)   
 ERA 969.4.763  Põhja  Paberi- ja Puupapivabrikute A-Ü Linnamäe elektrijaam  1939. 
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Lisa  3. Fotod 1923-2015 a  
 

 

Foto nr 1.  Jägala paisu ehitus (EMM F 83:11);  Eesti Maanteemuuseum 

 

 

Foto nr 2. Jägala paisu ehitus (EMM F 83:11); Eesti Maanteemuuseum 
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Foto nr 3. Jägala paisu ehitus; Rebala Muuseum 

 

 

 

Foto nr 4.  Jägala hüdroelektrijaam ligikaudu 1924-1928;  Rebala Muuseum 
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Foto nr 5. Jägala hüdroelektrijaam ligikaudu 1924-1928 (AM 15974 F 18348); Eesti Ajaloomuuseum. 

 

Foto nr  6. Jägala elektrijaam (ERM Fk 2977:161); Eesti Rahva Muuseum; 
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Foto nr 7. Linnamäe hüdroelektrijaama sisevaade; Rebala Muuseum. 

 

Foto nr  8. Linnamäe paisu jõujaamahoone asukoht 1985. Anto Juske, 1993.    
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Foto nr 9. Linnamäe pais 1985. Anto Juske, 1993. 

 

Foto nr 10. Linnamäe pais 1985. Anto Juske, 1993. 
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Foto nr  11. Linnamäe pais 1985. Anto Juske, 1993.   

 

Foto nr 12. Linnamäe pais  1985. Anto Juske, 1993.  
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Foto nr 13. Linnamäe HEJ projektjoonis  2002. Pildil Raine Karp. Toimetised, 2002. 

     

 

Foto nr 14.  Linnamäe hüdroelektrijaam 2005 (EVM N 434:41); SA Eesti Vabaõhumuuseum 
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Foto nr 15. Linnamäe hüdroelektrijaam 2011 (ERM Fk 2944:25); Eesti Rahva Muuseum 

 

 

 

Foto nr 16. Linnamäe hüdroelektrijaam (ERM Fk 2944:26); Eesti Rahva Muuseum 
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Foto nr  17. Vaade  Linnamäe hüdroelektrijaamale 26.02.2015. Ly Renter 

 

Foto nr  18. Linnamäe hüdroelektrijaam 26.02.2015. Ly Renter 

Uus  turbiinihoone on rajatud  

vanale vundamendile. 

Uus sild  

Hüdroelektrijaama  ajaloolised  osad on 

korrastatud ja  taaskasutuses. 

Kalatrepp  
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Foto nr 19. Vaade  kalatrepile. 26.02.2015. Ly Renter 

 

 

Foto nr 20. Vaade  kalatrepile. 26.02.2015. Ly Renter 
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Foto nr  21. Vaade  Linnamäe hüdroelektrijaamale 26.02.2015. Ly Renter 

 

 

Foto nr  22. Vaade  Linnamäe hüdroelektrijaama sisseseade 26.02.2015.  Ly Renter 

Uus sisseseade asub ajaloolises 

hoone osas 
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1 LÜHENDID 

EE Eesti Energia AS 

KeA Keskkonnaamet 

KeM Keskkonnaministeerium 

KMH keskkonnamõju hindamine 

KMeH keskkonnamõju eelhindamine 

määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. 
Keskkonnaministri 15.06.2004 määrus nr 73 

LKS looduskaitseseadus 

määrus nr 58 Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri 
ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja 
karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad. Keskkonnaministri 
09.10.2002 määrus nr 58. 

HEJ Linnamäe hüdroelektrijaam 

VeeS veeseadus 



 

 

Eesti Energia AS vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia 
kasutamiseks elektrienergia tootmiseks 
keskkonnamõju hindamise programm MAVES

Tallinn, 3. november 2015 3

2 KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRK JA TAUST 

2.1 Menetluskäik 

Käesoleva KMH programmi alusdokumentideks: 

• KeA KMeH ja KMH algatamise otsus (kiri 19.03.2015 nr HJR 7-6/15/24462-38); 
• AS Maves koostatud KMeH paisu avamisele (töö nr 12081_2, 2014 jaanuar) koos 

selle juurde kuuluvate uuringutega; 
• AS Maves koostatud Linnamäe HEJ vee-erikasutusloa keskkonnatingimuste 

analüüs (töö nr 12081). 

EE on Linnamäe paisul hüdroenergiast elektrit tootnud 2002. aasta lõpust. 2012. aasta 
oktoobris esitas EE KeA-le taotluse uue vee erikasutusloa saamiseks, kuna olemasolev 
(L.VT.HA-171918) lõppeb 2013. aasta alguses. 

Erinevatel põhjendustel on olemasolevat vee erikasutusluba pikendatud neli korda. 
Praegune pikenduse tähtaeg on 31.12.2016. 

Jägala jõgi kuulub määrus nr 73 alusel Jägala joast suubumiseni Soome lahte lõhe, 
jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Kuna Linnamäe pais 
asub eelpool nimetatud jõelõigul, tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda LKS § 51 lg-st 1, 
mille kohaselt on lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud 
veekogul keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab 
veetaset, samuti uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi 
muutmine. LKS § 51 lg 1¹ sätestab erisuse, mille alusel on LKS § 51 lg-s 1 nimetatud 
veekogul või selle lõigul loodusliku sängi, veerežiimi ning veetaseme muutmine paisude 
rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui sellega parandatakse kalade 
kudemisvõimalusi. Määrus nr 58 § 2 lg 2 p 3 kohaselt kuulub Jägala jõgi lõheliste 
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja. VeeS § 40¹ lg 13 kohaselt koostoimes 
VeeS § 17 lg-ga 4 tuli LKS § 51 lg 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- 
ja elupaigana kinnitatud veekogul või selle lõigule ehitatud paisul tagada kaladele 
läbipääs nii paisust üles- kui ka allavoolu 2013. aasta 1. jaanuariks. 

EE tegi KeM-le ettepaneku Linnamäe paisu puudutav lõik välja jätta määruse nr 73 
nimistust. Otsustamine delegeeriti KeA-le ning ekspertarvamuse koostas Maves AS 2014. 
aasta lõpuks. Selles järeldati, et kui mitte arvestada üksnes looduskaitselisi vajadusi, on 
võimalik loobuda lõhilaste elupaiga taastamisest kuni HEJ amortiseerumiseni. 

Põhinedes AS Maves eksperthinnangus olevale õigusekspertiisile, asus KeM seisukohale, 
et otsuse tegemiseks tuleb läbi viia KMH, mille raames hinnatakse kavandatava tegevuse 
mõju Natura 2000 kaitse-eesmärkidele ja ala terviklikkusele. 

2.2 Keskkonnamõju hindamise eesmärk 

Keskkonnaministeeriumi hinnangul (16.12.2014 kiri nr 13-1/14/5669-3) on KMH vajalik, 
selgitamaks tegevuse võimalikkust arvestades, et: 
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• vastavalt EE 01.12.2014 kirjaga nr TO-JUH-6/78-6 esitatud veeloa kehtivuse 
pikendamise taotluse lisale 1 on Jägala Energy osaühing (registrikood 10480870; 
edaspidi ka Jägala Energy OÜ) andnud paisutamiseks nõusoleku tingimusel, et 
Linnamäe paisjärve veetase ei ületa 10,7 m abs, mis on vähem kui hetkel kehtiva 
veeloaga määratud maksimaalne tase 11,7 m abs. 

• tegevus toimub Natura alal, tuleb hinnata kavandatava tegevuse mõju Natura 
2000 kaitse-eesmärkidele koosmõjus määrusega nr 73. 

KeA on asunud seisukohale, et arvestades veeloa nr L.VT.HA-171918 tähtajalisust ning 
Eesti Energia AS poolt taotletava tegevuse olemust, korduvust, laadi ja tingimusi (vee 
erikasutust puudutav eriregulatsioon VeeSʼis toetab igakordse veeloa taotlemise 
käsitlemist paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kavandamisena (vt ka Tartu 
Halduskohtu 20.01.2015 kohtuotsus haldusasjas nr 3-14-51675, jõustunud 20.02.2015)), 
käsitleb Keskkonnaamet taotletavat tegevust uue projektina VeeS ja loodusdirektiivi 
tähenduses. 

2.3 Kavandatava tegevuse eesmärk, asukoht ja kirjeldus 

Eesti Energia AS eesmärk on Linnamäe paisul (Joonis 1) paisutamise jätkamine ja 
hüdroenergia kasutamine elektri tootmiseks. 

 

Joonis 1 Linnamäe paisu asukoht 
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Linnamäe hüdrosõlm on projekteeritud hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia 
tootmiseks. Ettevõtte andmetel on paisul võimalikud paisutustasemed: minimaalne 
paisutustase 9,2 m abs, normaalpaisutustase 10,0 m abs ja maksimaalne paisutustase 
11,7 m abs. Linnamäe paisu olemasolevate paisuavade avamisega paisutamise 
lõpetamise eesmärgil võib kaasneda veetaseme ajutine suurveeaegne kõikumine paisu 
taga kuni 10 m ulatuses. Paisuavade sulgemise korral võib tekkida veetaseme kõikumine 
vahemikus 10,20–11,80 m abs. Seega ei ole hüdrosõlme võimalik pideva hoolduseta 
jätta. 

Linnamäe HEJ-s toodetakse hüdroenergiast elektrienergiat kolme Waterpump WP OY 
mittereguleeritava propellertüüpi turbiin-generaatoriga, mille võimsused on vastavalt 
341 kW, 384 kW ja 427 kW (summaarne võimsus 1 152 kW). Vee vooluhulk võimsuse 
341 kW juures on 4,0 m3/s, 384 kW juures 4,5 m3/s ja 427 kW juures 5,0 m3/s. Kõik 
turbiinid töötavad vooluhulgal 4-5 m3/s ja turbiinide töörõhk on 10 m. Turbiinide sisse- 
ja väljalülitamine toimub automaatselt. Turbiinide sisse lülitumine toimub järjekorras 
turbiin 1 kuni turbiin 3 ning väljalülitumine turbiin 3 kuni turbiin 1. Kolmas generaator 
lülitub töösse, kui veetase on üle 10,085 m abs ning esimene generaator lülitub välja, kui 
veetase on alla 10,055 m abs. Kui veetase on alla 10,029 m abs, lülituvad kõik 
generaatorid automaatselt välja. Turbiinide sissevooluavade ees olevad võred, avade 
laiusega ca 40 mm, paiknevad turbiinikambreid üksteisest eraldavate seinte vahel. 
Käesoleva aasta lõpuks paigaldatakse sissevooluavade ette võred avade laiusega 25 mm. 
Sanitaarvooluhulga läbilaskmine paisust on tagatud liigveelasu varja töörežiimiga. 
Vooluhulga mõõtmine toimub ligikaudselt tehniliste parameetrite alusel vastavalt töös 
olevate generaatorite arvule, mis fikseeritakse iga tunni järel. Linnamäe paisjärve veetaset 
registreerib elektroonne rõhuandur üks kord tunnis, mis võimaldab fikseerida veetaseme 
alandamise andmeid kõrgusmärgini 9,2 m abs. Automaatsel mõõtmisel saadud andmed 
salvestatakse digitaalselt. 

HEJ aastatoodang on vahemikus 5–7 GWh. 

2.4 Võimalikud alternatiivid 

Lähtuvalt arendaja esitatud taotlusest ja aktsepteeritavatest lahendustest on välja 
pakutud kaks alternatiivi: 

1. Linnamäe paisul hüdroenergiast elektri tähtajatu tootmine vastavalt esitatud 
taotlusele (EE kiri 15.11.2012 nr TE-JUH-5/720-03). 

2. Tähtajaline veeluba Linnamäe paisul hüdroenergiast elektri tootmiseks vastavalt 
esitatud taotlusele. Luba kehtib kuni tootja poolt garanteeritud elektrijaama 
hüdroturbiinide eluea lõpuni aastal 2052, millega EE 2002 aastal jaama 
taastamisel arvestas. 

