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SISSEJUHATUS 

 

Vooluveekogudel olevate tehistakistuste suurimaks negatiivseks teguriks ja probleemiks on 

veeorganismide loodusliku rände takistamine.  

Kalad on kohastunud eluks vees. Seoses paisude rajamisega ei saa aga teatud jõelõikudel paljud 

kalad liikuda ülespoole paisu ning sellest tuleneb ka populatsiooni kahanemine.  Ühtlasi kaasneb 

paisude rajamisega negatiivne mõju terve jõgikonna kalastikule, sest kala ei saa vabalt läbida jões 

olevaid tõkkeid. Samuti muutub jõerežiim paisutatud jõgedes. Kuna Eesti on  juba 10 aastat 

Euroopa Liidus siis dikteeritakse meile ka seoses kalanduse ja veekogude majandamisega ühte 

teist ette. Ehitada kästavad kalapääsud peavad parandama meie jõgede elukeskkonda, bioloogilist 

mitmekesisust ning kalapopulatsioonide jätkusuutlikkust. 

Kalanduse, kalakasvatuse ja looduskaitse spetsialistidel on vaja teada, kas ehitatud pääsud ka 

tegelikult toimivad või on pääsud ehitatud vaid seepärast, et normid näevad ette.  Töö eesmärgiks 

on saada ülevaade, kui palju on Eestis rajatud kalapääsusid ning kui palju pääsusid veel lähiajal 

ehitada plaanitakse. Positiivsete uurimustulemuste korral saavad tööd kasutada looduskaitse 

spetsialistid, hüdrobioloogid, kalavatusega seotud inimesed. Eesmärgiks on saada teada, kui 

paljud paisuomanikud on pidanud kinni veeseadusest ning muutnud 1. jaanuariks 2013 paisutatud 

jõed jõeforelli, lõhe, meriforelli ja harjuse kudemiseks läbipääsetavaks. 

Töö autor avaldab suurimad tänusõnad Eesti Maaülikooli kalakasvatuse professor Tiit Paaverile 

ning Meelis Tambetsile MTÜ Eesti Loodushoiu keskusest sujuva koostöö ning harivate  

õpetussõnade eest.  
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1.KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Mis on kalapääs ning mis on tema ülesanne ? 

Kalapääs ( inglise k fish pass ) on ehitis, mis asub kala rändeteed takistava looduse poolt tingitud 

või inimeste poolt tehtud tõkke juures. Pääsu kaudu ületavad kudemisrändel olevad kalad 

veekogus oleva tõkke ning saavad ka ülespoole paisu kudema minna. Pääsu ülesanne on 

võimaldada kudemisrändel olevatel kaladel altpoolt tõket liikuda ülesvoolu. Kui  veepindade 

kõrgusvahe on suur ( üle 6-10 meetri) siis kasutatakse kalatõstukit. Et kalapääs oleks efektiivne 

ning toimiv peab pääsu suue olema kalale kergesti ülesleitav ning edasine teekond pääsus peab 

olema võimalikult vähe stressi tekitav ning kalale vigastusi mitte tegev. Küll võib olla stressi 

tekitavaks ja segavaks faktoriks liiga aeglane veevool, turbulentsus, vähene valgus või vee liigne 

õhustatus ( Napp, 2006 ). 

1.1.1 Kalapääsude liigitus 

Kalapääs on rajatis loodusliku või tehistõkke ületamiseks peamiselt kudemisrändeid tegevatele 

kaladele. Pääsud võib jagada kaheks: looduslähedased ja tarindpääsud. 

Looduslähedased kalapääsud nagu nimigi ütleb on võimalikult sarnased looduses valitseva 

ilmega. Looduslähedased pääsud võimaldavad luua uusi biotoope ehk asustusalasid kus elavad 

vastava keskkonnaga harjunud loomad ja taimed. Looduslähedaste pääsude efektiivus on 

analüüside kohaselt ulatunud keskmiselt 63%‐ni lõhilastele ja 22%‐ni teiste liikide puhul               

( Noonan ... 2011 ). Looduslähedased kalapääsud on kalaramp, tehiskosk-, kärestik, 

möödaviikpääs ning põhiliselt kasutatavad tarindkalapääsud on tiigikaskaad, kamberkalapääs e 

kalatrepp, kalatõstuk ning Denili kalakäik ( Napp, 2006 ). 

