Veidi Põltsamaa jõe läbimisest!

Tere hea matkaline! Nii nagu igal aastal, oleme ka tänavu teinud jõepuhastuskontrolli Põltsamaa VII
Jõemaratoni trassil eesmärgiga tagada Sulle vettelangenud puudest vaba sõidutrass. Looduse vastu
meist keegi ei saa ja viimasel või eelviimasel päeval võib loodusjõududest tingituna uusi puid ette
langeda, kuid sellisteks ootamatusteks peab veematkaja alati valmis olema.
Siin aga veidi ka tänavuse aasta muljeid rajakontrollist. Silmaga hinnates võib veetaset üldjoontes
lugeda rahuldavaks. Vesi ei ole ülearu kõrge aga samas on seda veidi rohkem kui mõnel varasemal
aastal. Vihmad on tänavu Põltsamaa jõe veetaset hoidnud stabiilsena.
71 km stardis Ao Paisjärves juures läheb vesi läbi paisu ja kalapääsla Põltsamaa jõele. Paisu taga on vesi
kohe madal ja kivine (kalatrepp), kuid paar meetrit allavoolu on paar head kohta, kus kanuu või kajakk
vette lükata. Stardis loome stardikoridori, mis suundub aluse vettelaskmiseks just õigesse kohta.
Stardikoridor on Ao tammilt allavoolu vaates jõe paremal kaldal. Stardijoon paigutatakse ca 10-15
meetrit veejoonest ettepoole kaldale. Võistlejad asetavad oma aluse esiosa stardijoonele ning käskluse
peale võivad liikuda jõele. Stardikorralduslikult on tegemist eraldistardiga, kus võistlejate startimise
intervall on 1 minut. 2019 aasta erisusena registreerunud Raft läheb rajale kell 07.30.

Esimene kurv peale starti!
Esimesed 1,3 kilomeetrit on väga käänuline ja jõe kaldad on täis vette langenud puude otsi! Arvestades
aga rafti suurest tegime läbipääsu 4-5 meetri laiuseks. Pikemate kajakkidega manööverdamist aga
jagub! Tasub võtta suhteliselt rahulikult ja tempot liigselt mitte üles kruvida. Võta seda lõiku kui
soojendust ja proovi vältida aluse purunemist vastu lõigatud puid. Kanuude ja lühemate kajakkidega
pääseb läbi väga hästi.
1,6 km pärast on Ao Veskijärv. Sellele on ehitatud kividest kalapääslad.

Tule kaldale noolega
näidatud suundades. Kivide vahel on väga madal, alus jääb kinni. Väljatuleku variant on pigem
paremale poole kivitammist ja peale tammi teisel pool saab aluse kohe jälle vette lasta – seal on veidi
sügavam kanal, mille kaudu saab sõita truubini ja truubist läbi. Teisel pool teetruupi on ka kivine ja
sealt läbipääsu leidmine hea väljakutse! Kalapääslast ülesaamine vee vähesuse tõttu ei ole tänavu ilma
väljatulekuta võimalik. Suuremate kivide vahel manööverdades on võimalik sõita läbi VASAKPOOLSE
truubi!
Kivi juurest on võimalik uuesti vette minna!

Läbi vasakpoolse truubi. Paremal on suured kivid ees! Truubist edasi on kohe lühike kärestik, kus kivid
kindlasti veidi põhja kriibivad!

Noolte järgi liikudes saab läbi, kanuu asukohas on liiga madal – jäime põhja peale kinni!
Kui on hea nina raja leidmise peale, siis kindlasti on võimalik leida õige suund, kus kivide vahelt läbi
saab! Kes seal vaeva ei viitsi näha, võib ületõste teha pikema. Enne teetruupi paremalt poolt siis välja
tulles tuleb liikuda üle truubi vasakule poolele ja peale truupi ca 50 meetrit mööda kallast allavoolu.
Seal juba on kohti, kus uuesti vette minna.
Edasi on vesi veidi vabam ja saab hakata natuke ka kiirust lisama. Samas peab jälgima endiselt
kaldaäärseid puutüvede otsi. Osa puid on risti ka vee alt läbi, kuid neist saab rahulikult üle. Otsetee on
vaba.