Alternatiiv 1 - Elektrienergia tähtajatu tootmise korral jääb paisjärv olemasoleval kujul 
alles. Normaalpaisutustasemeks määratakse 10,0 m abs. EE vastutab paisu tehnilise 
seisukorra eest ja reguleerib veetaset vastavalt ettenähtud nõuetele. Linnamäe paisjärve 
alale jõgede ja ojade elupaika (3260) ei taastata. Kalapääsu ei rajata, kuna tehniliselt 
tõhusat lahendust pole. Kalapääs ei taga jõgede ja ojade elupaiga (3260) teket Linnamäe 
paisust ülesvoolu. Kalade ränne paisust üles on tõkestatud. 
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Alternatiiv 2 – Loa kehtivuse ajal vastab olukord alternatiivile 1. Loa lõppemisel paisutus 
lõpetatakse, kui loa perioodil ei toimu asjassepuutuvate õigusaktide ja arengukavade 
korrigeerimist Jägala jõe hüdroenergeetilise kasutamise kasuks. Paisutamise lõpetamisel 
võetakse arvesse, et EE ja Jõelähtme Vallavalitsuse vahel on HEJ taastamise ja käitamise 
eesmärgil sõlmitud hoonestusõiguse ja ostueesõiguse seadmise leping 99 aastaks. 
Paisutuse lõpetamisel taastub olemasoleva paisjärve asemele jõgi (Natura elupaik 3260) 
kus on kalade vaba liikumine merest Jägala joani. Paisu avamise täpsem kirjeldus on 
toodud AS Maves eelhinnangus (2014, pt 3.3). Veetasemete maksimaalne kõikumine 
paisule ava lõikamisest on eeldatavasti 0,5 m. Loodusdirektiivi eesmärgi saavutamise 
nimel tuleb siis piirata ka Jägala hüdroelektrijaama võimsust ja tööperioodi, tagades 
looduslähedane vooluhulk möödaviigu kanali ja Jõelähtme jõe suudme vahel. Avatud 
pais säilitatakse maamärgina või likvideeritakse täielikult. Alternatiivi rakendamine eeldab 
paisutuse likvideerija ja hiljem Linnamäe HEJ kompleksi hooldaja leidmist. 

 

Pole põhjust eeldada, et paisjärve säilimisel või allalaskmisel oleks ümbritseva ala 
haljastuse hoolduses erinevusi. Arvestades ümbruskonna taimestikku, kasvab paisjärve 
allalaskmisel nõlvadele männi ülekaaluga mets. Jõe kallastele lehtpuumets. 
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3 EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 

3.1 Asulastik ja maakasutus 

Kavandatava tegevuse ala asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jõesuu külas Tammi 
kinnistul (kinnistusraamatu registriosa number 6321702, katastritunnus 24505:002:0030, 
sihtotstarbega tootmismaa 100%) Jägala jõel ca 1,5 km kaugusel suudmest. Eesti Energia 
AS kasutab Tammi kinnistut Eesti Energia AS-i ja Jõelähtme valla vahel 15.01.2002 
sõlmitud hoonestusõiguse ja ostueesõiguse seadmise lepingu alusel. Hoonestusõigus on 
seatud 99 aastaks vallale kuuluvale kinnistule HEJ ehitiste püstitamiseks ja omamiseks. 
Kinnistu piirneb igast küljest Linnamäe nimelise kinnistuga nr 553102 (katastritunnus 
24505:002:0029, sihtotstarbega sotsiaalmaa 90% ja kaitsealune maa 10%), millel asub 
suurem osa Linnamäe paisjärvest. 

Linnamäe paisjärve (keskkonnaregistri kood VEE2024510) veepeegli pindala 
normaalpaisutustaseme (10,0 m abs) korral on 31,1 ha. Endise jõesängi pindala 
moodustab paisjärvest ligikaudu 7 ha, seega kujuneb üleujutatava ala pindalaks ligikaudu 
24 ha. Veega üleujutatava ala pindala maksimaalse paisutustaseme 11,7 m abs juures on 
39,3 ha. 

3.2 Mõjuala ulatus 

Mõjuala ulatus sõltub mõjutajast. Kavandatava tegevuse puhul on mõjutajaks müra ja 
veetase. Müra olulise mõju ulatus1 selgub mürauuringu käigus. 

Veetaseme tõstmisest mõjutatud ala piir on toodud joonisel (Joonis 2). 

                                                
1 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42, Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid, sätestab elukeskkonnale sobiva müra 
taseme. Piirtasemega võrdse müra piir on ühtlasi olulise mõjuala piir. 
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Joonis 2 Paisutamise mõjuala veehoidla kallastel ja maksimumpaisutuse mõju ulatus 

jõesängis2 



 

 

Eesti Energia AS vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia 
kasutamiseks elektrienergia tootmiseks 
keskkonnamõju hindamise programm MAVES

Tallinn, 3. november 2015 9

3.3 Kaitseväärtuslikud objektid ja pinnavesi 

Määruse nr 58 § 2 lg 2 p 3 kohaselt kuulub Jägala jõgi lõheliste elupaikadena kaitstavate 
veekogude nimekirja. Sama määruse § 2 lg 1 kohaselt on lõheliste elupaikadena 
kaitstavate veekogude nimekirja kantud veekogud, kus on lõhe (Salmo salar), meriforelli 
(Salmo trutta trutta), jõeforelli (Salmo trutta), harjuse (Thymallus thymallus), rääbise 
(Coregonus albula), merisiia (Coregonus lavaretus lavaretus) või peipsi siia (Coregonus 

coregonus maraenoides) kaitstavad elupaigad.  

Määruse nr 73 § 2 p 16 alusel kuulub Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni Soome lahte 
lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. Lähtuvalt 
VeeS § 40¹ lg 13 tuleb tagada Jägala jõe lõigul kalade rändeks sobilikud tingimused 
aastaks 2013. Seniste analüüside käigus on selgunud, et efektiivselt toimiva kalapääsu 
rajamine Linnamäe paisu juurde on keeruline ja äärmiselt kulukas ning isegi juhul, kui 
õnnestuks rajada kalapääs parimal võimalikul moel, ei oleks väga suure tõenäosusega 
võimalik seeläbi saavutada seatud keskkonnaeesmärkide täitmist (lõhe ja jõesilmu 
soodsat kaitseseisundit, Jägala jõe alamjooksu head ökoloogilist seisundit). 

Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 korraldusega nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“ 
kinnitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt asub Linnamäe pais 
Jägala_5 vooluveekogumi (Jägala jõgi Jägala joast Linnamäe paisuni, kood 1083500_5) ja 
Jägala_6 vooluveekogumi (Jägala jõgi Linnamäe paisust kuni suudmeni, kood 1083500_6) 
piiril. Jägala_5 vooluveekogumi seisund on kesine. Seisundit mõjutavaks oluliseks 
teguriks on Linnamäe pais. Veemajanduskava kohaselt on Jägala jõel asuv Linnamäe pais 
probleemne, kuna takistab kalade rännet paisust ülesvoolu kuni Jägala joani (looduslik 
siirdekalade rändetõke) ja Jõelähtme jõkke. VeeS § 35 lg 2 kohaselt tuleb pinna- ja 
põhjavee hea seisund, kaasa arvatud tehisveekogumite ning tugevasti muudetud 
veekogumite hea keemiline seisund ja hea ökoloogiline potentsiaal, saavutada 2015. 
aasta 22. detsembriks. Jägala_5 ja Jägala_6 vooluveekogumi hea seisundiklassi 
saavutamise eesmärki pikendatud pole. 

Koostatava veemajanduskava (hakkab kehtima 2015. aasta lõpus) meetmeprogrammis 
on Jägala_5 kogumi seisund hinnatud kesiseks. Eesmärgiks on seatud hea seisundi 
saavutamine 2021. aastaks. Meetmena on ette nähtud hüdroenergia tootmisest tingitud 
mõju vähendamine. Ning tegevuseks kalade rändetingimuste parandamise võimaluste 
analüüs. Samas on veemajanduskava lisas 9 jõutud järeldusele, et erandi seadmine sellele 
kogumile võib osutuda vajalikuks. 

Linnamäe paisu alune jõelõik on kuni 100 m ulatuses HEJ rajamisel süvendatud ja ümber 
kujundatud. Selle lõigu lõpuosas asub u 80 m pikkune kärestikulisem, kivise ja kruusase 
põhjaga ala. Siia püüti 2003. aastal kärestikku rajada, kuid tööd tehti poolikult. Kõnealune 
ala on praktiliselt samal kõrgusel mereveetasemega ning selle lang on väga väike. Kõrge 
mereveetaseme puhul on kärestik üle ujutatud. Linnamäe paisust 250–400 m allavoolu 
(saarte piirkonda) jääb jõelõik, kus mitmes harus oleva jõe põhi on valdavalt kivine-
kruusane. Merevee madala taseme korral on need harud kärestikuliseks piirkonnaks, kuid 
merevee taseme tõustes kiire vool lakkab ning jõeharud muutuvad praktiliselt 

                                                
2 Kalade rändetee avamine Linnamäe hüdroelektrijaama paisu juures. Keskkonnamõju eelhinnang. AS 
Maves. Jaanuar 2014. 
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seisuveelisteks. Saartest allavoolu kuni suudmeni (ligi 0,8 km) on jõgi sügav ja aeglase 
vooluga. 

Paisjärvest ülesvoolu kuni Jõelähtme jõe suudmeni on Jägala jõgi suure languga ja 
lausaliselt kärestikuline. Kärestikulise lõigu pikkuseks on 680 m ja tavapärase suvise 
madalvee tingimustes on kärestiku pindala 1,50 ha. Jõelähtme jõe suudmest ülesvoolu 
kuni Jägala joani on 280 m pikkune jõelõik väga suure languga. Joast allavoolu asuvast 
kärestikust juhib vett mööda Jägala HEJ. Kärestikult vee kõrvale juhtimine halvendab 
oluliselt kõnealuse lõigu kvaliteeti lõheliste elu- ja sigimispaigana. Lõigule on omane 
väga suur lang ning enamikele siirdekaladele koelmuks sobivad piisavalt peene 
fraktsiooniga kruusased alad asuvad jõe kallastele väga lähedal ning need alad võivad 
vee kõrvalejuhtimise tulemusel regulaarselt pikaks ajaks kuivaks jääda. Vee kõrvale 
juhtimise negatiivne mõju on eriti ilmne Jõelähtme jõe suudme ja Jägala joa vahelisel 
lõigul. Ligi 0,6 km looduslik jõelõik on Jõelähtme jõe alamjooks suudmest kuni Lundi 
paisuni, mis on täies ulatuses Jägala loodusala koosseisus. 

2014. aastal koostatud kalastiku uuringu käigus tehti sesoonsetel kalastiku uuringutel 
Linnamäe paisu all kindlaks 26 kalaliigi ning Linnamäe paisjärves 7 kalaliigi esinemine. 
Sektsioonvõrkude saagikus oli hea kalastikuga paisjärvede vastavast näitajast oluliselt 
väiksem. Seirepüükide põhjal hinnati kalastiku seisund Linnamäe paisu aluses jõeosas 
kesiseks, Jägala jões ülalpool Linnamäe paisu ja Jõelähtme jõe alamjooksul halvaks. 
Uuringu kohaselt häirivad siirdekalade sigimist Linnamäe paisu all kaks olulist 
mõjufaktorit: 

1. kärestikuliste ja ritraalsete alade vähesus, mis on kõrge merevee taseme korral 
uputatud olekus (veevool lakkab või aeglustub liigselt); 

2. äravoolu reguleerimine Linnamäe HEJ-s, millest tulenevad veetaseme sagedased 
järsud muutumised häirivad oluliselt nii siirdekalade kui enamiku teiste kalaliikide 
sigimis- ja elutingimusi. 