 

1.2 Looduslikud kalapääsud 

1.2.1 Tehiskosk ja tehiskärestik 

Tehiskosk ja- kärestik on kivirahnudega sillutatud või kivilävedega suure kaldega voolusäng, 

milles voolukiirus on jõukohane kaladele kes rändavad vastuvoolu ( Vooluveekogu... 2008 ). 

Mõlemad ehitised tehakse võimalikult looduslähedaselt. Tehiskärestiku põhjakivitis on tavaliselt 
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ühtlane, kui aga ebaühtlasest kivitisest moodustuvad ülevoolud, siis on tegemist tehiskosega. 

Madalvee ajal võivad tehiskosed või- kärestikud peaaegu kuivaks jääda ning seetõttu tuleb neisse 

kujundada voolurenn, milles on alati vett. Vee keskmine sügavus  h ei tohi olla isegi väikese 

vooluhulga puhul väiksem kui 0,3 – 0,4 m ( Napp, 2006).  

 

Joonis 1. Tehiskosk,tehiskärestik. Allikas:   

[ http://www.lippe.de/mapserver/wasserimfluss/schl2.htm ] 

 

1.2.2 Möödaviikpääs 

Möödaviikpääs on looduslähedane tehissäng, mis juhib kalad paisust suure kaarega mööda           

( Napp, 2006 ). Pääsu põhi ja küljed on ehitatud kruusast ning kividest, olleks kaladele ka 

varjupaigaks. 

Möödaviikpääs sarnaneb oma ehituse poolest tehiskose või- kärestikuga, sest nii üles kui ka 

allavoolu pääsevad lisaks kaladele ka teised veeorganismid. Pääsud ei lähe umbe, seetõttu ei nõua 

palju hooldust ning sobituvad hästi ka ümbritseva loodusega. Möödaviikpääsu puuduseks on 

http://www.lippe.de/mapserver/wasserimfluss/schl2.htm
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tema pikkus ning see, et nad vajavad palju maad ( Napp, 2006 ). Mida suurem on kõrguste vahe, 

seda rohkem kulub pääsu rajamiseks nii maad kui ka raha. Väga oluliseks aspektiks on pääsu 

vooluhulk, mis peab võimaldama veeorganismidel leida ja läbida pääs igasuguse veetaseme 

korral ( Jürgenstein, 2013 ).  Vee sügavus peab olema vähemalt 20 cm, kalle olgu 1: 100 kuni 1: 

200 ( -vähemalt- ), keskmine voolukiirus vähemalt 0,4- 0,6 m/s ning ülimalt 1,6- 2 m/s, 

põhjalaius vähemalt 0,8 m ning erivooluhulk üle 0,1 kuupmeetri/ ( s*m ) ( Napp, 2006). 

Looduslähedaste pääsude efektiivsus ehk ehitamise vajalikkus ja sellest tuleneb positiivne mõju 

ulatub keskmiselt 63%-ni lõhilastel ja 22%-ni teiste liikide puhul ( Jürgenstein, 2013 ). 

 

 

 

Joonis 2. Möödaviikpääs. Pildi autor: Jaan Parts 
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Joonis 3. Möödaviikpääs. Allikas:  

[ http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways ] 

 

 

1.2.3 Kalaramp 

Et jõelõigul vee-elustiku rändamist võimaldada, siis võib rajada osale paisule kareda kalarambi. 

Oma ehituse ja toimimise poolest on kalaramp sama mis tehiskoskki. Ramp ehitatakse sellele 

poole  jõe kalda äärde, kus veeveool on kiirem. Kalarambis on keskmine vee sügavus 0,3-0,4 m, 

voolukiirus 1,6- 2 m/s ning rambi laius vähemalt 2 m ( Napp, 2006 ), ( Vooluveekogu ... 2008). 

Kalarambi mudeli projekteerimine on tuletatud loodusest, ramp on võimalikult looduslähedane. 

Kalarambi peamine eesmärk on struktuuriliselt jäljendada erinevaid looduslikke jõe kärestikke 

või järskude kallakutega ojasid. Väga hästi sobivad rambi ehitamiseks vanad mahajäetud 

evakuatsiooni või lüüsikanalid ( Fish passes... 2002 ). 

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways
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Joonis 4. Kalaramp. Allikas: 

[ http://www.kleinschmidtgroup.com/service-areas/fish-passage-and-protection-services/fish-

passage-engineering/upstream-fish-passage-design/  ]  

 

Joonis 5. Kalaramp. Allikas 

 [ http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways ] 

http://www.kleinschmidtgroup.com/service-areas/fish-passage-and-protection-services/fish-passage-engineering/upstream-fish-passage-design/
http://www.kleinschmidtgroup.com/service-areas/fish-passage-and-protection-services/fish-passage-engineering/upstream-fish-passage-design/
http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways
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1.3 Tarindkalapääsud 

1.3.1 Tiigikaskaad 

Esimene tiigikaskaad ehitati 1806.a. USA-s ning on teadaolevalt vanim kalapääsutüüp maailmas. 

