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1. Vääna jõe üldiseloomustus 

 

Vääna jõgi voolab kogu pikkuses Harju maakonnas, jäädes oma valgalaga tervikuna Põhja-

Eesti lavamaa territooriumile. Jõe pikkus on EJOKN (1986) järgi 64 km, valgala 316 km2. 

Keskkonnaregister (register.keskkonnainfo.ee) nimetab jõe pikkuseks koguni 65,4 km. 

Usutavaks tuleb aga pidada koguteoses Eesti Jõed nimetatud pikkust 58 km, kusjuures jõe 

lähteks on allikatiik Paekna külas* (Eesti Jõed, 2001). Jõe veepinna absoluutne kõrgus on 

lähtel 40,0 km ja suudmes 0 km ning jõe keskmine lang 0,69 m/km. 

Peale väljumist Paekna allikatiigist voolab jõgi kuivenduskraavina põhja suunas, korjab 

külge Nabala ja Lähtse peakraavid, käändub seejärel lääneloodesse ning Sausti peakraavi 

suubumise järel läände. Soine, madalate kallastega, kanaliseeritud ülemjooks kuni Vetka 

sillani (Tallinn – Rapla mnt) on kogu jõe kõige hõredamini asustatud piirkond. 

Edasi kulgeb jõgi valdavalt põllumajandusmaastikus kuni Sakuni, kus käändub loodesse. 

Saku Õlletehase juures on paisjärv ning allpool paisu voolab jõgi elamute vahel peaaegu 

Tallinna ringteeni. Keskjooksu alguses, Jälgimäe ümbruses, on jõgi ümbritsetud 

kultuurheinamaadest. Allpool elektriraudtee tammi jätkub jõgi juba looduslikus sängis. 

Alliku külas suubub paremalt kaldalt Vääna jõkke Pääsküla jõgi. Suubumiskohast 150 m 

ülevoolu asub Alliku pais. Jõe paremale kaldale on piirkonnas kerkinud uuselamurajoon. 

Edasi voolab jõgi põldude vahel kuni Hüüru asulani, kus jõe kaldad on hoonestatud küllalt 

ulatuslikult. Hüürust allpool, Vatsla küla maadel teeb jõgi järsu pöörde edelasse kuni jõuab 

Vahikülasse, kus taastub loode- või põhjaloodesuund. Vahikülas suubub vasakult kaldalt 

Vanamõisa peakraav, millest 400 m alamal asub joastik. Edasi kulgeb jõgi orus, mis Vaila 

silla ümbruses ajutiselt taandub. Liikva küla kohal käändub jõgi uuesti edelasse ning jätkab 

voolamist sügavas ja käänulises ürgorus. Naage küla juures pöördub jõgi põhja ning hiljem 

taas kord loodesse, seda kuni Vääna – Jõesuuni, kus jõe paremat kallast palistab suvilarajoon. 

Allpool Tallinn – Klooga mnt. silda teeb jõgi looke edelasse ning suubub Lohusalu lahte 

Vääna – Jõesuu plaažil (Eesti 1:50 000 baaskaart, 1999, 2000). 

A. Loopmanni (1979)  järgi on jõesängi laius keskjooksul 4 – 20 m (keskmiselt 8 m)  ja 

alamjooksul 7 – 80 m (keskmiselt 15 m)  ning jõe sügavus keskjooksul 0,5 – 3,5 m  

(keskmiselt 1,0 m) ja alamjooksul 0,3 – 3,5 m (keskmiselt 1,5 m). Alamjooksul on jõeoru 

laius 100 – 250 m ning sügavus 3 – 8 m. 

 

 

*  Ebaselgus Vääna jõe pikkusega pärineb aastast 1967,  kui ülemjooksu ca 11 km pikkune lõik suunati kraavi  

abil Pirita jõkke (tuntud kui Angerja oja), et laiendada Tallinna veehaaret. Nii EJOKN (1986) kui mitmed teised 

allikad arvestavad pikkust punktist, kus jõgi kõrvale suunati. Tegelikkuses on järgnev jõesäng kuni Paeknani 

kuiv (v.a. lumesulamisaeg, võimalik on ka vee kadumine karstilõhedesse). 
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Vääna jõe tähtsamad lisajõed on Pääsküla jõgi (suubub paremal kaldalt 33,0 km suudmest)  

ja Vanamõisa peakraav (suubub vasakult kaldalt 21,9 km suudmest). 

Vääna jõe ülemjooks jääb Kiili ja Saku valda, keskjooks valdavalt Saue valda ning alamjooks 

kogu pikkuses Harku valda. Suudmest kuni Vanamõisa pkr suudmeni (0 … 21,7 km 

suudmest) on Vääna jõgi Harku valla territooriumil. Lõigus Vanamõisa pkr suudmest kuni 

Vatsla pkr suudmeni (21,7 … 22,8 km suudmest) on jõgi piiriks Harku ja Saue valla vahel. 
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2. Vääna jõe kaitsestaatus 
 

Keskkonnaministri määrusega nr. 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistu“ (15. juuni 2004. a.) on Vääna jõel suudmest kuni Saku paisuni 

kehtestatud Looduskaitse § 51 piirangud. 

 

§ 51. Koelmuala kaitse  

(1) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogul või 

selle lõigul on keelatud olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab 

veetaset, uute paisude rajamine ning veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine.  

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogul või selle lõigul on loodusliku sängi, 

veerežiimi ning veetaseme muutmine paisude rekonstrueerimisel lubatud üksnes juhul, kui 

sellega parandatakse kalade kudemisvõimalusi.  

(2) Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu kehtestab 

keskkonnaminister määrusega.  

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 148 (23.04.2009) „Vabariigi Valitsuse 5. 

augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku 

alade nimekiri“ muutmine“ … 

… on Vääna jõgi suudmest kuni Vanamõisa pkr suudmeni Natura 2000 loodusala (Vääna jõe 

loodusala, kood EE0010187). Ala kaitseväärtusteks on jõgi elupaigana (EL Loodusdirektiiv, 

lisa I, tüüp 3260) ning EL LD II lisa liikidest jõesilm, lõhe, hink, võldas, paksukojaline 

jõekarp ja saarmas. 

Jõel on keelatud kõik tegevused, mis võivad halvendada kaitstava elupaiga või kaitsealuste 

liikide kaitseseisundit. 

 

Seega on Vääna jõgi kaitstav lõhelaste elu- ja sigimispaigana kogu Harku valla piiresse 

jäävas osas. Natura ala piirest jääb Harku vallas välja aga vaid 1,1 km pikkune lõik (piirilõik 

Saue vallaga). 
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3. Vääna jõe hüdromorfoloogiline kirjeldus 
 

Vooluveekogu väärtus elupaigana sõltub olulisel määral selle hüdromorfoloogiast. Seejuures 

on üheks kõige olulisemaks teguriks veekogu lang. 

Üldjuhul on kiirevoolulised langulõigud eelduseks liigirikka elustiku olemasoluks. Valdavalt 

on need kivise-kruusase põhjaga jõeosad, mida kasutavad sigimis- ja noorjärkude kasvualana 

lõhe, meri- ja jõeforell. Langulõikudel on jõe- ja ojasilmu sigimispaigad, võldase ja väga 

sageli ka paksukojalise jõekarbi eelistatud elupaigad. Enam kui pooled jõgedes esinevatest 

kalaliikidest sõltuvad otseselt kiirevooluliste kivise-kruusase põhjaga jõelõikude olemasolust, 

seisundist ja kättesaadavusest. Samas on langulõike jõgedes enamasti vähe juba looduslikult. 

Vääna jõe alamjooksul, suudmest kuni Vatsla pkr suudmeni (Harku valla piires), on 

kiirevooluliste langulõikude kogupikkus 1,85 km ning pindala 1,70 ha (tabel 1). See 

moodustab ca 8 % selle jõeosa kogupikkusest ning 6 % pindalast. 

 

Looduslike eelduste kõrval mõjutab jõe hüdromorfoloogilist kvaliteeti oluliselt ka 

inimtegevus. Eelkõige jõesängi õgvendamine ja süvendamine, samuti paisude rajamine. 

Reeglina halvendavad need tegevused jõe hüdromorfoloogilist kvaliteeti ning põhjustavad 

elustiku vaesumist. 

Erinevalt mitmest teisest Loode-Eesti jõest, on Vääna jõel looduslik säng säilinud suhteliselt 

suures ulatuses (ca 34 km). Eriti hästi on looduslik säng säilinud jõe alamjooksul Harku valla 

piires. Lõigus suudmest kuni Vahiküla joastikuni (0 … 21,5 km) on muudetud vaid üksikuid 

piiratud jõelõike sildade, kunagiste vesiveskite jm jõe-äärsete ehitiste lähiümbruses.  

