Eakas mees nõuab kommunismiaegse paisu
lammutamist
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Võrumaa Vastseliina valla Ojavere talu peremees Aksel Kallas tahab, et majandi ajal tema
maadele rajatud tamm likvideeritakse riigi kulul. Foto: Raivo Tasso

Keskkonnainspektsioon nõuab 82aastaselt maaomanikult Aksel Kallaselt Vana-Saaluse
ojale tehtud tammi paisu alandamist või vee erikasutusluba, mees ütleb aga, et tammi
peab alla laskma riik.
“Mina seda tammi ei ehitanud. See, kes tegi, peab ka selle alla laskma,” raiub Vastseliina
valla Kündja küla Ojavere talu peremees Aksel Kallas oma õigust.
Tammi ehitas Vana-Saaluse ojale aastakümneid tagasi toona seal tegutsenud majand, et
paisutuse järel tekkinud väikesest Kaloga paisjärvest lehmad juua saaksid.

“See kolhoosi suurehitus on kommunismiaegne kuritegu, miks ma pean seepärast
kannatama?” ei mahu Kallasele pähe.
Aga nüüd on teine riik ja teine võim. “Kommunistide võsud on nüüd võimul,” on mehel
kärmelt võtta vastus, miks praegune riik peab selle asja korda ajama.

Pais, mida keegi ei vaja
Juba siis, kui Kallas õigusvastaselt võõrandatud maad 1993. aastal tagasi sai, ei olnud seda
paisutust ja selle tagajärjel tekkinud 0,7 ha suurust järvekest ega vett sealt enam kellelegi vaja.
Samas on paisunud oja ümbruses endale mõnusa elupaiga leidnud koprad, kes sinna käike
uuristavad, mille tagajärjel järve kaldad vaikselt sisse vajuvad, ning aina vähemaks jääb
mehel heinamaad, mille niitmisel PRIA-lt toetusi saada.
Seevastu kopramülgas aina kasvab. Nooremana lõhkus Aksel Kallas ise koprapesi, nüüd ei
olevat selleks isegi pudelivendi võtta. Jahimeestele ei saavat aga loota.
“Kui tamm alla lastaks, kaoksid ka koprad,” näeb mees oma murele lahendust.
Kallas on tammi lammutamise sooviga pöördunud nii õiguskantsleri kui ka Võru maavalitsuse
ja Vastseliina vallavalitsuse poole, kuid abi ei ole saanud.
“Meil on palju paisuveekogusid, kuid valla eelarvest eramaadele selliste tööde toetamiseks
raha ei ole võtta,” tunnistab Vastseliina vallavanem Raul Tohv, lisades, et ehk oleks Kaldal
mõistlikum maa tütardele anda, kes nooremate inimestena asja ette võtaks.
Tohv räägib sedagi, et maa ei ole õigus ja privileeg, vaid et sellega kaasnevad ka kohustused.
“Tütred elavad samuti kitsalt ega ole suutelised kolhoosi suurehitisi lõhkuma, ning miks
peaksidki – valla ja maavalitsuse asi on see korda ajada,” kostab Kallas seepeale.
Kui kalliks lammutamine minna võib, seda Kallas öelda ei oska. Voodihaige mehena võtab ta
ajakirjanike tulles mitmeid tablette, et jõuaks tokkide toel kõndida toast paarsada meetrit
paisutammini. “Et te näeksite: ma ei virise ilmaasjata!” Muldvall on oma tosin meetrit lai ja
kunagisest ojasängist kolm meetrit kõrgem.
“See tuleks lahti kaevata ning vesi juhtida vanasse ojasängi tagasi, pais alla lasta. Aga käsitsi
seda ei tee, rääkimata minust nende kahe toikaga, minust pole tegijat ega ole ka tegijale raha
maksta,” ohkab ta.
Tamm asub kahe krundi piiril. Uibu kinnistu omanikud ütlevad Maalehele, et neid see pais ei
puuduta ega mõjuta ning nad on nõus kõigega, mis Kallas sellega ette võtab, jääb siis pais
alles või mitte. Kuna neil ei olevat paisuga mingit pistmist, ei taha nad ka oma nime lehes
näha.
Üks võimalus on paisu lammutamiseks toetuse saamine Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaudu, kuid seda peab Kallas liiga keeruliseks.

Tänavune aasta on toonud loosse uusi arenguid ja 82aastase mehe ärevust kasvatanud.
Veeseaduse kohaselt on paisutamisega lubatud veetaset tõsta ühe meetri võrra, aga kui see on
rohkem, on vajalik vee erikasutusluba. Või siis alandada paisutuskõrgust tasemele, milleks
luba vaja ei ole. Kündja külas oleval paisul on see kõrgus aga 2,4 meetrit.

KKI pakub kaht varianti
Keskkonnainspektsioon (KKI) käis jaanuaris asja kontrollimas, ja kuna vee erikasutusluba
polnud, alustas haldusmenetlust. Variante on kaks: kas taotleda paisule vee erikasutusluba või
viia paisutamine tasemele, mille jaoks see luba vajalik ei ole.
KKI on andnud nüüd veidi aega mõtlemiseks-kaalumiseks. Kui Kallas luba ei taotle, teeb
inspektsioon ettekirjutuse, milles seatakse juba konkreetsed tähtajad paisutamise viimiseks
alla ühe meetri. Selleks et isik ettekirjutust täidaks, võib keskkonnainspektsioon rakendada
sundi sunniraha määramisega.
“Kuigi isikutel on õigus alternatiivide vahel valida, on paisutustaseme alandamine
äärmuslikum variant. Senini on keskkonnainspektsiooni menetluste tulemusel taotletud
keskkonnaametist vee erikasutusluba, kuna see ei ole väga keeruline ega kulukas protsess.
Vee erikasutusluba saab taotleda paisuomanik ise,” selgitab KKI avalike suhete nõunik Leili
Tuul, mööndes, et Kündja küla paisu omanik ei soovi kumbagi varianti – ei vee erikasutusloa
taotlemist ega paisu alandamist.
“Tema soov on, et riik likvideeriks järve ja korrastaks maa-ala, aga riik ei saa omaniku
kohustusi enda kanda võtta,” ütleb Tuul.
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