Ka põhjaloomastikule mõjub jõe äravoolu reguleerimine Linnamäe HEJ poolt ning sellega 
kaasnev veetaseme kõikumine paisu aluses jõeosas halvasti. Uuringu andmetel on lõhe 
eeldatav taastootmise potentsiaal Jägala jõe alamjooksul (koos Jõelähtme jõega) ca 
8 500 ja meriforellil ca 2 200 laskujat aastas, mille eeltingimuseks on paisutamise 
lõpetamine Linnamäe paisul ning Jägala HEJ poolt Jägala joale suunatud ökoloogilise 
vooluhulga (3,4 m3/s) tagamine sanitaarvooluhulga (1,7 m3/s) asemel. Kalastiku hea 
seisundi saavutamise eelduseks Jägala jõe alamjooksul on Linnamäe paisu avamine ja 
paisjärve likvideerimine. 

Kavandatava tegevuse asukoht ja paisutamise mõjuala ulatus jääb Jägala jõe hoiualale, 
mis kuulub Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile 
esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ p 56 alusel Jägala loodusala koosseisus 
Natura 2000 alade võrgustikku. Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määruse nr 144 „Hoiualade 
kaitse alla võtmine Harju maakonnas“ (edaspidi määrus nr 144) § 1 lg 1 p 1 kohaselt on 
Jägala jõgi osaliselt Jägala jõe hoiualana looduskaitse all. Hoiuala kaitse-eesmärgiks on 
loodusdirektiivi II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu 
(Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi 
– jõgede ja ojade (3260) kaitse. Jägala loodusala (keskkonnaregistri kood EE0010150), 
millel Jägala jõe hoiuala asub, kaitse-eesmärkidena on lisaks eelpool toodud liikidele ka 
II kaitsekategooria kaitsealune liik paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja III 
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kaitsekategooria kaitsealune liik saarmas (Lutra lutra). Jägala jõe hoiualal paikneb 
looduskaitsealune üksikobjekt – Jägala juga (keskkonnaregistri kood KLO4000058). 
Tegemist on geoloogilise pinnavormiga (astang+kanjon).  

Lisaks eelnimetatud liikidele esineb Linnamäe paisust allavoolu jäävas jõeosas 
loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigi hingu püsiasurkond. Jõelähtme jõgi 
(keskkonnaregistri kood VEE1087900) suubub Jägala jõkke 4,2 km kaugusel põhijõe, st 
Jägala jõe, suudmest. Vastavalt määruse nr 73 § 2 p 15 kohaselt kuulub Jõelähtme jõgi 
samuti lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse, lõigul 
alates Jõelähtme karstiala väljavoolust kuni suubumiseni Jägala jõkke. 

Kavandatava tegevusega märgaladele, randadele ja kallastele, pinnavormidele, 
metsadele ja kaitstavatele loodusobjektidele (v.a Jägala jõe hoiuala) eeldatavalt mõju ei 
avaldata, kuid tegevus mõjutab Natura 2000 võrgustikku kuuluvat Jägala jõe hoiuala 
kaitse eesmärke. 

3.4 Kultuurimälestised 

Tegevuse ala jääb Rebala muinsuskaitsealale (registrinumber 27015) ning piirneb 
kultuurimälestiste Jägala linnamägi (registrinumber 17535) ja asulakoht (registrinumber 
17534) alaga. Muinsuskaitseamet peab Linnamäe HEJ arhitektuuri- ja kultuuriloolisest 
aspektist vajalikuks säilitada. Linnamäe paisjärv on mingil määral tehnogeense pärandi, 
Linnamäe HEJ, osa. 

Kavandatav tegevus ei mõjuta kultuurimälestisi. 

3.5 Seos strateegiliste planeerimisdokumentidega 

Harjumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ (2003) kohaselt asub Linnamäe HEJ maakondliku 
tähtsusega väärtuslikul maastikul „Jägala jõeorg“. Teemaplaneeringu seletuskirja 
kohaselt on nimetatud väärtusliku maastiku oluliseks loodus- ja kultuurimälestisteks 
Jägala jõe org koos Harjumaa võimsaima joa, Harjumaa suurima linnamäe, kunagise 
puupapivabriku tööliste elamute, raudteesilla ning Linnamäe HEJ-ga. 

Jõelähtme valla arengukava 2014–2025 peab oluliseks rekreatsioonialaks Jägala-
Linnamäe paisjärve ja selle ümbruskonda. Ühe eesmärgina nähakse: Vallas on välja 

arendatud Tallinna turismitõmbekeskuse väljasõidukeskused Jägala joa puhkeala, Rebala 

muuseum ja muinsuskaitseala, Linnamägi. Erasektor pakub turistidele mitmekesiseid 

teenuseid (nt. golf, ratsutamine, vesiharrastused jne.). 

Jägala-Joa küla Linnamäe maaüksuse puhkeala detailplaneeringu järgi on tulevikus 
plaanis avada Linnamäe arheoloogiline külastuskeskus — arheopark, mis tutvustab nii 
õuepindalalt suurimat (2,8 ha) Eesti linnust — Linnamäed kui ka kogu iidse ajalooga 
ümbruskonda tervikuna.  

Jõelähtme valla üldplaneering (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 
otsusega nr. 40) näeb HEJ piirkonnas ette puhkemajanduspiirkonna ja hüdroelektrijaama 
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rajamist. Peetakse vajalikuks Jägala jõe ääres asuva puhkeotstarbelise maa-ala - Jägala 
linnamägi koos veehoidla, ujumiskoha ja pargiga - korrastamist ja väljaehitamist. 

Jõelähtme Vallavalitsus esindab kohalike elanike seisukohta, et Jägala juga, Jägala 
jõgi, Linnamäe paisjärv koos Linnamäega ja HEJ moodustavad ühe tervikliku turismi- ja 
puhkeala. 
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4 NATURA ASJAKOHANE HINDAMINE 

Kavandatav tegevus jääb Jägala loodusalale (Joonis 3). 

 

Joonis 3 Jägala loodusala 

Jägala loodusala (EE0010150) on loodud eesmärgil kaitsta: 

• I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüpi jõed ja ojad (3260); 
• II lisas nimetatud liikide saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio 

crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo 

salar) elupaiku. 

Käesolev Natura hindamine on koostatud tuginedes juhendile „Juhiseid Natura 
hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis“3 

                                                
3 Aune Aunapuu, Riin Kutsar. Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 
rakendamisel Eestis. 2013 MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing. 
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Natura hindamisel on kasutatud Linnamäe HEJ vee-erikasutusloa keskkonnatingimuste 
analüüsi käigus koostatud vee-elustiku väliuuringut.4 Uuringu toodud seisukohtade 
kujundamisel osalesid: 

• Rein Järvekülg (Ökokonsult OÜ) 
• Martin Kesler (TÜ Eesti Mereinstituut) 
• Teet Krause (EMÜ PKI Limnoloogiakeskus) 
• Henn Timm (EMÜ PKI Limnoloogiakeskus) 
• Aive Kõrs (EMÜ PKI Limnoloogiakeskus) 
• Peeter Pall (EMÜ PKI Limnoloogiakeskus) 
• Sirje Vilbaste (EMÜ PKI Limnoloogiakeskus) 
• Kai Piirsoo (EMÜ PKI Limnoloogiakeskus) 
• Nikolai Laanetu (LHÜ Lutra) 

Täiendavalt on kasutatud Jägala jõe ja Linnamäe HEJ uuringute kokkuvõtvat aruannet5 
(koostaja Madis Metsur) 

4.1 Informatsioon kavandatava tegevuse kohta 

Kavandatava tegevuse eesmärk ja alternatiivsete lahenduste kirjeldus on toodud peatükis 
„2 Kavandatava tegevuse eesmärk ja taust“.  

Lisaks Linnamäe hüdroelektrijaamale toodab mõjupiirkonnas hüdroenergiast elektrit ka 
Jägala Energy OÜ (Jägala HEJ). Elektrijaamale on väljastatud vee-erikasutusluba6, mis 
sätestab: Tagada /…/ Jägala jões allpool taastatava veehoidla paisu vooluhulga 

sanitaarmiinimum 1,7 m3/s või looduslik äravool. Perioodil, mil jões on vooluhulk väiksem 

sanitaarvooluhulgast, ei ole õigust Jägala HEJ tarbeks vee derivatsioonikanalisse 

juhtimiseks. HEJ töö on võimalik ainult juhul kui jõe vooluhulk ületab 0,5+1,7=2,2 m3/s. 
HEJ derivatsioonikanali suue on Jägala joast 850 m kaugusel. See tähendab, et juhtudel, 
kui veehulk ületab 2,2 m3/s puudub eelkirjeldatud lõigul looduslik vooluhulk. 

4.2 Tõenäoliselt olulise mõju prognoosimine 

4.2.1 Elupaigatüüp 3260, jõed ja ojad 

Jägala jõgi lõigus Jägala joast allavoolu kuni suudmeni on arvatud kaitset väärivate 
jõeliste elupaikade hulka. Samuti on kaitset väärivaks hinnatud Jõelähtme jõe alamjooks 
lõigus suudmest kuni Lundi paisuni (ca 0,57 km). 

                                                
4 Linnamäe HEJ vee-erikasutusloa keskkonnatingimuste analüüs. Vee-elustiku uuringud Jägala ja 
Jõelähtme jõe alamjooksul 2013–2014. a lõpparuanne. AS Maves. 2014. 
5 Eksperthinnang Jägala jõe alamjooksu (Jägala joast kuni suudmeni) taastamise võimaluse kohta 
lõhejõena või keskkonnaministri 15.06.2004 määrusest nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 
kudemis- ja elupaikade nimistu“ väljaarvamise kohta. AS Maves 2014 
6 Loa nr L.VT/318756 (HR1218) kehtivus lõppes 15.09.2015. Jägala Energy OÜ esitas käesoleva aasta 
augustis loa pikendamise taotluse kuid programmi koostamise hetkel on menetlus pooleli.  
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Natura standard-andmevormil on Jägala ja Jõelähtme jõe alamjooksudele Jägala jõe 
hoiuala piires antud hinnangud 2004. aasta eelsete teadmiste põhjal. 2013.–2014. aastal 
viidud uuringute põhjal on hinnangud muutunud. 

Olemasolevate andmete kvaliteet oli hoiuala loomisel 2004. a kindlasti keskpärane (M). 
Ühtki põhjalikumat uuringut Jägala jõe alamjooksul enne 2004. a polnud tehtud. 

2013–2014. a on Jägala jõe alamjooksul ja Jõelähtme jõe alamjooksul läbiviidud rida 
uuringuid. Lähtudes teostatud uuringutest saab öelda, et olemasolevad andmed ja teave 
hinnangute andmiseks on head ja piisavad. 

Elupaigatüübi 3260 katvusena oleks asjakohane pindala 11 ha. Sellest moodustab 
Jõelähtme jõe alamjooks ja Jägala joast ülesvoolu jääv Jägala jõe osa 0,6 ha, Jägala jõgi 
joast kuni Linnamäe paisjärveni 2,0 ha ning Jägala jõgi Linnamäe paisust allavoolu kuni 
hoiuala lõpuni 8,4 ha. Linnamäe paisjärve alla jääb ca 6,0 ha suurune jõeosa, kuid seda 
jõeosa tuleb pidada degradeeritud kvaliteediga jõeosaks. Paisjärvelist jõeosa ei ole õige 
käsitleda kaitsealuse elupaigatüübina. Hoiuala kogupindala on küll 27 ha, kuid sellest 
16 ha moodustab praegu Linnamäe paisjärv. Juhul kui paisjärv likvideeritakse, lisandub 
kaitsealust elupaigatüüpi ca 6,0 ha (Jägala jõe osa, mis praegu on uputatud Linnamäe 
paisjärve poolt). Elupaigale antud hinnangute võrdlust (algne ja uuringute järgne) on 
võimalik näha tabelist (Tabel 1). Elupaikade hinnatud jaotust on võimalik näha jooniselt 
(Joonis 4). 