Seejuures on praktiliselt kõik need muudetud lõigud praeguseks omandanud looduslähedase 

ilme. Ainus pikem süvendus-õgvendustööde käigus muudetud jõeosa on Vahiküla joastikust 

Vatsla pkr suudmeni jääv lõik (21,5 … 22,8 km suudmest). 

 

 

Järgnevalt lühike ülevaade jõe hüdromorfoloogist jõelõikude kaupa lähtest suudmeni … 

 

Ülemjooksul on jõgi süvendatud ja õgvendatud ning väikese languga. Vetka silla ja Saku 

vahel (43,9 … 48,6 km suudmest) on jõgi Saku paisu mõju all ning vool väga aeglane. 

Lühikesed kiirevoolulised lõigud asuvad üksnes allikatiigist väljumisel Paeknas ning Saku 

paisu all. Kanaliks kaevatud jõe kaldad on valdavalt madalapoolsed ning järsult pinnasesse 

lõikuvad (foto 9).  Allpool Sakut tehissäng jätkub. 

 

Keskjooksu alguses, Jälgimäe külas, on järjestikku kaks väärtuslikku langulõiku (38,7 … 39,8 

km suudmest), millel on arvestatav hüdromorfoloogiline kvaliteet (foto 7). Siin on kaldad 

kõrged ning jõgi on kaevatud küllalt sügavale moreeni. Allpool Tallinn – Keila elektriraudtee  
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silda (36,4 km suudmest) muutub jõe säng looduslikuks ning on seda kuni suudmeni, v.a. 

kaks lühemat lõiku: ca 1 km pikkune jõeosa ülalpool Alliku paisu ja 1,3 km pikkune 

paekanjon ülalpool Vahiküla joastikku. Allikust Hüüruni kruusapõhjalisi langulõike napib, 

jõgi on küllalt looklev, kõrgepoolsete kallastega. Alates Hüürust langulõikude osakaal 

kasvab. Paldiski mnt. sillast (27,7 km suudmest) allavoolu kuni 90o käänakuni Vatsla küla 

kohal on kolm kiirevoolulist kruusa-kivipõhjalist lõiku (foto 5). Kuigi Vatsla ja Vahiküla 

vahel on jõe keskmine lang 1,63 m/km, jaotub see küllalt ühtlaselt ning hüdromorfoloogiliselt 

väärtuslikumad lõigud on pindalalt tagasihoidlikud. 

 

Alamjooksu algust markeerib Vahiküla joastik (21,5 km suudmest), millele järgneb lühike, 

kiirevooluline kärestik. Edasi allavoolu suundub jõgi orgu, vool rahuneb 9 km-ks. Säng 

muutub meandriliseks, valdavaks saab liivapõhi ning jõgi on sügav. Vääna – Rannamõisa 

mnt. silla (Vaila sild) ümbruses org taandub ajutiselt. Sillast allavoolu jääv 12,3 km pikkune 

suudme-eelne lõik sisaldab endas nelja kõrge hüdromorfoloogilise kvaliteediga jõeosa. Need 

on kõik elupaigarohked, mitmekesise põhjareljeefiga langulõigud: 

- Vaila sillast kuni Jõeneeme kinnistuni Liikva külas (10,3 … 12,3 km suudmest; foto 3), kus 

5-6 kärestikku vahelduvad sügavate võrendikega; 

- Ürgorus olev Naage langulõik  (6,4 … 6,7 km suudmest; foto 2); 

- Lühike, järsk lang Kärestiku kinnistu kohal Vääna-Jõesuus (2,8 … 2,7 km suudmest); 

- Jõesuu veski lõik (1,8 … 2,1 km suudmest). 

Allpool Tallinn – Klooga  mnt. silda jõe voolukiirus väheneb ning jõeorg taandub. Sügav, 

suudme-eelne jõeosa, nn. paistiik, on ca 1,2 km pikkune. Kuigi varem on olnud viiteid jõe 

suudme ummistumisest liivaga, siis väliuuringute ajal 2009. aastal jõe suudme avatusega 

probleeme ei olnud (foto 1). 

 

 

Rändetõkked 

 

2009. aasta hilissuvel loendati jõelõigul suudmest kuni Vetka sillani (0 … 48,6 km suudmest) 

kokku 21 rändetõket, millele lisandus üks rekonstrueeritav tõkestusrajatis. Valdav osa 

tõketest olid kalale ületatavad. Püsivalt ületamatuks võis lugeda vaid üht takistust. (2010. 

aastal lisandus veel üks ületamatu takistus.) 

 

Vääna jõel 2009-2010 registreeritud rändetõkked: 

 

- Neli kividest laotud paisu 6,7 ja 11 km vahel. Ühegi tõkke paisutuskõrgus ei küündi üle  

0,2 m ning kalade rändele need probleemiks ei ole; 
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- 6 kividest kuhjatud paisu Hüüru piirkonnas (26,2 … 28,4 km suudmest). Peale ühe, ei 

küündnud nende kõrgus üle 0,2 m. Ainus 0,35 m kõrgune paisutus oli Hüüru uusrajooni 

kohal, ülalpool Paldiski mnt. silda. Lisaks oli Hüüru lõigul üks pooleldi lagunenud koprapais 

ja üks paeaste; 

- Ainus toimiv ja tõsine koprapais (kõrgus 0,5 m) oli 2009. aasta augusti lõpus Alliku küla 

heinamaade kohal (29,9 km suudmest). Jõe keskjooksul lõhub suurvesi koprapaise seadvõrd, 

et püsivaid rändetõkkeid neist ei kujune; 

- Alliku pais, ca 150 m Pääsküla jõe suudmest ülesvoolu (33,2 km suudmest). Paisu 

tugikonstruktsioonid uuendati 2009. aasta hilissuvel. Nagu võis eeldada, kujuneski 2010. 

aastal paisust kaladele ületamatu rändetõke (foto 6). 

- Betoonplokkidest pais ca 200 m ülalpool Laagri – Vanamõisa mnt. silda (35,9 km 

suudmest). Kuigi plokid tõstavad veetaset 0,2 m on kahe ploki vahel 60 cm laiune pilu, kust 

kalad raskusteta läbi pääsevad; 

- 5 kividest laotud paisu Jälgimäe küla kohal (29,2 … 39,5 km suudmest). Neist kõrgeim on 

Pihlaka kinnistu kohal olev 0,3 m pais. Pihlaka kinnistu kohal võib madalvee tingimustes 3 

paisutusest koosnev kaskaad kujuneda  kaladele liikumistakistuseks; 

- Saku pais on reguleeritava kõrgusega, kuid 0,85 m veetasapinadade erinevus on kalale 

ületamatu (foto 8); 

 

Kokkuvõttes võib tõdeda, et Vääna jõel, suudmest kuni keskjooksu 33,2 km-ni, puuduvad 

ületamatud inimtekkelised rändetõkked. Harku valla piirides, suudmest kuni Vahiküla 

joastikuni (21,5 km), puuduvad igasugused kalade rännet takistavad tõkestusrajatised. 

 

Looduslikuks rändetõkkeks kaladele on Vahiküla joastik. Joastik koosneb 4 astmest, 

kusjuures kõrgeim neist on alumine (0,8 m). Samas on parema kalda lähedal alumisel astmel 

„hammas puudu” ning vesi langeb laugjalt. Suvise keskmise või madalvee ajal ei ole joastik 

kalale ületatav, kuid kõrgema veetaseme puhul saavad lõhelased (lõhe, meriforell, jõeforell) 

sellest üle. Teistele kalaliikidele on joastiku alumine aste aastaringselt väga raskesti ületatav. 

Mõnedele nõrgema ujumisvõimega liikidele (näiteks jõe- ja ojasilm) on joastik tõenäoliselt 

ületamatu rändetakistus (foto 4). 

 

 

Hüdroloogiline režiim 

 

20. sajandil läbi viidud melioratsiooni kampaaniatel on olnud keskne tähtsus mitte ainult jõe 

füüsilise kvaliteedi, vaid ka hüdroloogilise režiimi halvendamisel. Kui esimene aspekt 

tähendab elupaigalist vaesumist, siis teine seostub madalvee perioodide pikenemise ja 
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võimendumisega. (Madalvee perioodide aegne veevaegus on enamikus Eesti jõgedes üks 

olulisemaid elustikku piiravaid tegureid juba looduslikult!)  