Kaskaad koosneb üksteisega ühendustes olevatest väikestest tiikidest, mis on omavahel 

ühendatud kuni 5 meetri pikkuste kiirvoolukanalitega. Nii võib kanalite vahel olla ka 

mitukümmend  tiiki, kus kalad puhata saavad ( Napp, 2006 ). Tiigikaskaad saab alguse altpoolt 

paisu, kulgeb väljaspool voolusängi ning jõuab oma tavapärasesse sängi tagasi läbi kaskaadide 

ning puhketiikide. Kuigi tiigikaskaad on olemuselt üsna looduslähedane siis kasutatakse ka siin 

ikkagi betooni erosioonitõkkeks. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. tiigikaskaad. Allikas : 

[ ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/y4454e/Y4454e00.pdf  ] 

 

1.3.2 Kalatrepp 

Kalatrepiks nimetatakse ehitist, mille eesmärgiks on võimaldada kaladel vaba liikumine üle 

barjääri ülespoole paisu. Kalatreppe on vaja veeökosüsteemide ja kalapopulatsiooni kaitseks         

( Michigan ... 22.05.2014 ). Kalatrepp on kõige rohkem kasutatav pääsutüüp, sest tal on väike 

veetarve ning väikesed mõõtmed ning ta sobib suurema veetasemete vahe ületamiseks kui 

looduslikud kalapääsud. Kamberkalapääs koosneb astmetena paiknevast kambrite reast, mis viib 
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tõkke alaveepoolelt ülaveepoolele. Kambrite vaheseintes on kala läbipääsemist võimaldavad 

ülevoolu- või veealused avad ( Vooluveekogu ... 2008 ). Kambrite funktsiooniks on rahustada 

läbi pääsu voolavat vett ning samal ajal loob see kaladele puhketsoone. Kamberkalapääsu lang on 

10-15 %  ( Napp, 2006 ).  Voolukiirus ei tohi üheski pääsu avas ega kambris olla suurem kui 2 

m/s. Kalapääsu ehitamise eeliseks on tema väikene ruuminõudlus ning  lihtsam ja odavam ehitus 

võrreldes looduslähedaste kalapääsudega. Kalatrepi efektiivsus sõltub tema kaldest, ehk pääsu 

efektiivsus on seda suurem, mida väiksem on pääsu kalle, mida pikem ta oli ja mida suurem oli 

veekiirus selles ( Jürgenstein, 2013 ).  

 

Joonis 8. Sänna- Mäeveski kalatrepp. Foto autor :  Jaan Parts 

 

Joonis 9. Kalatrepp. Allikas :  

[ http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways ] 

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways
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1.3.3 Kalatõstuk 

 

Kalatõstuki puhul on tegemist elektri jõul töötava, automaatikaga varustatud seadeldisega. 

Kalatõstukeid kasutatakse seal, kus on suur veetasemete vahe ( üle 6- 10 meetri), vähe vett ning 

kus muud lahendused on ebarealistlikud või ei saa neid kasutada keskkonnast tulenevatel 

põhjustel (Jürgenstein, 2013 ; Napp, 2006 ). Kalad meelitatakse vanni peibutusjuhtmest tuleva 

vooluga ning seejärel tõstetakse tõstukiga ülavette. Enne vanni ülestõstmist avapoolne sissepääs 

suletakse, et vannis olevad kalad enam välja ei pääseks. Ülestõstetud vann lastakse tühjaks ( 

avatakse ülaveepoolne pääs ) ning peibutusveetorust tulev vesi näitab kaladele ujumissuuna. 

Kuna tõstuk töötab automaatselt ja on tehnoloogiliselt keerukas  siis ka tema ehitamine ja 

ülalpidamine on kallis ( Napp, 2006 ).  

 

Liftide efektiivsust on katsetega hinnatud küllalt madalaks (1-67 %) ja sõltuvaks liikidet                

( Jürgenstein, 2013 ). Prantsusmaal Garonne jõel analüüsitud 65 tööd viimasel poolsajandil 

andsid liftide ja lüüside keskmiseks efektiivsuseks 32% lõhilaste ja 11% teiste liikide puhul                                

( Noonan ... 2011 ).   