Tabel 1 Elupaigatüübi 3260 väärtuse hinnang 

NÄITAJA 
VÄÄRTUS 
ALGSELT 

VÄÄRTUS 
2013–2014 

SELGITUS 

Andmete 
kvaliteet 

M G G – hea, M – keskpärane, P – kesine 

Elupaigatüübi 
katvus 

27 ha 
11 ha (41% 

kogu 
hoiualast) 

 

Esinduslikkus B A 

A – ülihea esinduslikkus, B – hea 
esinduslikkus, C – oluline 
esinduslikkus, D – mitteoluline 
esinduslikkus 

Suhteline 
pindala 

C C 
A – 100–15%, B – 15–2%, C – 2–0% 
kogu Eesti antud elupaigatüübi 
pindalast 

Kaitseseisund B C 
A – ülihästi säilinud, B – hästi 
säilinud, C – keskmiselt või 
vähesäilinud 

Üldhinnang  B B 
A – ülikõrge väärtus, B – kõrge 
väärtus, C – oluline väärtus 
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Joonis 4 Elupaigad vastavalt uuringule 
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Kaardil (Joonis 4) olevad elupaikade pindalad ja elupaikade eksperdi (Rein Järvekülg) välja 
toodud pindalad erinevad kuna ekspert tugines välitöö kogemusele ja põhikaardi 
vaatamisel ulatuste hindamisele. Programmis oleval kaardil (Joonis 4) on piiride 
kontuurimisel kasutatud eksperdi kirjeldust, Natura ala kontuure (EELIS andmebaas 
seisuga 13.10.2015) ning Nõukogude Liidu 1959. aasta kaarti (viimast paisjärve all oleva 
jõesängi kontuurimiseks). Kaardil on arvestatud vaid neid elupaiku, mis jäävad Jägala 
loodusala piiresse. Keskkonnaregistris olevad Natura ala ja elupaigad täies ulatuses ei 
ühildu. Kohati on elupaik jões laiemal alal (elupaiga andmete järgi on jõgi laiem) kui 
loodusala. 

Keskkonnaregistris olevate elupaikade piiride muutmisel tuleb need korrigeerida 
koostöös eksperdiga (R Järvekülg). Antud Natura hindamisel pole elupaikade täpne 
pindala (eksperdi 11 ha versus GIS töötlusel saadud 9,2 ha) määrava tähtsusega. Oluline 
on elupaikade põhimõtteline jaotus. 

Elupaikade piiride korrigeerimise vajadust kinnitab ka see vastuolu, et jõgede ja ojade 
elupaigatüüp on praeguses keskkonnaregistris määratud tervele paisjärvele. Rangelt 
võttes peaks praeguste andmete põhjal rajama terve paisjärve pindala ulatuses jõele 
omase voolukiirusega veekogu, mis on soodne elamiseks kärestikelembelistele kaladele 
(lõhe). Seega elupaigatüübi keskkonnaregistri järgne piir välistab paisu allalaskmise kuna 
sel juhul saab suurest osast veekogust maismaa. Sama laialt on kontuuritud ka loodusala 
piir. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et kui arvestada reaalsete elupaikade asetust, ei 
põhjusta paisjärv negatiivset mõju elupaigatüübile 3260, jõed ja ojad. 

 

Järgnevate Natura alal kaitstavate liikide mõju hinnangud põhinevad reaalsete 
elupaikade asetusel. 

4.2.2 Saarmas 

Linnamäe HEJ paisjärve mõju Jägala jõe ja laiemas plaanis Eesti saarmapopulatsioonile 
on väike ja selle allalaskmine ei mõjuta oluliselt ka siin elavaid isendeid, kuna esimestel 
aastatel rändavad nad siit ülesvoolu teistesse piirkondadesse või meritsi teistele jõgedele. 
Hiljem kui on taastunud paisutusealuse jõelõigu looduslik ilme, leiab see ala uuesti 
saarma poolt kasutust. Juhul kui siin taastub rikkalik kalastik, muutub see piirkond 
saarmale toitumis- ja elupaigana soodsamaks. Linnamäe HEJ paisjärve allalaskmine, aga 
ka paisjärve säilimine on marginaalse mõjuga saarmapopulatsioonile, kuna seda 
piirkonda asustab saarmas ajutiselt ja siin esinevate isendite arv on väike. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et Linnamäe HEJ või selle puudumine ei põhjusta 
saarmale negatiivset mõju. 

4.2.3 Paksukojaline jõekarp 

Paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) esinemisaladeks võivad olla kiirevoolulised 
voolusängi kohad Linnamäe paisust allpool ja paisjärvest kõrgemal. Karbi vastsed 
parasiteerivad kaladel ning kalade liikudes kantakse vastsed uutesse elupaikadesse. Seda 
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liiki leiti 2011. aastal paisust allapoole jääval jõelõigul. Paisutuse (Linnamäe paisjärve) alal 
paksuseinalist jõekarpi (Unio crassus) ei esine.7 

Eesti Maaülikooli andmebaasi järgi on Jägala jõgi paksu jõekarbi piiratud levilaga jõgi. 
Liiki on leitud Jägala-Pirita kanalist ja Soodlast. Seni teadaolevate leiukohtade kuulumist 
juba kehtivate kaitsealade koosseisu tuleb täpsustada. Kaitse korraldamise praegused 
puudujäägid Eestis ei seisne esialgu niipalju inimmõjus kaitstavale liigile, kuivõrd 
usaldusväärsete andmete vähesuses selle kohta, kus, kui palju ja millises vanuses karpe 
leidub. Loomulikult ei saa sellisel juhul rääkida ka arvukuse muutuste hindamisest, sest 
vähegi arvestatavaid mõõtmisi pole varem tehtud. Ulatusliku levilaga jõed on Pärnu, sh 
Navesti ja Reiu; Kasari ja Vigala; Pedja; Võhandu; Väike-Emajõgi.8 

Kaitstavad loodusobjektid, kus on soovitatav paksu jõekarbi esinemist seirata, on toodud 
siseveekogude selgrootute inventeerimise metoodikas. Jägala jõe hoiuala nende hulgas 
märgitud ei ole.9 

Asurkonna suuruse kohta polnud enne uuringuid4 hinnangut antud. Praegused 
teadmised lubavad järeldada, et elusate karpide arv hoiualal on kas väga väike või 
puuduvad elusad isendid täiesti. Tõenäoliselt satuvad elavad isendid alale aeg-ajalt ülalt 
laskuvate kaladega (vastsed parasiteerivad kaladel), püsiv paikne asurkond aga Jägala jõe 
hoiualal puudub. Sobilik arvukuse hinnang võiks olla 0–100 isendit. Asurkonna arvukuse 
hinnang „P“ (esineb) on sobiv asendada hinnanguga „R“ (haruldane). 

Asurkonna suurus võrrelduna kogu Eesti asurkonnaga oli varem hinnatud „C“ (0–2% kogu 
Eesti asurkonnast). Adekvaatsem on hinnang „D“ (mitteolulise suurusega asurkond). 

Eraldatuse osas on varasem hinnang „A“ (isoleeritud asurkond), paremini sobib hinnang 
„B“ (asurkond ei ole isoleeritud, aga asub oma levila äärealal), sest ülesvoolu asuvatest 
jõeosadest satub tõenäoliselt jõe alamjooksule aegajalt uusi isendeid. 

Linnamäe paisu ja paisjärve likvideerimine võib luua eeldused paksukojalise jõekarbi 
püsiasurkonna tekkele Jägala jõe alamjooksul. Tõenäoliselt on paisjärve alla jäänud 
jõeosades karbile sobivaid elupaiku. Küll oleks sellisel juhul tegemist täiendavate 
meetmetega elupaiga laiendamiseks, mida võib kaaluda tulevikus (järgmisel või 
järgmistel kümnenditel), kui on rakendatud meetmeid olulisema suurustega 
asurkondade (väärtused B ja C) hüvanguks. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et arvestades reaalsete elupaikade asetust, ei 
põhjusta Linnamäe HEJ paksukojalisele jõekarbile negatiivset mõju. Küll võib 
kaaluda elupaiga väärtuse tõstmist siis, kui teistel suurema asurkonnaga või 
asurkonna potentsiaaliga aladel on seisundi parandamise meetmeid edukalt ja 
kuluefektiivsemalt rakendatud. 

                                                
7 Eksperthinnang Linnamäe HEJ paisjärve veetaseme alandamise ja allalaskmisega seotud keskkonna 
mõjude kohta. Loodushoiu Ühing LUTRA. 2011 
8 Paksu jõekarbi (unio crassus) kaitse korraldamise tegevuskava 2012-2016. Eesti Maaülikool, 
limnoloogiakeskus. Keskkonnaministeerium. Timm E. 2011 
9. Siseveekogude selgrootute inventeerimise metoodika koostamine. Eesti Looduseuurijate Selts, Eesti 
Maaülikool. Timm E. 2013 
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4.2.4 Harilik võldas 

Võldas on väike põhjakala, kelle elupaigaks on kiirevoolulised kivise-kruusase põhjaga 
lõigud. Kala on territoriaalse eluviisiga – igal isendil on oma kindel elupaik, mida teiste 
eest kaitseb. Liik on vee kvaliteedi suhtes tundlik. Tüüpilised võldase elupaigad asuvad 
jõe kaldavööndis või madalatel kiirema vooluga aladel. Noorjärgud esinevad enamasti 
kaldaäärses madalvees, vanemad isendid sügavamates kohtades. Võldas esineb arvukalt 
Jägala joa alustel kärestikel. 

Linnamäe paisu all on võldas tavaline, kuid mitte eriti arvukas liik. Liigi arvukust mõjutab 
negatiivselt Linnamäe HEJ tsükliline veekasutus ning sellest tulenev veetaseme sage 
kõikumine paisu aluses jõeosas. Seetõttu peab suur osa isendeist pidevalt elupaika 
vahetama. Võldas on aga väga paigatruu ning võimalusel ei vaheta kunagi elupaika, vaid 
püüab seda säilitada. Eriti ohustatud on veetaseme kõikumisest noorjärgud, kuna nende 
elupaigaks on kaldavöönd, mis vee kõikumise korral alati kuivaks jääb. Paisjärv võldasele 
elupaigaks ei sobi. 

Asurkonna suurust enne uuringuid4 hinnatud ei olnud. Praeguse teabe alusel tuleb 
võldase asurkonna suuruseks Jägala jõe hoiualal hinnata 3 000–14 000 isendit. 
Ebasoodsatel aastatel on asurkonna suurus väiksem, soodsatel aastatel suurem, 
tõenäoliselt jääb arvukuse kõikumine erinevatel aastatel eelpool toodud piiridesse. 
Varem oli andmete kvaliteet hinnatud „P“ (kesine), praeguste andmete kvaliteedi saab 
hinnata „G“ (hea). 

Linnamäe paisu ja paisjärve likvideerimine parandaks võldase kaitseseisundit, asurkonna 
arvukus suureneks keskmiselt seeläbi eeldatavasti 2–3 korda. Küll oleks sellisel juhul 
tegemist täiendavate meetmetega elupaiga laiendamiseks, mida võib kaaluda tulevikus 
(järgmisel või järgmistel kümnenditel), kui on rakendatud meetmeid olulisema 
suurustega asurkondade hüvanguks. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et arvestades reaalsete elupaikade asetust, ei 
põhjusta Linnamäe paisjärv harilikule võldasele negatiivset mõju. Küll võib kaaluda 
elupaiga väärtuse tõstmist siis kui teistel suurema asurkonnaga või asurkonna 
potentsiaaliga aladel on seisundi parandamise meetmeid edukalt ja 
kuluefektiivsemalt rakendatud. Asurkonda allpool paisu mõjutab HEJ tsükliline 
töö. 