Kuigi Vääna jõgi on olnud õgvendamisest suhteliselt hästi säästetud, siis kunagine jõe 

lühendamine ehk algupärase ülemjooksu juhtimine Pirita jõkke omas kindlasti olulist 

negatiivset mõju. Selle läbi vähenes jõe valgala ca 90 km2 võrra, suurenes äravoolu sesoonne 

varieeruvus ning kahanes jõe madalvee aegne miinimumvooluhulk. Probleeme on 

võimendanud Pääsküla jõe suudmest ülesvoolu jäävad paisud. Näiteks 2002. a. põuasel suvel 

tõsteti Saku regulaatori paisutuskõrgust, mille tagajärjel langes Jälgimäel vooluhulk kriitilise 

piirini ning jõe säng oli poolkuiv. Jõe alamjooksul on hüdroloogiline režiim stabiilsem (jõgi 

saab lisatoidet nõlvaallikatest), kuid ka siin on TÜ Eesti Mereinstituudi lõheuurijad kurtnud, 

et pikema põuaperioodi korral langeb miinimumvooluhulk liiga madalale (Kangur, Viilmann, 

2006). 

A. Loopmanni (1979) järgi on alamjooksul jõe aastane keskmine vooluhulk 3,0 – 3,5 m3/s, 

maksimaalne vooluhulk 30 – 40 m3/s ja minimaalne vooluhulk 0,04 – 0,1 m3/s. 1993. a. 

juulis, madalveele lähedastes tingimustes, oli jõe ligikaudne vooluhulk ülemjooksul Lähtses 

70 l/s, Vetkal 150 l/s, Hüürus ja Vääna küla kohal 350 l/s (Eesti Jõed, 2001). 
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Tabel 1.  Meriforelli potentsiaalsed sigimis- ning noorjärkude kasvualad Vääna jões

Selgitused:    raskesti ületatav rändetõke

   rändetõke madalvee ajal

   rekonstrueerimisel olev rändetõke

Sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteeti on hinnatud järgmiselt: AA - väga hea;   A - hea;   B - rahuldav;   C - kesine
Potentsiaalne laskujate (2-aastased isendid) arv sõltuvalt sigimis- ja noorjärkude kasvuala kvaliteedist on leitud järgnevalt:
AA - 20 is./100 m2;   A - 10 is./100 m2;   B - 5 is./100 m2;   C - 2 is./100 m2

   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)
Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Suue 59o 25` 33"      24o 20` 32"
Suudme-eelne lõik (paistiik) 0...1,21  59o 25`  33"      24o 20` 32"  59o 25`  55"      24o 21` 22"   - -
Tiigist kuni Jõesuu languni 1,21...1,82  59o 25`  55"      24o 21` 22"  59o 25`  54"      24o 21` 48" - -
Jõesuu lang kuni suure rahnuni 1,82...2,10  59o 25`  54"      24o 21` 48"  59o 25`  48"      24o 21` 56" 10 100 AA 20
jõesängis 45 580 A 58

70 900 B 45
155 2 100 C 42

Rahnust kuni Kärestiku kinnistuni 2,10...2,70  59o 25`  48"      24o 21` 56"  59o 25`  36"      24o 21` 54" 15 220 B 11
45 650 C 13

Langulõik Kärestiku kinnistu kohal 2,70...2,78  59o 25`  36"      24o 21` 54"  59o 25`  37"      24o 21` 57" 15 140 AA 28
35 300 A 30
30 340 B 17

Kärestiku kinnistust Naage languni 2,78...6,39  59o 25`  37"      24o 21` 57"  59o 24`  44"      24o 21` 34" - -
Langulõik Naage küla kohal 6,39...6,68  59o 24`  44"      24o 21` 34"  59o 24`  40"      24o 21` 49" 20 210 AA 42

 80 950 A 95
100 1 200 B 60

  85 800 C 16
Kivipais Sauesöödi kinnistul 0,05 m 6,63
Naagelt kuni Jõeneeme kinnistuni 6,68...10,33  59o 24`  40"      24o 21` 49"  59o 25`  07"      24o 23` 31" - -
Langulõik Jõeneeme kinnistu kohal 10,33...10,57  59o 25`  07"      24o 23` 31"  59o 25`  08"      24o 23` 42" 5 35 AA 7

80 960 A 96
105 1 090 B 55

50 410 C 8
Kivipais Jõeneeme kinnistul 0,1 m 10,42
Jõeneeme kinnistust ülesvoolu 10,57...10,87  59o 25`  08"      24o 23` 42"  59o 25`  05"      24o 23` 50"        - -
Lang Jõe põik 4 kinnistul ja allav. 10,87...11,03  59o 25`  05"      24o 23` 50"  59o 25`  04"      24o 23` 54" 15 100 AA 20

 50 310 A 31
  45 300 B 15

50 440 C 9
I kivipais Jõe põik 4 kinnistul  0,2 m 10,96  
II kivipais Jõe põik 4 kinnistul  0,2 m 11
Jõe põik 4 kuni Tearo kinnistuni 11,03...11,15  59o 25`  04"      24o 23` 54"  59o 25`  02"      24o 23` 59"        - -
Langulõik Tearo kinnistu kohal 11,15...11,22  59o 25`  02"      24o 23` 59"  59o 25`  01"      24o 24` 02" 20 160 A 16

30 240 B 12
15 140 C 3

Tearo kinnistust kuni Vaila alumise 11,22...11,95  59o 25`  01"      24o 24` 02"  59o 24`  49"      24o 24` 27" 20 180 B 9
languni 70 570 C 11

       - -
Vaila alumine langulõik 11,95...12,03  59o 24`  49"      24o 24` 27"  59o 24`  47"      24o 24` 29" 20 160 A 16

25 200 B 10
30 250 C 5

Vaila al. langust Jõekalda kinnistuni 12,03...12,20  59o 24`  47"      24o 24` 29"  59o 24`  46"      24o 24` 35"        - -
Langulõik Jõekalda kinnistu kohal 12,20...12,23  59o 24`  46"      24o 24` 35"  59o 24`  45"      24o 24` 37" 5 20 A 2

15 75 B 4
10 65 C 1

Võrendik allpool Vaila silda 12,23...12,25  59o 24`  45"      24o 24` 37"  59o 24`  44"      24o 24` 38"        - -
Langulõik vahetult allp. Vaila silda 12,25...12,28  59o 24`  44"      24o 24` 38"  59o 24`  44"      24o 24` 40" 8 50 AA 10

10 60 A 6
7 50 B 3

Vaila sillast ülesvoolu 12,28...12,71  59o 24`  44"      24o 24` 40"  59o 24`  33"      24o 24` 54" 40 240 C 5
       - -

Vääna küla kohalt kuni Põlma oja suudmeni12,71...18,40  59o 24`  33"      24o 24` 54"  59o 23`  29"      24o 26` 46"        - -
Põlma oja suudmest kuni Vahi langulõiguni18,40...21,28  59o 23`  29"      24o 26` 46"  59o 22`  52"      24o 27` 59" 6 50 B 3

6 60 C 1
       - -

Ala 
kvaliteet

Potentsiaalne 
laskujate arv

Koht, lõik, asukoht
Merest 

(km)
Pikkus 

(m)
Pindala 

(m2)
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   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)
Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Vahi langulõik kuni joastikuni 21,28...21,47  59o 22`  52"      24o 27` 59"  59o 22`  47"      24o 27` 59" 20 110 AA 22
25 130 A 13
30 200 B 10

 90 650 C 13
        - -

Joastik 0,8+0,35+0,2+0,2 m * 21,47...21,50  59o 22`  47"      24o 27` 59"  59o 22`  46"      24o 27` 59"
Joastikust Vatsla pkr. suudmeni, 21,50...22,80  59o 22`  46"      24o 27` 59"  59o 22`  27"      24o 29` 12" 95 480 B 24
lõik paekanjonis 150 750 C 15
        - -
Vatsla pkr. suudmest langulõiguni 22,80...22,98  59o 22`  27"      24o 29` 12"  59o 22`  31"      24o 29` 21" 55 300 C 6

       - -
Langulõik ülalpool Vatsla pkr. suuet 22,98...23,11  59o 22`  31"      24o 29` 21"  59o 22`  32"      24o 29` 28" 15 80 A 8

35 180 B 9
80 450 C 9

Langulõigust mag.kraavi suudmeni 23,11...23,85  59o 22`  32"      24o 29` 28"  59o 22`  50"      24o 29` 45" 25 120 B 6
100 500 C 10

        - -
Mõõdukas lang magistraalkraavi 23,85...23,99  59o 22`  50"      24o 29` 45"  59o 22`  53"      24o 29` 51" 10 60 A 6
suudmest ülesvoolu 25 160 B 8

 70 420 C 8
       - -

Põldude vaheline lõik kuni Vatsla 23,99...25,47  59o 22`  53"      24o 29` 51"  59o 23`  11"      24o 30` 57" 70 420 B 21
languni 245 1 540 C 31

         - -
Langulõik Vatsla küla kohal 25,47...25,56  59o 23`  11"      24o 30` 57"  59o 23`  11"      24o 30` 57" 10 50 A 5