 

 

Joonis 10. Kalalift. Allikas : 

[ http://www.abc.net.au/news/stories/2010/02/01/2806790.htm?site=brisbane ] 

 

http://www.abc.net.au/news/stories/2010/02/01/2806790.htm?site=brisbane
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Joonis 11. Kalalift : Allikas  

 [ http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways ] 

 

1.3.4 Tõkiskalakäik ehk Denili kalakäik 

 

Denili kalakäik töötati välja juba 1900. Aastate alguses Belgias.  Käigu disain koosneb peamiselt 

kalde all olevast kanalist ( Upstream ... 22.05.2014). Denili kalakäik ( nimetatud leiutaja järgi ) 

on üsna suure kaldega- 1:5 ( lang 20 % ) kuni 1:10 ( lang 10% ) renni põhjas või külgedel ja 

põhjas vastuvoolu 45° all kaldu olevad tõkkeplaadid ( Napp, 2006 ). Põhjas olevad plaadid 

vähendavad kalakäigus oleva voolu kiirust ja tekitab rahustavaid pööriseid. Karpkalaliste jaoks 

peab olema iga 6-8 meetri tagant puhkeala või puhkebassein, lõhilaste jaoks iga 10- 12 meetri 

tagant. Et Denili kalakäigus tekiksid kaladele vajalikud puhketsoonid peavad basseinid olema nii 

suured, et vool neis rahuneks. 

 

Kanali laius sõltub sealt läbi käivatest kaladest. Suuremate lõhilaste korral peaks olema kanali 

laius 0,8- 1,2 meetrit, jõeforellile, karpkalalastele piisab ka 0,6- 0,9 meetri laiusest basseinist. 

Tõkisplaadid ehitatakse tavaliselt puidust, harvemal juhul ka metallist või betoonist, kuid siis 

peavad olema servad ära ümardatud, et kala end vigastada ei saaks ( Napp, 2006 ). 

 

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways
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Joonis 12. Denili kalakäik. Allikas :   

[ http://www.kleinschmidtgroup.com/service-areas/fish-passage-and-protection-services/fish-

passage-engineering/upstream-fish-passage-design/ ] 

 

Joonis 13: Denili kalakäik. Allikas :   

[ http://people.umass.edu/btowler/passage.html ] 

 

http://www.kleinschmidtgroup.com/service-areas/fish-passage-and-protection-services/fish-passage-engineering/upstream-fish-passage-design/
http://www.kleinschmidtgroup.com/service-areas/fish-passage-and-protection-services/fish-passage-engineering/upstream-fish-passage-design/
http://people.umass.edu/btowler/passage.html
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Joonis 14. Denili kalapääs. Allikas :  

[ http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways ] 

 

 

1.4 Kalapääsu valikukriteeriumid 

Pole parimat kalade rändetee avamist kui rändetakistuse likvideerimine ( Napp, 2006 ). Kui on 

võimalus rändetakistus või pais likvideerida, tuleb seda alati võtta kui eelisvarianti. Paisude 

likvideerimise läbi on võimalik lisaks kalade heaolule parandada oluliselt kogu jõe elupaikade 

kvaliteeti tervikuna. Kehvem lugu on siis, kui pais kuulub kellegi eraomandisse ning seda pole 

võimalik likvideerida. Praegugi veel võib meie jõgedel näha eraomandis olevaid, lagunevaid, 

mõttetult seisvaid paise, mida omanik igaks juhuks alles tahab hoida                                               

(  Tõkestusrajatiste ... 2013 ).  

  

Igal kalapääsutüübil on omad eelised ja puudused, kuid soodsaima pääsutüübi ehituse panevad 

paika kohalikud tingimused ( nt. rändeid sooritavad liigid, paisu kõrgus, jõe vooluhulk). 

Mida väiksem on lang kalapääsul, seda rohkem liike ning isendeid suudavad seda läbida. Lang 1-

2 % on sobiv enamikule kaladele, kui aga lang on suurem kui 2-3 % siis enamik kalaliike seda 

läbida ei suuda.  

http://www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/rehabilitating/fishways
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Väga oluline on vooluhulk, mis läbib kalapääsu. Mida suurem on kalapääsu ristlõige ning seda 

läbiv vooluhulk, seda efektiivsem ta on ning seda rohkem kalu on võimelised kalapääsu üles 

leidma ( Vooluveekogu ... 2008 ). 