4.2.5 Jõesilm 

Jõesilm koeb kevadel (mais) arvukalt Linnamäe paisu alusel kärestikul, merevee madala 
taseme korral ka 250–400 m allpool paisu asuvate saarte juures kiirevoolulistes kohtades. 
Osa silmudest püüab otsida rändetee jätku ülesvoolu ja koguneb paisu alla. 

Vaatamata arvukale sigimisele, 2013. a katsepüükide käigus Linnamäe paisu alustest 
jõelõikudest silmuvastseid ei leitud. 

Selgem ülevaade silmuvastsete arvukusest ja elupaikadest allpool Linnamäe paisu saadi 
2014. a katsepüükidel. Eriti informatiivsed olid seejuures 07.10.2014 tehtud katsepüügid, 
mis olid tehtud erakordselt madala merevee taseme ning Jägala jõe üliväikese äravoolu 
tingimustes. Erakordselt madal veetase paisu aluses jõeosas võimaldas näha ning teha 
püüke kaldaaladel, mis tavaliselt olid kas liiga sügavad või kus põhi polnud tavaoludes 
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nähtav. Nende katsepüükide käigus selgus, et saarte juures asuvate langulõikude 
lõpuosas ning sealt allavoolu esines mudastes jõe kaldaäärtes paiguti arvukalt 
silmuvastseid. Peamiselt esines sama- ning kahesuviseid vastseid, kolme- ja neljasuviste 
vastsete arvukus oli väga madal. Soodsates kohtades registreeriti sama- ja kahesuviste 
vastsete arvukuseks üle 10 isendi jõe kaldajoone jooksva meetri kohta. 

07.10.2014 tehtud katsepüügid näitasid, et silmuvastsetele sobivad elupaigad Jägala jões 
Linnamäe paisu aluses jõeosas on olemas ning soodsate veeolude korral võib merre 
jõuda võrdlemisi arvukas jõesilmu järelkasv. Reaalne jõesilmu laskujate arv võib 
eeldatavasti kõikuda vahemikus 2 000 kuni 20 000 laskujat aastas. 

Kuna tegemist on siirdekalaga, siis populatsiooni tüübi puhul on õigem „p“ (paikne) 
asendada „r“-ga (rändav). Asurkonna suuruse kohta polnud enne uuringuid4 hinnangut 
antud. Varem oli andmete kvaliteet hinnatud „P“ (kesine), praeguste andmete kvaliteedi 
saab hinnata „M“ (keskpärane). 

Liigi kaitseseisundit aitaks oluliselt parandada Linnamäe paisu ja paisjärve likvideerimine. 
On tõenäoline, et praeguse paisjärve aladelt lisanduks olulisel määral nii sobivaid 
sigimispaiku kui ka vastsetele sobivaid elupaiku. Küll oleks sellisel juhul tegemist 
täiendavate meetmetega elupaiga laiendamiseks, mida võib kaaluda tulevikus (järgmisel 
või järgmistel kümnenditel). 

Negatiivse mõjutegurina tuleb jõesilmu puhul arvesse Linnamäe HEJ tsükliline töö, mis 
muudab jõe voolurežiimi paisu aluses jõeosas ebastabiilseks. Vastsed peavad elama jões 
vähemalt 3–4 aastat. Nad elavad jões muda- ja liivasettesse kaevunult ning ei suuda kuigi 
hästi oma elupaiku vahetada. Sageli on elupaigad kalda äärtes. Kui jõe veetase järsku ja 
kiirelt langeb, siis suur osa kalda ääres elunevatest vastsetest võib hukkuda. See seletab 
ka seda, miks kõrgema veetaseme korral katsepüükidel kaldaäärtest silmuvastseid ei 
leitud. Mõnikord ei suuda veetaseme kiirel alanemisel isegi täiskasvanud jõesilmud 
peidupaiku vahetada ning sel juhul jäävad nad kuivale ning hukkuvad. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et arvestades reaalsete elupaikade asetust, ei 
põhjusta Linnamäe paisjärv jõesilmule negatiivset mõju. Küll võib kaaluda elupaiga 
laiendamist siis kui teistel suurema asurkonnaga või asurkonna potentsiaaliga 
aladel on seisundi parandamise meetmeid edukalt ja kuluefektiivsemalt 
rakendatud. Asurkonda allpool paisu mõjutab HEJ tsükliline töö. 

4.2.6 Lõhe 

Kuna tegemist on siirdekalaga, siis populatsiooni tüübi puhul on õigem „p“ (paikne) 
asendada „r“-ga (rändav). Asurkonna suuruse kohta polnud ennem uuringuid4 hinnangut 
antud. Praegused teadmised lubavad järeldada, et laskujate arv on väga väike, sobilikuks 
hinnangu vahemikuks on 0–50 laskujat aastas. Asurkonna arvukuse hinnang „R“ 
(haruldane) on sobilikum asendada hinnanguga „P“ esineb. Põhjuseks see, et kuna 
sugukalasid tõuseb rohkeveelistel aastatel Jägala jõe alamjooksule suhteliselt arvukalt, 
siis pole arvukuse hinnang „R“ (haruldane) mitte kõige täpsem. Järglasi aga merre 
praktiliselt ei jõua, seetõttu ei saa ka hinnangut „C“ (tavaline) kasutada. 

Varem oli andmete kvaliteet hinnatud „P“ (kesiseks), praeguste andmete kvaliteeti saab 
hinnata „G“ (heaks). Üldine hinnang alale liigi kaitsmise seisukohalt tuleks alandada „B“-
lt (kõrge väärtus) „C“-le (oluline väärtus; madalamat hinnangut anda pole võimalik). 
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Kui varem on lõhe asurkond Jägala jõe alamjooksul hinnatud isoleerituks (eraldatus „A“), 
siis praeguste teadmiste alusel on õigem asurkonna eraldatuse hinnanguna kasutada „C“ 
(ulatusliku leviala piires paiknev mitte-isoleeritud asurkond), sest Jägala jõe alamjooksule 
kudema tõusvatest lõhedest ei pärine enamik kindlasti mitte Jägala jõe enda loodusliku 
järelkasvu hulgast (viimane hulk on tühine). 

Liigi kaitseseisundi seisukohalt on määrav Linnamäe paisu ja paisjärve likvideerimine. 
Seeläbi võiks lõhe looduslik sigimine tõusta mõnekümnelt laskujalt hinnanguliselt kuni 
8 500 laskujani aastas ning Jägala jõe hoiuala võiks muutuda lõhe seisukohalt ülikõrge 
väärtusega (A) kaitsealaks. 

Küll oleks sellisel juhul tegemist täiendavate meetmetega elupaiga laiendamiseks, mida 
võib kaaluda tulevikus (järgmisel või järgmistel kümnenditel), kui on rakendatud 
meetmeid olulisema potentsiaaliga asurkondade hüvanguks. Tasub ära oodata Sindi 
paisu avamine ning selle lahenduse tõhususe seire tulemused. See aitab kaasa meetme 
rakendamise planeerimisele (kas avada kõik lõhepotentsiaaliga jõed või teha seda 
ükshaaval pikema aja jooksul). 

Jägala jõe alamjooksul elupaiga laiendamine paisjärve alla eeldab Linnamäe paisjärve 
likvideerimist ning vee liigvähendamise lõpetamist Jägala HEJ poolt. Seejuures on Jägala 
jõe taastamise maksumus saadava lõhi laskuja kohta suurusjärgu võrra suurem kui 
Valgejões ja Vasalemma jões. Vasalemma jões lõhele sigimiseks sobivas ulatuses paise 
rohkem pole, Valgejões tuleb lahendada lõhe rändeprobleem Kotka ja Nõmmeveski 
paisude juures. Mõlemal jõel on kalade läbipääsu lahendamine seni takerdunud 
paisuomanike vastuseisu tõttu. 

Orienteeruvad potentsiaalsete laskujate juurdekasvu saavutamiseks tehtavad kulutused 
paisutuse likvideerimisel on järgmised:10 

• Jägala jõel kujuneb potentsiaalse lõhi laskuja maksumuseks orienteeruvalt 30–70 
eurot aastas. 

• Valgejõel kujuneb potentsiaalse lõhi laskuja maksumuseks orienteeruvalt 2–4 
eurot aastas. 

• Vasalemma jõel kujuneb potentsiaalse lõhi laskuja maksumuseks orienteeruvalt 2 
eurot aastas. 

Eelnevas hinnangus on kulud jagatud 50 aastasele perioodile. 

Sellest lähtuvalt on mõistlik enne elupaikade laiendamist Jägala jõel võtta ette 
kulutõhusamad lahendused ning oodata ära lahenduste realiseerimise järgsed seire 
tulemused. Sellisel juhul on võimalik teha korrektuure ning hinnata uuesti paisu avamise 
sobivust. 

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et arvestades reaalsete elupaikade asetust, ei 
põhjusta Linnamäe HEJ lõhele negatiivset mõju. Küll võib kaaluda elupaiga 
väärtuse tõstmist siis kui teistel suurema laskujate potentsiaaliga kulutõhusamate 
meetmetega aladel on seisundi parandamise tegevused edukalt rakendatud. 

                                                
10 Eksperthinnang Jägala jõe alamjooksu (Jägala joast kuni suudmeni) taastamise võimaluse kohta 
lõhejõena või keskkonnaministri 15.06.2004 määrusest nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 
kudemis- ja elupaikade nimistu“ väljaarvamise kohta. AS Maves. 2014 
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4.3 Alternatiivide kaalumine 

Välja on pakutud kaks alternatiivi: 

• Linnamäe HEJ-le tähtajatu vee-erikasutusloa väljastamine 
• Linnamäe HEJ töö jätkamine 2052 aastani ja seejärel lammutamise kaalumine. 

Arvestades elupaikade paiknemist ja leevendava meetmena veevoolurežiimi 
stabiliseerimist Linnamäe lävendis (vt peatükk 4.4 Leevendavad meetmed), on mõlemad 
alternatiivid Jägala loodusala kaitse-eesmärke ohtu seadmata teostatavad. Seetõttu pole 
põhjust kumbagi alternatiivi mõju hindamisest välja jätta. 

4.4 Leevendavad meetmed 

Linnamäe paisu aluses jõelõigus aitab kaitstavate kalaliikide seisundit parandada stabiilse 
äravoolu-režiimi tagamine Linnamäe lävendis. Teadaolevalt on see tehniliselt teostatav 
kuid vajab KMH aruandes põhjalikumat käsitlust. 
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5 KESKKONNAMÕJU HINDAMISE SISU 

5.1 KMH ulatus ja käsitletavad aspektid 

KeA on KMH algatamise otsuse märkinud oluliste aspektidena järgmist: 

• Kavandatava tegevus mõjutab eeldatavalt Natura 2000 võrgustikku kuuluvat 
Jägala jõe hoiuala, millega seoses ala vastupanuvõime on kavandatava tegevuse 
suhtes ebaselge. 

• Paisu taha koguneb nii mineraalne kui orgaaniline sete, mis mõjutab vee kvaliteeti 
paisjärves ja paisu all. Esineb orgaanilise aine reostuse oht, mida võib põhjustada 
mineraalse fosfori ja lämmastiku aineringe paisjärves. 

• Elujõulise Jägala jõe lõhe, meriforelli, siirdesiia ja vimma asurkondade taastamine 
Linnamäe paisjärve säilimisel ei ole võimalik. 

• Hüdrosõlme pole võimalik pideva hoolduseta jätta. Linnamäe paisu 
olemasolevate paisuavade avamisega paisutamise lõpetamise eesmärgil võib 
kaasneda veetaseme ajutine suurveeaegne kõikumine paisu taga kuni 10 m 
ulatuses. Paisuavade sulgemise korral võib tekkida veetaseme kõikumine 
vahemikus 10,20–11,80 m abs. 