 45 240 B 12
35 210 C 4

Vatsla langust kuni Hüüru alumise 25,56...25,97  59o 23`  11"      24o 30` 57"  59o 23`  01"      24o 31` 17" 30 180 C 4
languni        - -
Hüüru alumine langulõik 25,97...26,05  59o 23`  01"      24o 31` 17"  59o 22`  58"      24o 31` 18" 45 250 A 25

15 90 B 5
20 140 C 3

Lõik Hüüru külas (kahe langu vahel) 26,05...27,53  59o 22`  58"      24o 31` 18"  59o 22`  48"      24o 32` 12" 70 510 C 10
       - -

Kivipais 0,15 m Nirgi kinnistu kohal 26,21
Kivipais allpool ujumiskohta 0,2 m 26,37  
Kivipais ujumiskoha juures 0,05 m 26,42  
Lagunenud koprapais 0,05  m 26,6  
Kivipais teekäänaku kohal 0,2 m 27,04
Hüüru ülemine langulõik, vahetult 27,53...27,71  59o 22`  48"      24o 32` 12"  59o 22`  46"      24o 32` 22" 10 50 AA 10
allpool maanteesilda 40 260 A 26

50 360 B 18
80 690 C 14

Sillast ülesvoolu kuni kivipaisuni 27,71...28,40  59o 22`  46"      24o 32` 22"  59o 22`  28"      24o 32` 38" 8 50 A 5
Veski tee 13 elamurajooni kohal 10 60 B 3

 80 240 C 5
       - -

Paeaste 0,2 m 28,02
Kivipais Veski tee 13 kohal 0,35 m 28,18
Kivipais Veski tee 13 kohal 0,05 m 28,4
Hüüru elamutest kuni languni 28,40...32,61  59o 22`  28"      24o 32` 38"  59o 21`  31"      24o 34` 03" 60 280 B 9
Alliku külas 140 700 C 14

         - -
Koprapais 0,5 m 29,86
Jõesängi vajunud betoonsild (0 m) 31,27
Mõõdukas lang Alliku külas, 32,61...32,76  59o 21`  31"      24o 34` 03"  59o 21`  27"      24o 34` 06" 8 30 A 3
vahetult allpool jalakäijate silda 40 140 B 7

90 400 C 8
Sillast kuni languni allpool Laagri 32,76...35,64  59o 21`  27"      24o 34` 06"  59o 20`  18"      24o 35` 01" 12 60 B 3
mnt. silda  50 250 C 5

        - -
Alliku pais (0 m) ** 33,15
Langulõik vahetult allpool Laagri 35,64...35,68  59o 20`  18"      24o 35` 01"  59o 20`  17"      24o 35` 00" 5 20 AA 4
mnt. silda 18 80 A 8

8 40 B 2
  10 50 C 1

Koht, lõik, asukoht
Merest 

(km)
Pikkus 

(m)
Pindala 

(m2)
Ala 

kvaliteet
Potentsiaalne 
laskujate arv
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   Koordinaadid (all)   Koordinaadid (ülal)
Põhjalaius Idapikkus Põhjalaius Idapikkus

Sillast kuni Jälgimäe pkr.suudmeni 35,68...36,50  59o 20`  17"      24o 35` 00"  59o 20`  09"      24o 35` 25" 10 25 A 3
22 60 B 3
25 70 C 1

       - -
Betoonplokkidest pais 0,2 m 35,9
Jälgimäe pkr. suudmest kuni 36,50...38,68  59o 20`  09"      24o 35` 25"  59o 19`  32"      24o 37` 02" 5 20 B 1
Jälgimäe alumise languni 30 100 C 2

       - -
Jälgimäe alumine langulõik,vahetult 38,68...38,93  59o 19`  32"      24o 37` 02"  59o 19`  31"      24o 37` 16" 7 20 AA 4
allpool mnt. silda 70 180 A 18

80 220 B 11
90 270 C 5

Maanteesillast Jälgimäe ülemise 38,93...39,22  59o 19`  31"      24o 37` 16"  59o 19`  26"      24o 37` 27" 8 40 B 2
languni 25 130 C 3

       - -
Kivipais Topi kinnistu kohal 0,1 m 39,15
Jälgimäe ülemine langulõik 39,22...39,83  59o 19`  26"      24o 37` 27"  59o 19`  26"      24o 37` 57" 70 250 A 25

160 480 B 24
 270 870 C 17

       - -
3 kivipaisu Pihlakal 0,2+0,1+0,3 m 39,34...39,37
Kivipais ülalp. Pihlaka kinn. 0,05 m 39,48
Jälgimäe langust  Juuliku pkr-ni 39,83...40,20  59o 19`  26"      24o 37` 57"  59o 19`  24"      24o 38` 16" 27 100 C 2

       - -
Juuliku pkr. suudmest Saku paisuni 40,20...43,94  59o 19`  24"      24o 38` 16"  59o 18`  05"      24o 40` 00" 25 60 B 3

50 150 C 3
       - -

Saku pais 0,85 m *** 43,94  59o 18`  05"      24o 40` 00"
Saku paisust kuni Vetka sillani 43,94...48,59  59o 18`  05"      24o 40` 00"  59o 17`  33"      24o 44` 16"        - -
Kokku 4 545 29 730 1 394

Märkused: 
Kauguste ja koordinaatide määramisel kasutati FS Amilo Mini sülearvutit koos NiPC kaardiprogrammi ja BU-303 GPS seadmega.
Kauguste puhul arvestati tugiväärtustena EJOKN-is (1986) toodud lisaojade kaugusi Vääna jõe suudmest.
*   Vahiküla joastiku alumisel ja kõrgeimal astmel on parema kalda lähedal ligi 2 m laiuselt "hammas puudu" ning vesi langeb laugjalt.
      See hõlbustab oluliselt meriforelli pääsu joastikust ülesvoolu.
** Alliku paisu tugikonstruktsioonid uuendati 2009. a. hilissuvel. Eeldatavalt tõstetakse pais uuesti üles 2010. a. suvel.
*** Saku paisu kõrgus on kergesti reguleeritav.

Ala 
kvaliteet

Potentsiaalne 
laskujate arv

Koht, lõik, asukoht
Merest 

(km)
Pikkus 
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(m2)
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4. Vääna jõe vee omadused ja kvaliteet 
 

Vee temperatuur 

 

Vee temperatuur Vääna jões alamjooksu suunal kasvab ning südasuvel pole Vääna-Jõesuus 

üle 20 oC temperatuurid mingi haruldus. Eesti Jõed (2001) põhjal oli 1993. a. juulis jõgi 

ülemjooksul jahedaveeline (15,8 – 17,0 oC) ning kesk- ja alamjooksul mõõdukalt soojenenud 

veega (18,5 – 20,4 oC). 

2010. a. suve iseloomustas pikalt kestnud kuumalaine, kus päevased õhutemperatuurid tõusid 

stabiilselt üle 30 oC ning öösel ei langenud need alla 20 oC. Mõistagi soojenes ka jõevesi ning 

juulis registreeriti enamikus Eesti jõgedes harukordselt kõrgeid vee temperatuure. 13. juulil 

2010, madalvee tingimustes ning kestva kuumalaine ühel tipphetkel, mõõdeti G. Lauringsoni 

poolt Vääna jões vee temperatuuri ja lahustunud hapniku sisaldust 6 punktis. Mõõtmised 

toimusid kella 17.30 ja 19.45 vahel, tulemused on toodud tabelis 2. 

 

 

Tabel 2. Vee temperatuur ja lahustunud hapnik Vääna jões 13.07.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelist nähtub, et ekstreemsetes temperatuurioludes fikseeriti kõrgeimad näidud jõe 

keskjooksul, Allikust Vahikülani ning alamjooksu suunal vastu ootusi vee temperatuur 

langes. Võimalik, et vee jahenemist põhjustasid suudme-eelsel lõigul ürgoru nõlvaallikad, 

samuti oli teatud mõju ilmselt jõesängi varjatusel. 

 

Tavapärastes oludes suvine maksimaalne vee temperatuur jões oluliselt üle 20 oC siiski ei 

tõuse. Jõe alamjooksul Vääna-Jõesuus on riikliku seireprogrammi raames tehtud vee 

temperatuuri igakuiseid mõõtmisi alates 1992. a. Maksimaalne registreeritud vee temperatuur 

on olnud 20,6 oC. Vee temperatuur üle 19 oC on registreeritud kokku vaid 5 korral (periood 

1992 – 2009; NB! 2010. a. seireandmed polnud aruande koostamise hetkel veel 

kättesaadavad). 