  

Kalapääsul ei tohi olla väga madalaid ega kitsaid kohti, olenevalt kalaliigist peavad saama kalad 

pääsu ületada kas veekogu pinnalt või põhja lähedalt ( Vooluveekogu ... 2008 ). 

 

Eesti jõgedel tuleks võimaluse korral eelistada looduslähedasi, väikese languga kärestikulisi 

kalapääse. Pikal kalapääsul peab olema sügavaid ja aeglase vooluga puhkebasseine. Kui pole 

võimalik rajada looduslähedast ja väikese languga kalapääsu, siis edaspidine tegevus sõltub 

kalaliikidele rändevõimaluse pakkumise eelistustest. Lõhilastele sobivad suure languga ( 3- 6 % ) 

tehiskärestikud, kalarambid ja tehiskosed. Karpkalalased eelistavad pigem looduslähedaselt, 

üksteisega ühenduses olevaid, kujundatud tiigikaskaade (  Vooluveekogu ... 2008 ). 

 

Üldjuhul tuleb vältida kamberkalapääsude rajamist. Vältida seepärast, et kamberkalapääsu läbib 

väike vooluhulk, väikeste ja nõrgemate kalaliikide jaoks on ebasoodsad hüdraulilised tingimused 

ning kaladel pole huvi või motivatsiooni paisu sisenemiseks ja selle läbimiseks. Peale väga 

mõjuva põhjuta pole nii suurt hulka raha ja tööd nõudva pääsu ehitamine loodusesse kuigi 

otstarbekas (  Tõkestusrajatiste ... 2013 ). 

 

1.5 Paisud 

 

Pais on enamasti inimese poolt tekitatud vesiehitis, mille eesmärk on veevoolu tõkestamine või 

vee paisutamine selle taha. Vett paisutatakse eesmärgiga luua veehoidla, sellega koos luuakse 

võimalus vee kasutamiseks veevarustuseks, niisutuseks, kalakasvatuseks, vee- energia saamiseks. 

Eestis kasutatakse paisu taga olevat vett peamiselt vee- energia tootmiseks, veehoidlat 

virgestamiseks ja kalakasvatuseks ( Vooluveekogu ... 2008).  

 

Lõhet, jõeforelli, meriforelli ja harjust on märgitud kokku 112 Eesti vooluveekogus või nende 

osas. Kaitstava vooluveekogu kogupikkus on 2043 km. Kaitstavatel lõhejõgedel on  kokku 131  



17 
 

paisu, millest 24 paisu piirnevad kaitstava jõeosaga,  29 paisu on kaladele raskesti ületatavad ning 

79 paisu ületamatud ( Järvekülg, 2008 ).  

 

Paisude tuntuim kahjustav mõju looduskeskkonnale on kalade rändetee takistamine, mistõttu 

kalad ei saa minna oma kudealadele. Parim meetod loodusele, kaladele ja jõe elukeskkonnale 

tekitatava kahju kõrvaldamiseks on pais likvideerida ( Napp, 2006 ).  Parim meetod , kuid kui 

peab paisu kõrvaldama, siis tekitab see paratamatult väga suurt kahju. Kõik paisutaga olev muda 

satub allapoole paisu ning hävitab viimsedki kalade koelmukohad. Ülalpool paisu jääksid tühjaks 

kaevud, kaoksid ära ujumiskohad. 

 

2.MATERJAL JA METOODIKA 

2.1 Uurimustöö algandmestik 

 

Töö jaoks vajalikud materjalid sain Meelis Tambetsilt, Eesti Loodushoiu keskust ning Tauno 

Jürgensteinilt SA Eesti Forellist. Töötlesin nende kogutud andmeid ning tegin vastavad 

järeldused ning kirjutised.  

 

2.2 Paisud ja pääsud Eestis 

 

Eesti vooluveekogudel on keskkonnateabe keskuse andmetel ligikaudu 1000 paisu                         

( Viirmaa, 2014 ). Pooled paisude omanikest on eraisikud või äriettevõtted. Paljud nimistusse 

kantud paisud asuvad lõhe, meri- ja jõeforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade jõgedel. 

Veeseadusest tulenevalt on paisude omanikel kohustus veekogudel olevad paisud teha kaladele 

läbipääsetavaks. 1. jaanuar 2013 oli kalapääsu rajamise tähtaeg paisuomanikele, kelle paisud 

asuvad jõgedel, mis on keskkonnaministri määruse järgi kantud jõe- ja meriforelli, lõhe ja harjuse 

kudemis- ja elupaikade nimistusse ( Keskkonnaministeeriumi ... 2010 ). 
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Alates 2009, ehk viimase 5 aastaga on Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud kalapääsude 

rajamist Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahadest 18,3 miljoni euroga ning KIK-st on toetust saanud 

ligi 40 projekti ( KIK kutsub ... 2014 ).  