• Kuna paisu konstruktsiooniline lahendus ei võimalda veetaset paisjärves vajalikus 
ulatuses reguleerida ilma turbiinidele vett juhtimata, siis suurvee korral hakkab 
veetase paisjärves suures ulatuses kõikuma, mis mõjutab negatiivselt elustikku ja 
suurendab rajatiste avariide riski, millega kaasneb nii keskkonna- kui varalise 
kahju tekkimise oht. Kuna taotletava tegevusega kaasnevaid riske pole varem 
analüüsitud, siis on vaja võimalikke avariiolukordi hinnata ja tuua välja meetmed, 
kuidas riske ennetada või minimeerida ja avarii tagajärgi leevendada. 

• Õhu saastatust vee erikasutuse käigus teadaolevalt ei teki. 
• Vee erikasutusel vooluveekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise 

eesmärgil võib koguneda turbiinide ees oleva võre ette praht jm sodi, mis 
kogutakse kokku ja käideldakse vastavalt kehtivale õigusele. 

• Tegevusega kaasneb müra, kuid mõju olulisuse hindamiseks puuduvad andmed. 
• Tegevusega kaasneb vibratsioon, kuid mõju olulisuse hindamiseks puuduvad 

andmed. 
• Valguse- kiirguse- ja lõhnareostust vee erikasutusega eeldatavalt ei kaasne. 

Suveperioodidel soojeneb paisjärves vesi ning selle tulemusena ka jões paisust 
allavoolu. 

• Esmajoones tuleb keskenduda kavandatava tegevuse võimalikule mõjule Natura 
2000 võrgustiku alal kaitstavaile loodusväärtustele. 

• Kalatee rajamine Linnamäe paisule ei taga elujõulise lõheasurkonna taastumist 
Jägala jõel. 

• Tuleb hinnata võimalikku mõju, mis kaasneb maksimaalse paisutustaseme 10,7 m 
abs määramisega lähtuvalt Jägala Energy OÜ nõusolekust veekogu paisutamiseks 
ja Jägala HEJ ekspluateerimisega (sh asjakohased kumulatiivsed mõjud) 

• KMH lähteolukorraks võetakse olemasolev keskkonnaseisund. 
• KMH programmi koostamisel läbi mõelda, kas olemasolevad andmed on piisavad 

või mitte ning vajadus täiendavate uuringute järele sõnastada juba programmi 
faasis 
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Mõju ulatus piirneb valdavalt hoiuala ja loodusala piiriga. 

Müra ja vibratsiooni võimaliku mõju ulatus selgitatakse mõju hindamise käigus. 

5.2 Hindamismetoodika ja vajalikud uuringud 

Vastavalt KeA otsusele (kiri 19.03.2015 nr HJR 7-6/15/24462-38) algatatakse 
keskkonnamõju hindamine EE vee erikasutusloa taotlusele Jägala jõe paisutamiseks 
Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks, kuna 
kavandatav tegevuskoht asub Natura 2000 võrgustiku alal ning tegevus võib avaldada 
Jägala loodusala ja Jägala jõe hoiuala kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele 
negatiivset mõju. Seega on kavandataval tegevusel eeldatavalt oluline keskkonnamõju. 

Kuna mõjutatavat ala on põhjalikult uuritud, siis KMH peamine eesmärk on Linnamäe HEJ 
vee-erikasutusloa keskkonnatingimuste analüüsi (AS Maves 2014) vormistamine KMH ja 
Natura hindamise kujul. 

Eelnevate uuringutega on kogutud piisavalt andmeid otsuse tegemiseks. Täiendavaid 
uuringuid, sh inventuure, mõõtmisi jm uute andmete kogumist (välja arvatud müra ja 
vibratsioon) töö teostamiseks ette ei nähta. 

Ette on nähtud müra mudeldus. Vibratsiooni kohta koostatakse ekspertarvamus. 

KMH lähteolukorraks on olemasolev olukord ja keskkonnaseisund (paisjärv koos 
hüdroenergia kasutamisega). Täpsem kirjeldus on toodud peatükis 3. 

KMH lähtub peatükis 5.1 toodud aspektidest. 

Aruandes käsitletakse järgmisi teemasid: 

• Natura 2000 võrgustiku kaitse-eesmärgiks olevad elupaigad ja liigid (Jägala 
hoiuala ja loodusala) ja vastupanuvõime; 

• Kalastik 
• Põhjaloomastik 
• Jägala jõe veerežiim 
• Jägala jõe veekvaliteet, sh Jägala jõe reostus orgaaniliste ainetega (setted) 
• Paisutamise mõjupiirkonna maaüksuste niiskusreziim 
• Pinnas 
• Maismaaelustik ja taimkate 
• Paisjärve veetaseme reguleerimise tehnoloogiast tulenevad mõjud 
• Tegevusega kaasnevad riskid, avariiolukordade hindamine, riskide 

minimeerimine, tagajärgede leevendamine 
• Tegevuse vastavus strateegilistele arengudokumentidele (Riiklikud arengu- ja 

tegevuskavad, Harju maakonnaplaneering ja teemaplaneering „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“) 

• Tegevuse vastavus Jõelähtme valla arengukavale ja üldplaneeringule, tegevusega 
puutumust omavatele detailplaneeringutele 

• Ajaloo, kultuuri- ja arheoloogiaobjektid 
• Roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud 
• Kalapüük 
• Sotsiaal-majanduslik keskkond, maakasutus ja muud tegevused 
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• Inimese tervis, heaolu, vara 
• Jägala loodusala ja Jägala jõe hoiuala kaitse-eesmärkide olemus, loodus- ja 

tehiskeskkonna tingimused kaitse alla võtmise hetkel ja ettepanekud nende 
täpsustamiseks või muutmiseks. 

• Keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ jõustumisega kaasnenud piirangute 
olemus ja mõju HEJ tegevusele. 

• Kumulatiivsed mõjud 

KMH ja asjakohane Natura hindamine viiakse läbi vastavalt KeHJS sätestatud korrale 
(vastavalt KMH algatamise hetkel kehtinud redaktsioonile). 
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6 PUUDUTATUD ISIKUD JA ASUTUSED 

Arendaja: 

Eesti Energia AS 

Leo Karafin 

Leo.Karafin@energia.ee 

 

Otsustaja ja järelevalvaja 

Keskkonnaamet 

harju@keskkonnaamet.ee 

 

KMH ekspert: 

Karl Kupits (AS Maves) 

karl@maves.ee, 5093437 

 

Huvitatud osapoolteks on Jõelähtme vald (volikogu, vallavalitsus, elanikud), 
Muinsuskaitseamet, Keskkonnaministeerium, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti 
Keskkonnaühenduste Koda, naaberkinnistute (sh Jägala Energy) omanikud. 



 

 

Eesti Energia AS vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia 
kasutamiseks elektrienergia tootmiseks 
keskkonnamõju hindamise programm MAVES

Tallinn, 3. november 2015 27

7 MÕJU HINDAMISE KAVA 

Ajakava nädalate lõikes on alljärgnev: 

Programmi koostamine 2 nädalat 

Avalikustamise korraldamine 4 nädalat 

avalikustamine 2 nädalat 

Avalik arutelu 1 päev 

täiendamine 4 nädalat 

järelevalve 4 nädalat 

Aruande koostamine 12 nädalat 

Avalikustamise korraldamine 2 nädalat 

avalikustamine 2 nädalat 

Avalik arutelu 1 päev 

Täiendamine 4 nädalat 

järelevalve 4 nädalat 
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8 EKSPERTGRUPI LIIKMED 

Ekspertgrupi liikmed käsitletavate teemade kaupa on  

Juhtekspert 

Karl Kupits 

Natura hindamine 

Jägala jõe veerežiim 

Pinnas 

Maismaaelustik ja taimkate 

Tegevuse vastavus Jõelähtme valla 
arengukavale ja üldplaneeringule, 
tegevusega puutumust omavatele 
detailplaneeringutele 

Ajaloo, kultuuri- ja arheoloogiaobjektid 

Roheline võrgustik ja väärtuslikud 
maastikud 

Inimese tervis, heaolu, vara 

Jägala loodusala ja Jägala jõe hoiuala 
kaitse-eesmärkide olemus, loodus- ja 
tehiskeskkonna tingimused kaitse alla 
võtmise hetkel ja ettepanekud nende 
täpsustamiseks või muutmiseks. 

Paisjärve veetaseme reguleerimise 
tehnoloogiast tulenevad mõjud 

Kadri Normak 

Tegevusega kaasnevad riskid, 
avariiolukordade hindamine, riskide 
minimeerimine, tagajärgede 
leevendamine 

Sotsiaal-majanduslik keskkond, 
maakasutus ja muud tegevused 
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Jägala jõe veekvaliteet, sh Jägala jõe 
reostus orgaaniliste ainetega (setted) 

Madis Metsur 

Paisutamise mõjupiirkonna maaüksuste 
niiskusreziim 

Tegevuse vastavus strateegilistele 
arengudokumentidele (Riiklikud arengu- 
ja tegevuskavad, Harju 
maakonnaplaneering ja teemaplaneering 
„Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“) 

Kalapüük 

Natura 2000 võrgustiku kaitse-
eesmärgiks olevad elupaigad ja liigid 
(Jägala hoiuala ja loodusala) ja 
vastupanuvõime; 

Rein Järvekülg vastavalt uuringule „Natura 
hindamisel on kasutatud Linnamäe HEJ 
vee-erikasutusloa keskkonnatingimuste 
analüüsi käigus koostatud vee-elustiku 
uuringut“ (vt Natura hindamise peatükk). 

Kalastik 

Põhjaloomastik 

Müra ja vibratsioon Akukon OÜ 
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JÕELÄHTME  VALLAVALITSUS 
 

Muinsuskaitseamet 

Uus tn 18 

10111, Tallinn 

info@muinas.ee        02. 02.2015 nr 5-2/362 

Mälestiseks tunnistamise ettepanek 

Muinsuskaitseseaduse (§ 2) kohaselt on mälestis riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või 

selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, 

etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu 

kultuuriväärtus, mille tõttu see on muinsuskaitseseaduses sätestatud korras tunnistatud 

mälestiseks. 

Muinsuskaitseseaduse (§ 3) kohaselt loetakse mälestised kinnis- või vallasmälestis vastavalt 

asjade kinnis- ja vallasasjadeks liigitamisele. 

Muinsuskaitseseaduse (§ 3 lõike 5) kohaselt mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise 

lõpetamise ning mälestise andmete muutmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

Eelnimetatud korra on Vabariigi Valitsus oma 10.09.2002 vastuvõetud määrusega nr 286 

„Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning 

kultuurimälestiste andmete muutmise kord“  ( edaspidi: kord) kehtestanud.  

Korra (§ 1 lõike 1) kohaselt ettepaneku kultuuriväärtusega kinnis- või vallasasja, selle osa või 

asjade kogumi või tervikliku ehitiste rühma tunnistamiseks kultuurimälestiseks võivad teha kõik 

juriidilised ja füüsilised isikud, eelkõige kohaliku omavalitsuse organid, Muinsuskaitseameti 

ametnikud, Eesti Muinsuskaitse Selts ja asja omanikud või valdajad. 

Jõelähtme valla Jõesuu külas katastritunnusega 24505:002:0030 Tammi kinnistu maaüksusel ja 

sellega piirneval Linnamäe kinnistu katastritunnusega 24505:002:0029 maaüksusel asuval 

Linnamäe paisjärvel paikneb hüdroelektrijaama kompleks - Linnamäe hüdroelektrijaam 

(edaspidi: hüdroelektrijaam). 

Hüdroelektrijaam projekteeriti 1917. aastal Soomes ja selle ehitamist alustati 1920. aastal, 

sealjuures on tähelepanuväärne, et valminud hüdroelektrijaam sai kauneima tööstusehitise 

preemia. 

1941. aastal õhkisid taganevad vene väed hüdroelektrijaama, säilusid hüdroelektrijaama pais ja 

kalatrepp ning  hüdroelektrijaama veealune osa. 