Koht Suudmest, km Vee temp., ºC O2, mg/l O2, %

Vääna-Jõesuu 1,8 23,2 7,0 83
Vaila sild 12,3 24,0 5,4 65
Vahiküla 21,7 24,8 8,1 98
Hüüru 27,7 25,5 8,3 102
Alliku 32,8 25,1 8,0 98

Jälgimäe 38,9 24,9 6,9 84
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Vees lahustunud hapnik 

 

Paralleelselt vee temperatuuriga mõõdeti 13.07.2010 (G. Lauringsoni andmed) ka vees 

lahustunud hapniku sisaldust 6 erinevas Vääna jõe lõigus. Kõrgeimad näidud registreeriti jõe 

keskjooksul Alliku – Vahiküla lõigus. Ilmselt oli see tingitud suhteliselt avatud jõesängist ja 

sellest tulenevast veetaimestiku rohkusest (päevane fotosüntees). Märkimisväärne oli jõe 

alamjooksul Vaila silla juures registreeritud hapnikudefitsiit. 

Vee hüdrokeemilise seire käigus Vääna-Jõesuus tehtud mõõtmistel (periood 1992 – 2009, 

mõõtmised igakuised) on vees lahustunud hapniku sisaldus olnud enamasti kõrge (joonised 1 

ja 2). Mõtteliseks piiriks, mille juures hapnikunõudlikumad liigid ennast enam hästi ei tunne, 

võiks lugeda ~6 mg O2/l. Näidud alla selle on registreeritud kokku vaid 4 korral – 0,8 mg 

O2/l (15.10.06); 1,5 mg O2/l (03.02.03); 4,8 mg O2/l (07.01.03); 5,2 mg O2/l (07.07.97). 

Joonistelt 1 ja 2 on näha, et üldiselt on vee hapnikusisaldus jões väiksem suvekuudel, kuid 

samas tuleneb see põhiliselt siiski vaid kõrgemast vee temperatuurist (küllastumuse % on läbi 

aasta suhteliselt stabiilne, soojas vees lahustub gaasilist hapnikku lihtsalt vähem). Joonistelt 

on aga ka näha, et aegajalt võib talveti ette tulla üksikuid hetki, mil jõe vee hapniku sisaldus 

võib langeda kriitiliselt madalale tasemele. 

Tuleb muidugi veel arvestada, et seiret teostatakse ainult jõe suudme-eelses osas ning 

kindlasti ei iseloomusta see vee hapnikusisaldust jões tervikuna. Kõige probleemsemateks 

kohtadeks Vääna jões tuleb pidada aeglase voolulisi jõelõike allpool Pääsküla jõe suuet. 

Harku valla piires aga väikese languga jõelõiku Vailast Vahikülani (12,3 … 21,3 km 

suudmest).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Vees lahustunud hapniku sisalduse sesoonne dünaamika Vääna jões Vääna-Jõesuu 

seirelõigus (riikliku seire andmed 1992 – 2009). 
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Joonis 2.  Vees lahustunud hapniku küllastumuse sesoonne dünaamika Vääna jões Vääna-

Jõesuu seirelõigus (riikliku seire andmed 1992 – 2009). 

 

 

Kergesti lagunev orgaaniline aine, BHT7 

 

BHT7 (vee biokeemiline hapnikutarve 7 päeva jooksul) näitab üldjuhul suhteliselt hästi 

orgaanilise reostuse hulka vees. Jõe reostuskoormuse ja seisundi hindamisel on see üks kõige 

informatiivsemaid vee kvaliteedinäitajaid. Looduslike (reostusmõjudeta) jõgede vee BHT7 

jääb tavaliselt vahemikku 1,5 – 2,0 mgO2/l. Näidud vahemikus 3,5 – 5,0 mgO2/l viitavad 

tavaliselt juba selgele vee kvaliteedi halvenemisele, näidud >5,0 mgO2/l aga juba tugevale 

reostusele, millel on tavaliselt ka juba selge negatiivne mõju tundlikumatele vee elustiku 

rühmadele. 

Riikliku seire andmetel on Vääna jões Vääna-Jõesuus kõrgeid ja väga kõrgeid BHT7 näite 

(5,0 – 18 mgO2/l) ajavahemikul 1992 – 2009 registreeritud kokku 21 korral. Seejuures 

peaaegu eranditult kõik kõrged näidud pärinevad talveperioodist, ajavahemikust 14. oktoober 

– 06. aprill. Väljaspool eelnimetatud perioodi on registreeritud vaid üks kõrgem suvine BHT7 

näit (5,1 mgO2/l; 19.06.06). BHT7 näitude sesoonset dünaamikat iseloomustab joonis 3.  

Talvistele kõrgetele BHT7 näitudele on ka loogiline seletus – madalate vee temperatuuride 

juures on jõe isepuhastusvõime madal ning seetõttu ei jõua reoained jões piisavalt kiiresti 

laguneda. Vegetatsiooniperioodil (juuli – september) lagundatakse aga suurem osa jõkke 

jõudvast reostusest enne selle merre jõudmist ning seetõttu kõrged BHT7 näite siis ei esine. 

Pikaajaliselt on seireandmete põhjal täheldatav teatud trend vee kvaliteedi halvenemisele 

(joonis 4). 
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Joonis 3. BHT7 sesoonne dünaamika Vääna jões Vääna-Jõesuu seirelõigus (riikliku seire 

andmed 1992 – 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 4. BHT7 pikaajaline trend Vääna jões Vääna-Jõesuu seirelõigus (riikliku seire andmed 

1992 – 2009). 
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Ammoonium-iooni sisaldus vees, NH4
+ 

 

Vee biokeemilise hapniku tarbe kõrval on ammoonium-iooni sisaldus teiseks oluliseks 

näitajaks, mis iseloomustab tavaliselt orgaanilist reostust jões. Looduslikes vetes, kus 

orgaaniline reostus puudub, on ammoonium-iooni sisaldus tavaliselt väga madal, 

vegetatsiooniperioodil sageli alla tavapärase mõõtmistäpsuse piiri. 

Kui ammoonium-iooni sisaldus jõe vees tõuseb üle 0,5 mg-N/l, viitab see selgelt olulisele 

orgaanilisele reostusele, sisaldused üle 1 mg-N/l võivad tundlikumatele liikidele jaoks juba 

väga oluliseks probleemiks olla. 

Vääna jõe hüdrokeemilise seire andmed näitavad, et talveperioodil võib ammoonium-iooni 

sisaldus Vääna jões aeg-ajalt tõusta väga kõrgele (joonis 5). Ammoonium-iooni sisaldused 2 

– 7 mg-N/l ületavad juba oluliselt tundlikumate kala- ja veeselgrootute liikide taluvuspiiri. 

Joonisel 6 on näidatud ammoonium-iooni sisalduse pikaajalised muutused Vääna jõe Vääna-

Jõesuu lõigus. Nagu jooniselt näha, puudub selge pikaajaline trend, kuid välja joonistuvad 

perioodid 1993 – 1995 ja 2002 – 2003, mil jõe vee kvaliteediga olid probleemid kõige 

tõsisemad. Aastad 2002 ja 2003 olid seejuures viimase saja aasta ühed kõige veevaesemad 

ning reovete kõrge kontsentratsioon jões sel perioodil pole üllatus (puudus piisav lahjendus 

reovetele). Aastate 1993 – 1995 kohta pole aga esmapilgul ühest seletust – võimalik, et asi 

seondub kuidagi ettevõtmistega Pääsküla prügilas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Ammoonium-iooni sisalduse sesoonne dünaamika Vääna jões Vääna-Jõesuu 

seirelõigus (riikliku seire andmed 1992 – 2009). 
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Joonis 6. Ammoonium-iooni sisalduse pikaajaline trend Vääna jões Vääna-Jõesuu seirelõigus 

(riikliku seire andmed 1992 – 2009). 

 

 

Vee üldfosfori sisaldus 

 

Erinevalt seisuveekogudest, pole vee üldfosfori sisaldus vooluveekogudes esmatähtsaks 

kvaliteedinäitajaks. Kuna aga vee üldfosfori sisaldus on enamasti otseses seoses 

inimtekkeliste heitvetega, siis tasub sellele tähelepanu pöörata. 

Riikliku seire andmetest nähtub, et pikaajaliselt on teatav trend fosfori reostuskoormuse 

suurenemisele Vääna jões (joonis 7). Vee kvaliteediklasside määratlemisel on jõgedes vee 

üldfosfori sisaldusele kehtestatud järgmised kvaliteediklasside piirväärtused: väga hea 

kvaliteediklass <0,05 mg/l, hea 0,05 – 0,08 mg/l, kesine 0,08 – 1,0 mg/l, halb 1,0 – 1,2 mg/l, 

väga halb >1,2 mg/l (paljude mõõtmiste korral aastas aritmeetiline keskmine). 

Nagu jooniselt 7 näha, kuulub Vääna jõgi vee üldfosfori sisalduse järgi halba 

kvaliteediklassi. Viimastel aastatel läheneb aga üldfosfori näit juba väga halva 

kvaliteediklassi piirile. 