Siin kirjelduses on sees 2017 aasta pilt kui jõgi oli selle koha peal väga umbes ja sõitma pidi kõrvalt
kanali kaudu. Tänavu on vesi lahti ja saab julgelt hoogu lükata!
Edasi on 4-6 kilomeeter vahelduslikult kärestikuline, kus on ka veidi madalamaid kohti. 2018 aastal
Raftiga kuskile kinni ei jäänud, kuid paar korda põhja ja jõepõhja kokkupuudet oli! Samas ei midagi

hullu. Piibe maanteele lähenedes läheb vesi juba sügavamaks ja aeglasemaks. Paar kohta on ka sellised,
kus suurte puude alt ja vahelt tuleb läbi pugeda.
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Kogu võistlustrassi peal võib leiduda kohti, kus puud on risti üle vee selliselt, et alt saab väikese
kummardamisega läbi..
Peale Piibe maanteed on vesi rahulik ja tuleb töökas paarkümmend kilomeetrit. Ca kilomeeter Piibe
maanteest allpool on vana silla puitpostid keset jõge. Möödu ettevaatlikult ja rahulikult. Veel ca
kilomeetri pärast on uus sild üle jõe – jälgi poste – silla alt mahub vabalt läbi.
Endla taga on rahulik ja vaikne vool, mis liikumist väga ei toeta. Siin panevadki ilmselt tugevamad oma
jõu maksvusele. Kirikumäe juures hakkab jälle tekkima väike vool jõele. Võistluse ajal on Kirikumäel
esimene suupistepunkt, kus saab ennast turgutada ja joogianumaid täita!

Kirikumäelt ca 10 minutilise sõidu järel on paremkurv ning selle taga vana kivitamm. Paremad
läbipääsuvõimalused on tammi keskosast veidi paremal. Kohe peale tammi 15 meetri kaugusel on vana
sild ja selle metallpostid. Kuna kivitammist on vesi hoogu saanud, tuleb vaadata, et sillapostide otsa ei
põruta. Edasi on siis vesi vaba ja Jõeküla sillani ca 7-8 kilomeetrit.
Jõeküla- Rutikvere vahel on metsade ja niitudega vahelduv maastik, kus vool kord toetab liikumist, siis
jälle tuleb rohkem oma füüsilisele jõule toetuda.
Rutikvere silla alt läbi sõites ca 300 meetri pärast tuleb Rutikvere (Kõrkküla) pais! Enne paisu tuleb
kindlasti välja tulla, kuna paisust allasõitmine lõpeb suure tõenäosusega kajaki või kanuu
purunemisega. Paisu all on betoonaste. Välja saab tulla paarkümmend meetrit enne tammi.
Väljatuleku koha juures on ka puu külge kinnitatud paat. Väljatulekul ole ettevaatlik, kohe kaldaservast
on vesi sügav ja kallas mudane. Tammi kõrval on suurem söögi- ja joogipunkt, kus saab sooja suppi.
Peale tammi saab oma aluse kohe vette lasta ja veidi kärestikulisem osa lisab sõidule ka veidi kiirust.
Kanuu sahistas paar korda põhjaga vastu jõe põhja, kuid midagi keerulist ei olnud. Siit läheb jõgi juba
päris laiaks ja saab maratoni teise poole tugevat tempot arendada!
Pajusi silla piirkonnas on vesi jälle veidi kiirem.
Põltsamaa linna piiril on rippsild, mille all on vana kivitamm. Allavoolu vaadates saab sealt paremini ja
sujuvamalt läbi parempoolsest läbipääsust (keskel on kivist ja betoonist sillapost).
Peale rippsilda ongi sisuliselt lõpusirge Finiš on jõe allavoolu vaates vasakul kaldal ranna-alal. Mööda
sõita ei ole võimalik, kohtunikud on kaldal ning veele on näha ka finiši staap jm infrastruktuur.
Tänavu lõpeb maraton Põltsamaa kesklinnas. Nagu ikka pakume finišis sooja sööki,
pesemisvõimaluse, osalejatele medalid, diplomid, meened, loosiauhinnad ja võitjate auhinnad.

Kohtumiseni maratonil!