Hüdroelektrijaama taastamiseks (renoveerimiseks) korraldati “võtmed kätte” printsiibil 

konkurss. Konkursi võitis AS FKSM, kellega sõlmiti 2001.aastal projekteerimise ja ehituse 

peatöövõtuleping. Hüdroelektrijaama endised hüdrorajatised renoveeriti ning hüdroelektrijaama 

tammi kohale üle jõe rajati ka  rippsild. Hüdroelektrijaam avati taas 10. detsembril 2002. 

mailto:info@muinas.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=112072014100&id=111052011011
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=112072014100&id=111052011011
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https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=112072014100&id=111052011011


Hüdroelektrijaama taastamisel järgiti oskuslikult endist arhitektuurset stiili, mida kinnitab 2002. 

aastal hüdroelektrijaamale omistatud kaunima betoonehitise konkursil omistatud eripreemia 

„Eesti suurima ja kaunima hüdroelektrijaama“ eest. 

Hüdroelektrijaam jääb Rebala muinsuskaitsealale (kultuurimälestiste registri nr 27015) ning see 

piirneb arheoloogiamälestistega – linnusega „Jägala linnamägi“ (kultuurimälestiste registri nr 

17535) ning asulakohaga (kultuurimälestiste registri nr 17534). 

Arvestades eeltoodut oleme seisukohal, et hüdroelektrijaamal on arhitektuuriline ja 

kultuurilooline väärtus, hüdroelektrijaam väärib erilist tähelepanu, mistõttu teeme ettepaneku – 

tunnistada hüdroelektrijaam muinsuskaitseseaduse § 3 kohaseks kinnismälestiseks. 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Andrus Umboja 

Vallavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teet Sibrits 

6 054 889 

teet.sibrits@joelahtme.ee 

mailto:teet.sibrits@joelahtme.ee


 

 

 
Jõelähtme Vallavalitsus                                   Teie: 02. 02. 2015 nr 5-2/362 

Jõelähtme vald        Meie: 02. 03. 2015 nr 1.1-7/535-1 

Jõelähtme küla                                               

74202 HARJUMAA 

kantselei@joelahtme.ee  

 

Vastus Linnamäe hüdroelektrijaama mälestiseks tunnistamise ettepanekule. 

 

Täname Teid ettepaneku eest tunnistada kinnismälestiseks Linnamäe hüdroelektrijaam Harjumaal 

Jõelähtme vallas  Jõesuu külas Tammi maaüksusel (katastritunnus 24505:002:0030) ja sellega 

piirneval Linnamäe maaüksusel  (katastritunnusega 24505:002:0029).  

26.02.2015 teostasid Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk, Harjumaa 

vaneminspektor Ly Renter,  Jõelähtme  vallavolikogu liige Veljo Haavel, Eesti Energia AS  esindajad 

Innar Kaasik ja Raivo Melsas Linnamäe hüdroelektrijaama paikvaatlust, eesmärgiga hinnata  

kompleksi säilinud ajaloolise osa maht ja seisukord.    

Linnamäe hüdroelektrijaam on osa ajaloolisest Tallinna tselluloosivabriku filiaali Jägala 

puupapivabriku kompleksist. Helsingi ülikooli professori Axel Verner Juseliuse projekteeritud 

hüdroelektrijaam alustas tööd 1924. a. Teise maailmasõja käigus purustati turbiinihoone ja kompleks 

jäi aastakümneteks kasutuseta. 2002. a käivitas Eesti Energia AS  hüdroelektrijaama uuesti.   

Paisu algupärane arhitektuurne lahendus ja konstruktsioonid on suures osas säilinud algsel kujul. 

Purustatud turbiinihoone taastati endises asukohas, kuid väiksemana ja uue arhitektuurse 

lahendusega. Turbiinide kanalid hoone all säilisid algsel kujul. Uue hoone arhitektuurse osa ja uue 

silla on projekteerinud arhitekt Raine Karp. 

Linnamäe hüdroelektrijaama 1920ndatel ehitatud pais koos kalatrepiga on haruldane ja terviklikuna 

säilinud ajalooline ehitis, millel on kõrge kultuuriväärtus. Hüdroelektrijaam kannab oma algset 

funktsiooni. 

Arvestades eeltoodut on Muinsuskaitseamet algatanud Linnamäe hüdroelektrijaama  mälestiseks 

tunnistamise menetluse.  Ettepanek hoone  mälestiseks tunnistamiseks esitatakse  10.03.2015 toimuva 

ehitismälestiste eksperdinõukogu koosolekule arutamiseks ja seisukoha saamiseks.  

Soovi korral võivad Eesti Energia AS-i ja Jõelähtme vallavalitsuse esinejad eksperdinõukogu 

koosolekul osaleda andes sellest eelnevalt teada triin.talk@muinas.ee.  

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

                                      

 

Koopia: Eesti Energia AS, Innar Kaasik  innar.kaasik@energia.ee  

mailto:kantselei@joelahtme.ee
http://et.wikipedia.org/wiki/Harju_maakond
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Saatja: Triin Talk [mailto:triin.talk@muinas.ee]  

Saatmisaeg: 14. detsember 2015. a. 13:05 
Adressaat: 'kantselei@joelahtme.ee'; 'innar.kaasik@energia.ee' 

Teema: linnamäe hüdroelektrijaama eksperdihinnang 

 
Tere,  
Muinsuskaitseamet on koostanud eksperdihinnangu Linnamäe hüdroelektrijaama tammi mälestiseks 
tunnistamiseks. Sellega saab tutvuda aadressil:  
ftp://lugeja:Bc77nY2pxg@195.80.111.130/shares/ 
kasutajanimi: lugeja 
parool:  Bc77nY2pxg 
 
Palume Jõelähtme Vallavalitsusel ja Eesti Energial eksperdihinnanguga tutvuda ja esitada oma 
arvamused ja ettepanekud 2016. a jaanuari lõpuks.  
 
Arvamuste esitamata jätmine loetakse nõusolekuks eksperdihinnangu sisule.  
 
 
 
Lugupidamisega,  
Triin Talk  
Ehitismälestiste peainspektor 
tel 5061835 
 

ftp://lugeja:Bc77nY2pxg@195.80.111.130/shares/
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Hr Rein Urman 

Keskkonnaamet    Teie 10.11.2015 nr HJR 6-7/15/24462-40 

info@keskkonnaamet.ee   Meie 30.11.2015 nr 1.1-7/2680-1 

 

 

 

Seisukoht Eesti Energia AS-i vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks 

Linnamäe paisul ja hüdroenergia tootmiseks keskkonnamõju hindamise 

programmile 

 

 

Olete palunud oma 10.11.2015 kirjas nr HJR 6-7/15/24462-40 Muinsuskaitseameti 

seisukohta Eesti Energia AS-i vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks 

Linnamäe paisul ja hüdroenergia tootmiseks keskkonnamõju hindamise programmile.  

 

Vastavalt Jõelähtme Vallavalitsuse poolt tehtud ettepanekuga (02.02.2015 kiri nr 5-

2/362) tunnistada Linnamäe hüdroelektrijaam riikliku kaitse all olevaks 

kultuurimälestiseks on Muinsuskaitseamet algatanud menetluse mälestiseks 

tunnistamiseks (Muinsuskaitseameti 02.03.2015 kiri nr 1.1-7/535-1 Jõelähtme 

Vallavalitsusele). Praeguseks on valminud eksperdihinnang Linnamäe HEJ tammi 

mälestiseks tunnistamiseks (saadaval: 

ftp://lugeja:Bc77nY2pxg@195.80.111.130/shares/, kasutajanimi: lugeja; parool: 

Bc77nY2pxg) ning palume Keskkonnaameti arvamust Linnamäe hüdroelektrijaama 

mälestiseks tunnistamise ja eksperthinnangu kohta. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Peeter Nork 

Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja 

640 3035 

peeter.nork@muinas.ee  
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Peeter Nork 
Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja 
Muinsuskaitseamet 
info@muinas.ee 
 

Teie 30.11.2015 nr 1.1-7/2680-1 
 
Meie 30.12.2015 nr HJR 6-7/15/24462-51 

 

Arvamus Linnamäe hüdroelektrijaama 

mälestiseks tunnistamise ja eksperthinnangu 

kohta 
 

 

Austatud Peeter Nork 
 

 

Teavitasite Keskkonnaametit, et Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse Linnamäe 

hüdroelektrijaama riikliku kaitse all olevaks kultuurimälestiseks tunnistamiseks, Jõelähtme 

Vallavalitsuse poolt tehtud ettepaneku alusel ning palute Keskkonnaameti arvamust Linnamäe 

hüdroelektrijaama mälestiseks tunnistamise ja eksperthinnangu kohta.  
 

Eesti Energia Aktsiaseltsile (registrikood 10421629) on väljastatud vee erikasutusluba 

nr L.VT.HA-171918 (kehtivusajaga 15.01.2008 - 15.01.2013, mille kehtivusaega on pikendatud 

kuni 31.12.2016) veekogu (Jägala jõe) paisutamiseks ja Linnamäe hüdroelektrijaamas Linnamäe 

paisu profiilis hüdroenergiast elektrienergia tootmiseks Tammi nimelisel kinnistul 

(kinnistusraamatu registriosa number 6321702; katastritunnus 24505:002:0030). Eesti Energia 

Aktsiaselts esitas 05.10.2012 kirjaga nr TE-JUH-5/720 Keskkonnaametile taotluse uue vee 

erikasutusloa saamiseks Jägala jõe paisutamise jätkamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergiast 

elektrienergia tootmise jätkamiseks.  
 
Keskkonnaamet algatas esitatud vee erikasutusloa taotlusele keskkonnamõju hindamise (edaspidi 
KMH) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3, § 6 lg 2 p 22 ja lg 3, 
§ 9, § 11 lg 2, 4 ja 11, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, 
mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 
15 p 8 alusel 19.03.2015 kirjaga nr HJR 7-6/15/24462-38, kuna kavandatav tegevuskoht asub 
Natura 2000 võrgustiku alal ning tegevus võib avaldada Jägala loodusala ja Jägala jõe hoiuala 
kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele negatiivset mõju. Hetkel on KMH menetlus 
pooleli. 
 

Keskkonnaamet tutvus aadressil ftp://lugeja:Bc77nY2pxg@195.80.111.130/shares/ oleva 

eksperthinnanguga „Muinsuskaitseameti eksperdihinnang Linnamäe hüdroelektrijaama tammi 

mälestiseks tunnistamiseks“ (koostaja: Ly Renter, Muinsuskaitseamet, 2015) ning esitab 

alljärgnevad tähelepanekud: 
 

1. Eksperthinnangus on kasutatud mõistet tamm. Juhime tähelepanu, et tegemist on paisuga. Kui 

arvestada, et tinglikult võiks paisu nimetada tammiks, on eksperthinnangus siiski kasutatud 

paisu ja tammi mõisteid läbisegi. 

2. Eksperthinnangu lk 4 on märgitud, et Linnamäe hüdroelektrijaam on käesoleval ajal Eesti 

kõige võimsam hüdroelektrijaam, selle võimsus on 1,2 MW. Juhime tähelepanu, et Jägala 



2 (4) 
 

Energy osaühingule (registrikood 10480870) väljastatud vee erikasutusloa nr 318756 kohaselt 

on Jägala hüdroelektrijaama paigaldatud 3 turbiini koguvõimsusega 2 MW.
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3. Eksperthinnangu lk 6 on märgitud, et algupärane tammi arhitektuurne lahendus ja 

konstruktsioonid, sh kalatrepp, on suures osas algsel kujul säilinud. Juhime tähelepanu, et 

konstruktsiooni osa nimetusega kalatrepp saab kasutada tinglikult, sest Keskkonnaametile 

teadaolevalt ei ole Linnamäe paisu juures toimivat kalapääsu kunagi eksisteerinud. 