Sesoonselt on täheldatav vee üldfosfori sisalduse teatav tõus suve perioodil (joonis 8). See 

näitab, et heitvetega jõkke sattuvast fosforist suurem osa jões aineringesse ei jõua, 

suvekuudel aga jõkke suunatavate heitvete kogused tõenäoliselt suurenevad ning samas 

madalvee aeg heitvete lahjendus väheneb. 
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Joonis 7. Vee üldfosfori sisalduse pikaajaline trend Vääna jões Vääna-Jõesuu seirelõigus 

(riikliku seire andmed 1992 – 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Vee üldfosfori sisalduse sesoonne dünaamika Vääna jões Vääna-Jõesuu seirelõigus 

(riikliku seire andmed 1992 – 2009). 
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Vee üldlämmastiku sisaldus 

 

Vee üldlämmastiku sisaldust võib vooluveekogudes üheks kõige vähemoluliseks 

kvaliteedinäitajaks pidada. Jõe enda seisukohast pole seejuures kuigi oluline palju 

lämmastikku nitraatidena vees edasi kandub, teatav tähtsus on vees olevatel nitraatidel 

eelkõige selle seisuveekogu seisukohalt, kuhu jõgi suubub. (Jõgede puhul pole peamiseks vee 

kvaliteediga seotud probleemiks enamasti mitte eutrofeerumine, vaid eelkõige orgaaniline 

reostus.) Taustandmetena võib sellele siiski tähelepanu osutada. 

Riikliku seire andmetest nähtub, et erinevalt vee üldfosfori sisaldusest on pikaajaliselt 

täheldatav trend vee üldlämmastiku sisalduse vähenemisele Vääna jões (joonis 9). Vee 

kvaliteediklasside määratlemisel on vooluveekogudes vee üldlämmastiku sisaldusele 

kehtestatud järgmised kvaliteediklasside piirväärtused: väga hea kvaliteediklass <1,5 mg/l, 

hea 1,5 – 3,0 mg/l, kesine 3,0 – 6,0 mg/l, halb 6,0 – 8,0 mg/l, väga halb >8,0 mg/l (paljude 

mõõtmiste korral aastas aritmeetiline keskmine). 

Nagu jooniselt 9 näha, kuulub Vääna jõgi vee üldlämmastiku sisalduse järgi kesisesse 

kvaliteediklassi, viimastel aastatel läheneb aga hea kvaliteediklassi piirile. Sesoonselt on vee 

üldlämmastiku näidud kõrgemad talve ja madalamad suve perioodil (joonis 10). Kuna 

põhiline lämmastikukoormus on seotud põllumajandusliku maakasutusega, siis on ka igati 

loogiline, et vegetatsiooniperioodil kasutatakse enamik lämmastikust jõe valgalal maismaal 

ära ning jõkke satub seda vähem kui talveperioodil. 

 

Joonis 9. Vee üldlämmastiku sisalduse pikaajaline trend Vääna jões Vääna-Jõesuu seirelõigus 

(riikliku seire andmed 1992 – 2009). 
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Joonis 10. Vee üldlämmastiku sisalduse sesoonne dünaamika Vääna jões Vääna-Jõesuu 

seirelõigus (riikliku seire andmed 1992 – 2009). 
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5. Vääna jõe kalastik 

 

Kalastiku elutingimused Vääna jões 

 

Vooluveekogu kalastikulise väärtuse määravad põhiliselt kolm kvaliteedi komponenti – jõe 

füüsiline kvaliteet, hüdroloogiline režiim ja vee kvaliteet. 

Vääna jõe füüsilist kvaliteeti võib hinnata kalastikule jm jõeelustikule suhteliselt soodsaks. 

Looduslikus sängis jõeosasid on säilinud palju, jõe lang on piisav selleks, et lõiguti oleks jões 

ka kärestikke ja kiirevoolulisi kivise-kruusase põhjaga lõike. Jõe alam- ja keskjooksul, 

suudmest kuni Vahiküla joastikuni,  puuduvad kalade liikumist takistavad rändetõkked. 21,5 

km pikkune rändetõketeta jõelõik pole Eesti vooluveekogudel kuigi sage nähtus! 

Jõe hüdroloogilist režiimi on minevikus oluliselt halvendanud jõe ülemjooksu äralõikamine 

(praegu suunatakse kunagiste Vääna jõe lähteallikate vesi Angerja oja kaudu Pirita jõkke). 

See on oluliselt halvendanud Vääna jõe  elupaigalist kvaliteeti. Negatiivne mõju on eriti 

tuntav just veevaestel aastatel ja madalvee perioodidel. 

Suurimaks probleemiks tuleb Vääna jõe puhul pidada jõe suurt reostuskoormust ja 

degradeeritud veekvaliteeti. Minevikust on teada, et 1960. ja 1990. aastate vahel oli jõe 

kalastik väga tugeva reostussurve all. Saku Õlletehase reovete mõju ulatus kaugele allavoolu 

ning jõe keskjooksult kadus kala sootuks. Pärast Saku puhastusseadmete käikulaskmist 1970. 

aastatel olukord osaliselt küll paranes, kuid keskjooksu lõik allpool Pääsküla suuet jäi 

endiselt väga halba seisundisse. Viimastel aastakümnetel tulebki Pääsküla jõe kaudu Vääna 

jõkke kanduvaid Pääsküla prügilaga seotud heitvesi pidada vee kvaliteedi paranemisel 

peamiseks takistuseks. Üks viimaseid tõsisemaid reostuspuhanguid Pääsküla jões oli 2003. 

aasta juuli alguses, kui jõe vee kvaliteedi drastiline halvenemine põhjustas kalade massilist 

suremist lõigus Pääsküla jõe suudmest kuni Vahikülani (33 … 21,5 km suudmest). Hukkunud 

kalade seas oli palju trullinguid, keda mõõduka ja isegi tugeva reostuse suhtes peetakse 

muidu üpris tolerantseteks kaladeks. 

Riikliku seire andmed  Vääna jõe vee kvaliteedi kohta pärinevad jõe suudme-eelsest osast 

Vääna-Jõesuu seirelõigust (periood 1992 – 2009), kuid need andmed ilustavad oluliselt 

tegelikku olukorda Vääna jões. Nimelt suubub teadaolevalt suurim reostus allikas, Pääsküla 

jõgi, Vääna jõkke 33,0 km kaugusel merest. On selge, et järgneva 31 km jooksul, enne 

seirepunkti, jõuab Vääna jõe vee kvaliteet väga oluliselt paraneda (seirekoht Vääna-Jõesuus 

asub <2 km kaugusel merest). Kuid isegi suudme-eelsest lõigust pärinevad seireandmed 

osutavad selgelt, et aegajalt esineb Vääna jões perioode, mil vee hapniku sisaldus langeb 

kriitilise piirini, jõe vees on palju lagunemata orgaanilisi reoaineid ning jõe vees on suurtes 

kogustes kaladele mürgist ammoniaaki. Missugune võib olla tegelik vee kvaliteet kõige 

kriitilisemates jõelõikudes – aeglase vooluga jõelõikudes allpool Pääsküla jõe suuet, selle 

kohta täpsemad andmed kahjuks puuduvad. 
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Kalastiku liigiline koosseis ja liikide levik 

 

Vääna jõel on katsepüüke läbi viidud aastakümneid. Alates 1998. aastast on uuringute rõhk  

olnud just jõe alamjooksul, kus TÜ EMI teeb igal aastal lõhelaste seirepüüke. Kesk- ja 

ülemjooksul on kalastiku katsepüüke tehtud harva. Tervet jõge hõlmavaid püüke on tehtud 

1993. a. viies seirelõigus (Eesti jõed, 2001) ja 14 jõelõigus 2002. a. (G. Lauringsoni ja Eesti 

Loodushoiu Keskuse andmed). 

Seniste katsepüükide käigus on aastate jooksul Vääna jões kindlaks tehtud järgmise 20 kala- 

ja 2 sõõrsuuliigi esinemine (loetelu süstemaatilises järjestuses): jõesilm, ojasilm, lõhe, meri- 

ja jõeforell, meritint, angerjas, haug, särg, lepamaim, linask, viidikas, tippviidikas, vimb, 

koger, hink, trulling, luukarits, ogalik, ahven, kiisk, võldas ja lest.  

 

Lõhe 

Kaitseväärtusega liikidest on olulisim lõhe, kelle looduslikku järelkasvu on püükides leitud 

kuni Naage languni (foto 2). Võib oletada, et lõhe on andnud järglasi ka Liikva küla kohal 

olevatel langulõikudel. Lõhe noorjärke asustati jõkke juba esimese Eesti Vabariigi ajal: 

aastatel 1930 – 1939 lasti jõkke kokku 152 000 lõhemaimu. Vahetult sõja-järgsetel aastatel 

on teada juhtumeid, kus harrastuspüüdjad said lõhet isegi ülalpool Tugamanni veskipaisu. 