 

2014. aastal lõppeb tõenäoliselt umbes 15 projekti, ülejäänud projektid jäävad 2015. aastasse       

( Siim, 2014). 

 

Perioodil 2009- 2015 rajatavatest kalapääsudest on 2013. aasta detsembri seisuga Eesti 

vooluveekogudele rajatud 40 kalapääsu, nendest 22 pääsu on looduslähedased. Enim kasutatud 

pääsutüüp on looduslähedane möödaviikpääs, milliseid on Eesti jõgedele rajatud 11 tükki. Veel 

on rajatud  5 looduslähedast kärestikku, 1 looduslähedane kalaramp ja kalaramp ning 4 

looduslähedast kalaramp-kärestikku. Lammutati 9 paisu ning rajati kaladele pääsuteed. 

Tarindkalapääsusid rajati vooluveekogudele 6 tükki. Ehitati 4 kamberklapääsu, 1 kalalift ning 1 

tiikide kaskaad. Kahest jõesängist eraldati varemed.  

 

Kõige rohkem on viimastel aastatel kalapääsusid avatud Võrumaal - 10 tükki ( 1 Vaidava jõele, 3 

Pärlijõele, 6 Piusa jõele ). Vaidava jõele ning kahele Pärlijõe lõigule ehitati looduslähedane 

möödaviikpääs, Pärlijõe ühele paisule ehitati tiigikaskaad. Piusa jõel toimus paisuvarede 

lammutamine ning kärestiku kujundamine ja kudeala rajamine.  

 

2015. aastaks rajatakse Eesti vooluveekogudele veel 29 kalapääsu. Enim - 10 uut kalapääsu 

rajatakse Lääne-Viru maakonda. Eestisse rajatavatest 29 kalapääsust 24 ehitatakse võimalikult 

looduslähedaselt, et ümbritseva keskkonnaga maksimaalselt sulanduda. Looduslähedasi 

möödaviikpääse tuleb 14, looduslähedasi kärestikke 6, looduslähedasi astangkärestikke 2, 

looduslähedasi kärestikke jõesängis 2. Tarindkalapääsudest ehitatakse vaid 1 kamberkalapääs, 3 

paisu likvideeritakse ning 1 pais asendatakse maanteetruubiga ( Perioodil 2009... 2014 ). Nii 

rajatud kui rajatavad pääsud on nähtavad Keskkkonnaministeeriumi koostatud kaardilt,               

( joonis 15).  

 

 Lisas 1. toodud tabelisse on märgitud rajatud ja rajatavad pääsud koos paisu nime, veekogu, 

paisutuskõrguse ning kalapääsu tüübiga.  
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Joonis 15. Rajatud ja rajatavate kalapääsude ülevaatekaart 

 

 

  

 

1. Põltsamaa 

2. Kunda tsemenditehase pais 

3. Vastse- Roosa 

4. Saku 

5. Kamari I 

6. Kamarii II 

7. Leevijõe I (Veskijärve) 

8. Leevijõe II (Külajärve) 

9. Sangaste Vastsemõisa 

37. Koogi I 

38. Koogi II 

39. Sänna-Alaveski 

40. Kaalu 

41. Lalli I 

42. Lalli II 

43. Rutikvere 

44. Rägavere I 

45. Kurepalu 
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10. Ala- Raudsepa  

11. Sänna- Mäeveski 

12. Koseveski 

13. Roti 

14. Joaveski 

15. Loo 

16. Loobu 

17. Laastre 

18. Nehatu 

19. Loo 

20. Paritõkke 

21. Vihula alumine 

22. Estonia Cell 

23. Türi- Särevere 

24. Kurgja 

25. Leebiku 

26. Tõrva 

27. Korela 

28. Tsüdsina 

29. Tillo 

30. Saarõ 

31. Tamme 

32. Keldre 

33. Jõksi 

34. Makõ 

35. Kelbä 

36. Oro 

 

46. Karilatsi 

47. Peedu 

48. Sillaoru 

49. Aarna 

50. Vaskjala 

51. Hutita 

52. Laitse 

53. AO II 

54. Nõmme-Veskijärve 

55. Tapa 

56. Vahakulmu 

57. Laeva 

58. Pilistvere 

59. AO I 

60. Kehra 

61. Koila 

62. Kose Veskijärve 

63. Möksi 

64. Kuusiku 

65. Sae 

66. Kaunissaare 

67. Pajuveski 

68. Pärivere 

69. Kaliküla torusild 

70. Ojaküla truubid 

71. Kiidjärve 
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Toolse jõel olevad Kaliküla torusild ja Ojaküla truubid rahastust ei saanud ning seega ka ei 

hakata ehitama, kuid kaardile on siiski märgitud kui rajatav objekt. 