4. Eksperthinnangu peatükis 4 on märgitud: „Linnamäe hüdroelektrijaama tammi säilimine on 

ohustatud keskkonnanõuete tõttu. Mälestiseks tunnistamine on vajalik, et tõsta esile ja riiklikul 

tasemel teadvustada ehitise kõrget kultuuriväärtust, välistada selle lammutamine ning luua 

eeldused võimaliku uue kalapääsu rajamisel ehitise ajaloolise substantsi säilitamiseks ja 

restaureerimiseks.“ Juhme tähelepanu, et seni teostatud uurimistööde, analüüside ja 

eksperthinnangute alusel on selgunud, et efektiivselt toimiva kalapääsu rajamine Linnamäe 

paisu juurde on keeruline ja äärmiselt kulukas ning juhul, kui õnnestuks rajada kalapääs 

parimal võimalikul moel, ei oleks väga suure tõenäosusega võimalik seeläbi saavutada seatud 

keskkonnaeesmärkide täitmist (lõhe ja jõesilmu soodsat kaitseseisundit, Jägala jõe alamjooksu 

head ökoloogilist seisundit). Samuti ei pea Keskkonnaamet korrektseks, et eksperthinnangus 

on Linnamäe hüdroelektrijaama tammi säilimise ohutegurina ja kaitse alla võtmise 

peapõhjusena märgitud Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevad 

keskkonnanõuded. Alljärgnevalt toome välja peamised õigusaktid, millest tulenevate nõuete 

täitmine on vajalik, kuid võib olla võimatu/raskendatud, kui Linnamäe hüdroelektrijaama pais 

tunnistatakse riikliku kaitse all olevaks kultuurimälestiseks: 

4.1 Jägala jõgi kuulub keskkonnaministri 15.06.2004 määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ alusel Jägala joast suubumiseni 

Soome lahte lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse. 

Kuna Linnamäe pais asub eelpool nimetatud jõelõigul, tuleb tegevuste kavandamisel 

lähtuda looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 51 lg-st 1, mille kohaselt on lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul keelatud olemasolevate 

paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, samuti uute paisude rajamine 

ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine. LKS § 51 lg 1¹ sätestab erisuse, 

mille alusel on LKS § 51 lg-s 1 nimetatud veekogul või selle lõigul loodusliku sängi, 

veerežiimi ning veetaseme muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui 

sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi.  

4.2 Keskkonnaministri 09.10.2002 määruse nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena 

kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning 

lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“ § 2 lg 2 p 3 kohaselt kuulub 

Jägala jõgi lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja. Sama määruse § 2 lg 1 

kohaselt on lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja kantud veekogud, kus 

on lõhe (Salmo salar), meriforelli (Salmo trutta trutta), jõeforelli (Salmo trutta), harjuse 

(Thymallus thymallus), rääbise (Coregonus albula), merisiia (Coregonus lavaretus 

lavaretus) või peipsi siia (Coregonus coregonus maraenoides) kaitstavad elupaigad. 

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 40¹ lg 13 kohaselt koostoimes VeeS § 17 lg-ga 4 tuli LKS § 

51 lg 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud 

veekogul või selle lõigule ehitatud paisul tagada kaladele läbipääs nii paisust üles- kui ka 

allavoolu 2013. aasta 1. jaanuariks. Märgime siinkohal, et Linnamäe pais on kaladele 

ületamatu rändetõke, seega ei ole Eesti Energia Aktsiaselts VeeS-st tulenevat kohustust 

tagada kalade läbipääs paisust üles- ja allavoolu tänaseni täitnud.  

4.3 Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 korraldusega nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“ 

kinnitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt asub Linnamäe pais Jägala_5 

vooluveekogumi (Jägala jõgi Jägala joast Linnamäe paisuni, kood 1083500_5) ja Jägala_6 

vooluveekogumi (Jägala jõgi Linnamäe paisust kuni suudmeni, kood 1083500_6) piiril. 

Jägala_5 vooluveekogumi seisund on kesine. Seisundit mõjutavaks oluliseks teguriks on 

Linnamäe pais. Veemajanduskava kohaselt on Jägala jõel asuv Linnamäe pais probleemne, 

kuna takistab kalade rännet paisust ülesvoolu kuni Jägala joani (looduslik siirdekalade 

rändetõke) ja Jõelähtme jõkke. VeeS § 35 lg 2 kohaselt tuleb pinna- ja põhjavee hea 

seisund, kaasa arvatud tehisveekogumite ning tugevasti muudetud veekogumite hea 

keemiline seisund ja hea ökoloogiline potentsiaal, saavutada 2015. aasta 22. detsembriks. 

Hetkel on valminud perioodiks 2015-2021 koostatavate veemajanduskavade eelnõud. 
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4.4 Linnamäe pais ja paisutamise mõjuala ulatus jääb Jägala jõe hoiualale, mis kuulub 

Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 

2000 võrgustiku alade nimekiri“ p 56 alusel Jägala loodusala koosseisus Natura 2000 

alade võrgustikku. Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määruse nr 144 „Hoiualade kaitse alla 

võtmine Harju maakonnas“ § 1 lg 1 p 1 kohaselt on Jägala jõgi osaliselt Jägala jõe 

hoiualana looduskaitse all. Hoiuala kaitse-eesmärgiks on loodusdirektiivi II lisas 

nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe 

(Salmo salar) elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) 

kaitse. Jägala loodusala (keskkonnaregistri kood EE0010150), millel Jägala jõe hoiuala 

asub, kaitse-eesmärkidena on lisaks eelpool toodud liikidele ka II kaitsekategooria 

kaitsealune liik paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja III kaitsekategooria kaitsealune 

liik saarmas (Lutra lutra). Lisaks eelnimetatud liikidele esineb Linnamäe paisust allavoolu 

jäävas jõeosas loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigi hingu püsiasurkond. Hetkest, millal 

ala ühenduse tähtsusega alade loetellu kantakse, lasub liikmesriigil kohustus kohaldada 

sellel loodusdirektiivi art 6 lg-tes 2–4 sätestatud kaitsemeetmeid (art 4 lg 5). LKS § 32 lg 

2 alusel on hoiualal keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja 

kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, 

samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa 

seisundi. 
 

Palume eelpool esitatud märkustega arvestada ja eksperthinnangut vastavalt täiendada, selgitades 

ja põhjendades esitatud väidet, milles seisneb säilimise ohustatus keskkonnanõuete tõttu, kui 

hoonekompleksil on omanik ja rentnik olemas. Samuti palume selgitada, millised piirangud 

hakkaks edaspidi Linnamäe hüdroelektrijaama paisule rakenduma, kui see tunnistataks 

kultuurimälestiseks. Tulenevalt pädevusvaldkonnast ei esita Keskkonnaamet seisukohta Linnamäe 

hüdroelektrijaama paisu kultuurimälestisena riikliku kaitse alla võtmise kohta, kuid rõhutab 

täiendavalt käesoleva kirja punktis 4 nimetatud õigusaktide nõuete täitmise vajalikkust.  
 

 

Lugupidamisega 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Rein Urman 
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 
Harju-Järva-Rapla regioon 
 

 

 

 

 

 
Diane Banhard 674 4809  
diane.banhard@keskkonnaamet.ee 



 

 

 

 

 

Uus tn 18    Tel   +372 640 3050            E-post info@muinas.ee 

10111 TALLINN   Faks +372 640 3060            http://www.muinas.ee 

Reg kood 70000958 

 

Jõelähtme vallavalitsus 

Jõelähtme küla 

kantselei@joelahtme.ee  

 

         Meie: 22.04.2016 nr 1.1-7/2680-6 

 

 

 

Teavitus Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 

 

Teavitame, et Teile kuuluva Linnamäe hüdroelektrijaama paisu mälestiseks tunnistamist arutati 

31.03.2016 Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul.  

 

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12 (1) Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse 

Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või kinnismälestise omanikule.  

 

Palume tutvuda Muinsuskaitse Nõukogu otsusega (Lisa 1) ja Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnanguga, mille mahus on lisadena ka varasemad menetlusdokumendid: 

https://drive.google.com/open?id=0B6mXTPYpmFJyT2RBSEFadDdxcHc  

  

Kui Teil on ehitise mälestiseks tunnistamise kohta täiendavaid arvamusi, siis palume need esitada 

hiljemalt maikuu lõpuks. Seejärel vormistatakse Kultuuriministri käskkiri ehitise mälestiseks 

tunnistamiseks, käskkirja väljaandmisest Teid teavitatakse.  

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

 

 

Koopiad:  

AS Eesti Energia info@energia.ee  

Keskkonnaamet info@keskkonnaamet.ee  

 

 

 

 

Lisa 1. Väljavõte Muinsuskaitse Nõukogu 31.03.2016 koosoleku protokollist 

mailto:kantselei@joelahtme.ee
https://drive.google.com/open?id=0B6mXTPYpmFJyT2RBSEFadDdxcHc
mailto:info@energia.ee
mailto:info@keskkonnaamet.ee


MUINSUSKAITSE NÕUKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 2-2016 

VÄLJAVÕTE 

Tallinn,          31. märts 2016 

Kultuuriministeerium 

Algus kell 14.00, lõpp kell 17.30 

 

Osalejad: Lilian Hansar, Toomas Tamla, Jaak Huimerind, Viljar Vissel, Anton Pärn, Urve Sinijärv, Tiit 

Oidjärv, Priidu Pärna (lahkus pärast 1. päevakorrapunkti), Peep Pillak, Riin Alatalu. 

Puudusid: Elari Udam, Maris Mändel (esitas arvamused kirjalikult) 

Juurde kutsutud: Tarvi Sits (Kultuuriministeerium), Siim Raie, Carolin Pihlap, Triin Talk, Maili Roio 

(Muinsuskaitseamet), piiskop Philippe Jourdan, Erik Salumäe (Rooma-Katoliku Kirik), Aini Härm, 

Boris Dubovik (Tallinna Linnavalitsus), Madis Tuuder (Narva Linnavalitsus), Reino Lõhmus (Paide 

Linnavalitsus), Anvar Salomets (Eesti Raudtee), Teet Sibrits (Jõelähtme Vallavalitsus), Sigrid Turja 

(Keskkonnaamet). 

 

Koosolekut juhatas: Lilian Hansar, esimees 

Protokollis: Liina Jänes, muinsuskaitsenõunik 

 

5.3 Linnamäe hüdroelektrijaama pais. Triin Talk (Muinsuskaitseamet) tutvustas eksperdihinnangut 

ja selle järeldust. Mastaapse betoonist vesiehitise projekteeris Axel Verner Juselius 1917, ehitati 

aastatel 1922–1924. 2002 taastamistööde käigus korrastas Eesti Energia hüdrorajatised ja rajas 

turbiinihoone ja paisu kohale rippsilla (arh Raine Karp). Ettepaneku ehitis kaitse alla võtta on teinud 

omanik Jõelähtme Vallavalitsus. Hoonestusõigus kuulub Eesti Energiale. Jõelähtme abivallavanem Teet 

Sibrits selgitas, et ehitis on kasutuses, toodetakse elektrit, aga käib ka palju külastajaid. Vald on saanud 

piirnevad alad munitsipaalomandisse ja on huvitatud Linnamäe hüdroelektrijaama paisu kasutamisest ja 

eksponeerimisest ning vastavalt Jõelähtme valla üldplaneeringule HEJ piirkonnas 

puhkemajanduspiirkonna arendamist. 

Keskkonnaameti esindaja Sigrid Turja selgitas, et paisule on koostatud keskkonnamõjude hindamise 

programm. Keskkonnaamet ei esitanud tulenevalt pädevusvaldkonnast seisukohta paisu kaitse alla 

võtmise kohta, kuid esitas menetluse käigus ettepanekud ja täpsustused eksperdihinnangu sisu kohta, 

mis on arvesse võetud. 

 

Otsustati: Teha kultuuriministrile ettepanek tunnistada Linnamäe hüdroelektrijaama pais 

kultuurimälestisteks. 

Urve Sinijärv taandas end otsuse tegemisest. 

 