Järgnevatel aastakümnetel jõe hüdroloogiline režiim ja vee kvaliteet halvenesid, muutusid 

teated lõhe tabamisest katkendlikuks. Oli aastaid, kus sugukalade püügil Keila-Joa 

haudemaja jaoks ei tabatud ühtki isendit. Lõhe asustamist alustati uuesti 1990. aastate lõpus. 

2009. a. leiti lõhe noorjärke nii Vääna-Jõesuuu kui Naage lõikudest (Kangur, Viilmann, 

2006). 

 

Meri- ja jõeforell 

Erinevalt lõhest, kelle sigimisalad jäävad tavaliselt suuremate jõgede alamjooksudele, tõuseb 

meriforell kudema ka jõgede ülemjooksudele ning väiksematesse lisaojadesse. 2009. a. 

jätkunud Eesti meriforelli jõgede uuringu raames uuriti meriforelli elutingimusi ja esinemist 

Vääna jões ja selle lisajõgedes (Vanamõisa pkr, Pääsküla jõgi). Uuringu käigus selgus, et 

meriforell käib praegu Vääna jões kudemas nii all- kui ülalpool Vahiküla joastikku. 

Samasuvise forelli asustustihedus ülalpool Vahiküla joastikku (Tugamanni silla ümbruses) ei 

jäänud palju alla vastavale näitajale allpool joastikku. Märkimisväärne on, et Vahikülast 

ülesvoolu, Hüüru püügipunktis, langes samasuvise forelli arvukus drastiliselt – 44 korda. See 

viitab ilmselgelt vee kvaliteedi probleemile, sest vooluhulgad ei langenud 2008 – 2009 

perioodil alla keskmise ning vett oli jões kõikjal piisavalt. Samas on forelli areaal Vääna jões 

laienenud Jälgimäe lõigule keskjooksu alguses. Seda on võimaldanud vahepealsetel aastatel 

alla lastud Alliku pais (foto 6). 
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2009. aastal läbi viidud katsepüükide ja hüdromorfoloogiliste uuringute alusel võib 

meriforelli taastootmist Vääna jões, suudmest kuni Saku paisuni hinnata ca 1665 laskujale 

aastas (tabel 1). Sellest annab Harku valda jääv alamjooks ligi 90 %, kusjuures valdav osa 

taastootmispotentsiaalist jääb 12,3 km pikkusele lõigule, suudme ja Vaila silla vahel. See ala 

üksi annab üle 86 % kogu jõe taastootmispotentsiaalist. Vee kvaliteedi paranemisel lisanduks 

jõe keskjooksult ca 500 laskujat ning Vääna jõe taastootmispotentsiaal võiks olla vähemalt 

2000 meriforelli laskujat aastas. 

 

EL Loodusdirektiivi II lisa liikidest (Natura liigid) esinevad lisaks lõhele Vääna jões veel 

jõesilm, hink ja võldas. 

 

Jõesilm 

Jõesilmu sigimispaikadeks on jõgedes olevad kärestikud ja kiirevoolulised kivise-kruusase 

põhjaga jõelõigud. Marjast kooruvad vastsed elavad liiva-mudasetetesse kaevunult aeglasema 

vooluga jõelõikudes. Pärast 3-5 jõeelu aastat teevad vastsed läbi moonde ja rändavad merre, 

kus alustavad parasiitset toitumist kaladest. 1-3 mereelu aasta järel tõusevad suguküpsed 

jõesilmud jõkke tagasi kudema. Vääna jões tõuseb jõesilm kudemisrändel kuni Vahiküla 

joastikuni. Joastik on liigi jaoks ületamatuks rändetõkkeks. 

 

Hink 

Hink esineb Vääna jões suudmest kuni Alliku paisuni. Liigi elupaigaks on tavaliselt liivase 

põhjaga pealt veidi mudastunud aeglasema vooluga jõeosad. 1985. ja 1986. aasta püükides 

oli jõe keskjooksul, Alliku paisu all, hinku paiguti üsna arvukalt. Mõõdukat reostust talub liik 

suhteliselt hästi. 

 

Võldas  

Liik on paikse eluviisiga ja vee kvaliteedi suhtes kaladest üks tundlikumaid. Täpne ülevaade 

liigi praegusest levikuts Vääna jões puudub. Teada on, et võldast esineb jõe alamjooksu 

kärestikel. Aeglasema vooluga jõelõikudest jõe kesk- ja alamjooksul võib ta aga praeguseks 

jõe tugeva reostatuse tõttu hävinud olla. 

 

Teised kalaliigid 

Teistest kalaliikidest on Vääna jões levinuimad lepamaim ja trulling. Jõe tugevalt reostatud 

keskjooksul esineb arvukalt ka luukaritsat. Viimast võib Eesti jõgedes pidada omamoodi 

ebasoodsate tingimuste indikaatoriks – liik esineb ja on arvukas enamasti nendes jõelõikudes, 

kus elutingimused teiste kalaliikide jaoks on vähesobivad. 

Harrastuspüügikaladest tuleb Vääna jõe puhul nimetada eelkõige haugi, särge ja ahvenat, kes 

esinevad mitmel pool jõe kesk- ning alamjooksul, peamiselt aeglasema vooluga jõeosades. 
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6. Olulisemad ohu- ja mõjutegurid 
 

1. Inimasustus ja põllumajanduslik tegevus 

 

Veeseaduse mõistes (§ 26 lg 4, sätestab potentsiaalselt ohtlikud reostusallika liigid) voolab 

Vääna jõgi tervikuna kõrge riskiga piirkonnas. Viimase 50 aasta läbilõikes on Vääna olnud 

üks reostatumaid vooluveekogusid Harjumaal. Jõe valgalale jääb hulk asulaid ja uusasumeid: 

Kiili, Saku, Jälgimäe, Laagri, Alliku, Hüüru, Vatsla, Vahiküla, Vääna, Liikva ja Vääna-

Jõesuu. Vee hüdrokeemilise seire andmed (1992 – 2009) näitavad olme- ja tööstuslike 

heitvete pigem kasvavat mõju jõele. 

 

Jõe kesk- ja ülemjooksul toimub jätkuvalt aktiivne põllumajanduslik tegevus, kus kõlvikud 

ulatuvad sageli kaldavöötmesse. Siiski tuleb põllumajandusest lähtuvat reostuskoormust 

võrreldes olme- ja tööstuslike heitvetega hinnata teisejärguliseks. Jõe vee üldlämmastiku 

sisaldus, mis kõige paremini näitab põllumajanduslikku hajureostuskoormust näitab seejuures 

viimastel aastatel langustendentsi. 

 Lokaalselt on põllumajandusest pärinev toiteainete koormus Vääna jõe puhul siiski 

probleemiks. Näiteks ülalpool Sakut, Vääna jõe aeglase vooluga kanaliseeritud lõikudes 

vohab kohati suurtaimestik. Jõe pind on suures osas kaetud tarnheina vaibaga. Ka Saku 

paisust allavoolu jäävates jõeosades on kohati palju vetikamassi, kohati vohab jões 

massiliselt jõgitakjas. 

 

2. Pääsküla jõgi ja Pääsküla prügilaga seotud heitveed 

 

Eraldi käsitlemist vajab Pääsküla jõgi kui Vääna jõe olulisim reostaja viimastel 

aastakümnetel. Kui eelmise sajandi 70. aastatel Saku suunalt akuutne reostus kahanes ja 

kümnendi keskpaiku ilmusid lõigule Pääsküla jõe suudmest ülesvoolu taas tavalised 

püügikalad nagu haug ja ahven, siis Pääsküla jõgi reostusallikana muutus üha olulisemaks. 

Tallinna prügila kui Pääsküla jõe reostuse keskne faktor pärssis normaalse elustiku taastumist 

Vääna jões allavoolu kuni Vahikülani. Eriti tugeva surve all oli lõik Pääsküla jõe suudme ja 

Hüüru vahel. Viimane suurem reostuspuhang oli 2003. aasta juuli alguses kui toimus 

ulatuslik kalade suremine jões. Põhjas lebavaid surnud trullinguid võis märgata allavoolu 

kuni Vahikülani ning ülimadal lahustunud hapniku sisaldus ( 1-2 mgO2/l ) püsis Hüürus mitu 

päeva. 

Mõistetavalt kujutavad Pääsküla jõe kaudu Vääna jõkke kanduvad reoveed endast endiselt 

tõsist ohtu. Võimalik, et eriti viimastel aastatel on oluliseks muutunud ka Pääsküla jõkke 

aastatega akumuleerunud jääkreostus. Igasugune Pääsküla jõe puhastamine, erinevat laadi 

kaevetööd sängis, põhjustavad paratamatult reostusfooni järsu suurenemise, millel on 
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tavaliselt ka oluline mõju Vääna jõe vee kvaliteedile. Eriliselt on seejuures ohustatud jõelõik 

Pääsküla jõe suudmest Hüüruni. Võimalik, et reostunud setteid esineb kohati ka Vääna jões 

endas.  