Kui võtta arvesse paisude hulka Eesti jõgedel ning rajatud ja rajatavate kalapääsude arvu, siis on 

tulemus üsna nukker. Ligikaudu 1000-st kalade rändeteel olevast paisust on võimalik ületada vaid 

69 paisu, ehk 6,9 % jõelõikudest on kudemisrändel olevatele kaladele täielikult avatud.  

Laias laastus 1000-st paisust on ligikaudu 300 selliseid, mis takistavad kalade liikumist 

kudealadele ( Käärt, 2013 ).  

 

 

2.3 Paisude mõju jõevee kvaliteedile 

 

Kalade jaoks on kõige väärtuslikumaks elupaigatüübiks vooluvetes kärestikud ja kiirevoolulised 

kivise, kruusase põhjaga lõigud. Eriti oluliselt sõltuvad  kärestikest ja kiirevoolulistest 

jõelõikudest meie kõige väärtuslikumad püügikalad ning enamik kaitseväärtusega kalaliike           

( Joonis 16 ). Kõigil meie vooluvetes olevatel kaladel ei ole vaja paisusid ületada. Tugevad 

negatiivset mõju avaldavad paisud väärtuslikematest liikidest lõhele, meriforellile, jõeforellile, 

harjusele.  Eestis napib valdavalt lauskmaa tõttu kärestikke ja kiirevoolulisi jõgede lõike.  Paisud 

ehitatakse tavaliselt jõelõikudele, kus on suur lang, siis on paratamatu, et  paisutamisega kaasneb 

kärestike ja kiirevooluliste kivise ja kruusase põhjaga jõelõikude vähenemine jõgedes. 

Kärestikud, mis on vääriskalade parimad sigimis- ja elupaigad  on paraku ka parimad kohad 

paisude rajamiseks. Seetõttu on paisutamise tagajärjel kadunud suur osa meie jõgede parimatest 

kaladeparimad sigimis- ja elupaikadest. Kuid lisaks elupaikade kadumisele ülalpool paisu on 

ohus ka paisust allavoolu jääv jõe füüsiline kvaliteet, temperatuuri ja hapnikureziim ja vee 

keemiline koostis. Kui paisu kevadise ja sügisese suurvee ajal alla ei lasta siis koguneb paisjärve 

hulgaliselt peeneid setteid. Võimalikul paisu avamisel, ehk kala rändetee takistuse likvideerimisel 

uhutakse suur osa setetest korraga allavoolu ning selle tulemusena hävinevad lühemaks või 

halvemal juhul pikemaks ajaks kalade parimad sigimis- ja elupaigad paisust allavoolu jäävatel 

kärestikel ning kiirevoolulistel lõikudel (  Tõkestusrajatiste ... 2013 ). 
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Joonis 16. Paisude mõju vooluvetega seotud kalaliikidele 

 

( Tõkestusrajatiste... 2013 ) 

Tabel 1. Paisude mõju vooluvetega seotud kalaliikidele ( - - -  tugev negatiivne mõju; - - oluline negatiivne mõju;

 -  teatud negatiivne mõju; +++  tugev positiivne mõju; ++  oluline positiivne mõju; +  teatud positiivne mõju;

 rasvaselt ja punasega on kaitsealused, EL Loodusdirektiivi lisades ja Eesti punases raamatus loetletud liigid).

(allikas: Rmt "Lõhe Eesti jõgedes", ERL 2006, lk 75).

sigimis-

paikade 

kadu

elupaikade 

kadu

sigimis-

paikade 

lisandumine

elupaikade 

lisandumine

Merisutt - - - - - - - - - - -

Jõesilm - - - - - - - - - - -

Ojasilm - - - - - - - - -

Lõhe - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meriforell - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jõeforell - - - - - - - - - - - - - - -