Eelnev jutt annab ka võtme tõlgendamaks samasuviste forellide asustustiheduse järsku 

vähenemist Vahiküla ja Hüüru võrdluses. Forelli arvukus Hüüru – Vatsla piirkonnas on 

ilmselt veel aastateks sõltuv vee kvaliteedi kõikumisest, mida põhjustab Pääsküla jõgi. 

 

3. Jõe tõkestatus 

 

Esimene paljudele kaladele ületamatu rändetõke Vääna jões on Vahiküla joastik. Samas, 

kuna tegemist on loodusliku rändetõkkega, siis ei loeta selle mõju jõe seisundit halvendavaks. 

Olulisi inimtekkelisi rändetakistusi on Vääna jõel kaks – Alliku pais (33,2 km suudmest; foto 

6) ja Saku pais (43,9 km suudmest; foto 8). 

 

Alliku pais rajati ca 35 aastat tagasi keskse komponendina tollase riigimajandi põldude 

niisutussüsteemis (1970. aastatel oli niisutuspaisude kampaania korras rajamine tavaline 

nähtus üle kogu Eesti). Tänaseks on see niisutussüsteem amortiseerunud ja juba ammu 

kasutusest välja langenud. Kuna aga paisu vahetusse ümbrusesse on kerkinud uus-

elamurajoon, on mõistetav, et vähemalt osal kohalikust uuselanikest on soov pais ja paisjärv 

maastikuelementidena säilitada. Samas tõestas püük Jälgimäel, et pärast paisu vahepealset 

paari-aastast allalaskmist (pais renoveeriti 2010. a. ja oli enne seda paar aastat alla lastud) on 

forell jões hõlvanud uusi alasid ning tõusnud praeguseks Pääsküla jõe suudmest (33,0 km 

suudmest) ülesvoolu. See näitab ilmekalt, kuidas rändetee vahepealne avamine jõe 

kalastikule positiivset mõju on avaldanud.  

 

Saku pais (43,9 km suudmest) on , nagu Alliku paiski, kaladele ületamatu. Kuna ülemjooksu 

suunal on jõe hüdromorfoloogiline kvaliteet madal ning jõgi elupaigaliselt kalastiku jaoks 

suhteliselt väheväärtuslik, siis võib Saku paisu kalastiku jaoks suhteliselt väheoluliseks 

tõkestusrajatiseks pidada.  

 

Koprapaisud ei olnud 2009. a. uuringute ajal Vääna jõel oluliseks probleemiks, kuid 

madalveega aastatel võivad paisud tõsiselt halvendada kalastiku rände- ja elutingimusi jões. 

Probleemiks on aga koprapaisud eelkõige jõe ülemjooksul. Sakust allavoolu püsivaid 

koprapaise Vääna jõel üldiselt ei esine. 



 27 

7. Leevendus- ja rehabilitatsioonimeetmed 
 

Prioriteetsed meetmed 

 

1. Vee kvaliteedi tagamine 

 

Jõe keskjooksul tuleb ehitus- või kaevetööde teostamisel vee- või kaldakaitse vööndis erilist 

tähelepanu pöörata setete reostusest tingitud ohtudele. Sarnane tegevus Pääsküla jõel tuleb 

lugeda kõrgendatud ohuga tegevuseks, mis peaks olema teadvustatud ka Keskkonnaametis. 

Jõe kallaste ja ka jõepõhja isetegevuslik ümberkujundamine nii Vääna kui Pääsküla jõel 

tuleks Keskkonnainspektsiooni poolt luubi alla võtta. 

 

2. Rändetõkete likvideerimine 

 

Alliku pais on kaladele ületamatuks rändetõkkeks ning halvendab jõe kalastiku seisundit. 

Paisu juures on kaladele vaja tagada soodsad rändetingimused. Kui paisu säilitamist peetakse 

oluliseks, tuleb paisu omanikul leida lahendus kalade rändeprobleemi lahendamiseks. 

Kuna Vääna jõgi on suudmest kuni Saku paisuni (43,9 km) Looduskaitse seaduse §51 alusel 

kaitstav lõhelaste elu- ja sigimispaigana, siis vastavalt Veeseadusele on kalade rändetee 

avamine paisu omaniku seadusest tulenev kohutus. 

 

Veeseadus 

§ 401. Seaduse rakendamine 

... 

 (12) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana 

kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisu omanik või valdaja, kes on rajanud paisu või saanud paisu 

oma valdusse ja hakanud paisutama enne käesoleva seaduse jõustumist ning kelle paisu otstarve ei ole 

hüdroenergia kasutamine ja kes ei ole käesoleva seaduse kehtivuse ajal omanud vee erikasutusluba, peab vee 

erikasutusloa omandama 2010. aasta 1. jaanuariks. 

[RT I 2009, 20, 131 – jõust. 18.04.2009]  

(13) Looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana 

kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisul tuleb tagada kaladele läbipääs nii üles- kui ka allavoolu 

2013. aasta 1. jaanuariks.  

[RT I 2009, 1, 2 – jõust. 12.01.2009] 

 

Madalamaks tuleks võtta või veel parem likvideerida kividest kuhjatud pais Hüüru uue 

elamurajooni kohal, ülalpool Paldiski mnt. silda (28,2 km suudmest). Keskmise või 

madalama veeseisu ajal on 0,35 m kõrgune pais kaladele tõsine liikumistakistus. (Vastavalt 
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Veeseadusele on veetaseme tehislik tõstmine >30 cm võrra tegevus, mis nõuab vee 

erikasutusluba). 

 

Jõe keskjooksul tuleks kopra arvukus hoida kontrolli all. Madalveega sügisel tuleks vajadusel 

jõele tekkivad koprapaisud maha lõhkuda. 

 

 

Sekundaarsed meetmed 

 

1. Elu- ja kudepaikade parandamine 

 

Võiks kaaluda elu- ja sigimispaikade parandamist (klibu- ja kruusaalade laiendamist ja 

suuremate kivide lisamist jõesängi)  kahel keskjooksu lõigul: 

1) Hüüru sillast ülesvoolu jääval paeplaadipõhjalisel lõigul (28 – 28,3 km suudmest); 

2) Vahiküla paekanjonis (21,5 – 22,8 km suudmest). 

 

2. Jõe vooluhulga suurendamine 

 

Perspektiivis võiks kaaluda kunagise jõe ülemjooksu (Angerja oja) tagasi juhtimist vanasse 

sängi, millega taastuks Vääna jõe esialgne pikkus ja valgala (enne 1967. a.). See suurendaks 

vooluhulka jões ning stabiliseeriks hüdroloogilist režiimi. 
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Foto 1. Vääna jõe suue Vääna-Jõesuus (G. Lauringson; 20.08.09). 

 

 

 

Foto 2. Väärtuslik meriforelli sigimis- ja kasvuala Naage küla kohal, 6,5 km suudmest (G. 

Lauringson; 22.08.09). 
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Foto 3. Meriforelli sigimis- ja noorjärkude kasvuala Jõeneeme kinnistu kohal, 10,3 km 

suudmest (G. Lauringson; 23.08.09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Vahiküla joastik, 21,5 km suudmest. Alumisel, ühtlasi  kõrgeimal  astmel on parema 

kalda pool (pildil vasakul) ca 2 m ulatuses ” hammas”  puudu ja vesi langeb laugjalt. See 

soodustab meriforellil joastiku ületamist. Nõrgema ujumisvõimega liikidele pole joastik 

ületatav (G. Lauringson; 27.08.09). 
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Foto 5. Hüüru ülemise langulõigu algus (ülesvoolu otsast) vana maanteesilla juures, 27,7 km 

suudmest. Taamal paistab veski sild (G. Lauringson; 01.09.09). 

 

 

 

Foto 6. Poollagunenud Alliku pais 2006. a. talvel, 33,15 km suudmest. 2009. a. alustati töid 

paisu taastamiseks (G. Lauringson; 02.02.06). 
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Foto 7. Jälgimäe ülemine langulõik. Pihlaka kinnistu kohal, 39,4 km suudmest, on väikeste 

kivipaisude kaskaad (G. Lauringson; 03.09.09). 

 

 

Foto 8. Saku pais, 43,9 km suudmest. Meriforellile on pais (0,85 m) raskesti ületatav. Samas 

muudab sobivate elu- ja sigimispaikade puudumine jõe ülemjooksul paisu meriforelli jaoks 

väheoluliseks mõjufaktoriks (G. Lauringson; 05.09.09). 
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Foto 9.  Vääna jõe eutrofeerunud ja aeglasevooluline ülemjooks. Vaade Vetka sillalt, 48,6 km 

suudmest (G. Lauringson; 10.09.09). 