Vikerforell - - - - - - - - - - - - - -

Siirdesiig - - - - - - - - -

Harjus - - - - - - - - - - - -

Tint -

Haug - - - + + +

Angerjas - - - - + + + -

Särg - - - + + + + + + + + +

Teib - - - - - - - - + - -

Turb - - - - - - + + - -

Säinas - - - + + +

Lepamaim - - - - - - + - + -

Roosärg - + + + + + + +

Tõugjas - - - - - - + - - -

Mudamaim - + + + + + + +

Linask - + + + + + + + + +

Rünt - - - - - + + -

Viidikas - - + + + + + + + + + +

Tippviidikas - - - - - - - - + + - -

Nurg - + + + + + +

Latikas - - + + + + +

Vimb - - - - - - + - - -

Hõbekoger - + + + + + + + + +

Karpkala - + + + + + + + +

Trulling - - - - - - - -

Hink - + + + +

Vingerjas - + + + + +

Säga

Luts - - - - - - + + - - - -

Ogalik - -

Luukarits - - + +

Koha - +

Ahven - - + + + + + + + + + +

Kiisk -  +

Võldas - - - - - - - - - - - -

Suvine 

vee tº 

tõus

Füto-

planktoni 

areng 

paisjärves

Paisude 

summaarne 

mõju liigi 

levikule ja 

arvukusele

Liik

Paisude 

mõju rände-

tõketena

Kärestike ja ritraalsete 

lõikude vähenemine

Paisjärveliste jõeosade 

lisandumine
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2.4 Suuremad tegemata paisude läbipääsud 

 

Kuigi me näeme, et Eestis on viimastel aastatel rajatud kalade rände parandamiseks hulgaliselt 

pääsusid ning rajatakse edaspidigi, siis suuremad ja probleemsemad kohad esialgu rajatavate 

pääsude hulka ei kuulu. Kõige suurem valupunkt on Sindi pais, kuid probleemne koht on ka 

Linnamäe pais. 

 

2.4.1 Sindi pais 

Sindi pais on alates 1834. a esimene rändetakistus siirde- ja poolsiirdekaladele jõe kesk- ja 

ülemjooksul asuvatele koelmukohtadele. Paisu pikkus on 151 m, harja kõrgusarv 4,5 m, surve 3 

m ning paisu normaalveetase 4,8 m abs. Pais asub Pärnumaal, Sindi linna ja Sauga valla piiril, 

Pärnu jõel. Pärnu jõgi on pikkuselt teine jõgi Eestis ( 144 km), saades alguse Pandivere 

kõrgustikult. Sindi pais asub 14 kilomeetrit  jõe suudmest eemal ning paisul kui rändetõkkel on 

kõige negatiivsem mõju sellistele siirdekaladele, kelle jaoks võimalikud koelmud asuvad paisust 

ülalpool kuni järgmise, Kurgja paisuni, aga võib-olla ka lisajõgedes. Nendeks on lõhe, meriforell, 

poolsiirdesiig, meritint ja vimb, sõõrsuudest jõesilm. Neile kaladele on samuti vajalik, et 

noorkalad saaksid takistusteta laskuda allavoolu minnes merre toituma. Ka angerjas pääseks 

kergemini toitumisaladele sisevetes kui poleks paisu. Liikumist üle paisu vajaksid ka võib-olla 

haug, särg, teib, turb, säinas ja ahven ( Pärnu jõel ... 2006 ). 

 

Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) põhimõtteid järgides on jõe suudmest 

kuni Sindi paisuni kalastiku seisund hea, ehk jõelõik on siirdekaladele avatud, kuid Sindi paisust 

ülesvoolu on olukord kesine. Jõe kalastikku ka ülalpool paisu takistavad jõgedel olevad  

rändetõkked. Paisust ülesvoolu puuduvad kõik siirdekalad ( lõhe, meriforell, siirdesiig, vimb, 

angerjas, jõesilm). Sindi pais on suurimaks negatiivseks mõjuks ka Pärnu jõe loodusalale              

( NATURA) ( 120 km pikk, 700 ha ). Paisu tõttu puuduvad valdavas osas looduskaitsealast lõhe 

ja jõesilm.  Lõhe asurkonna säilimine on Pärnu jõe loodusalal Sindi paisu tõttu otseselt ohustatud     

( Pärnu jõel ... 2006). 
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Sindi paisul hüdroelektrit toota soovival AS-il Raju on olemas toimiva kalapääsu rajamise 

projekt, kuid selle elluviimist ja aastaid kestnud olukorra lahendamist takistab firma hinnangul 

keskkonnaministeerium. Uue kalapääsu tahab AS Raju ehitada jõe paremkaldale ning taastada 

vasakkalda kalatrepi ( Baltic News ... 2009 ).  

Kalkulatsioon, mis aitab ligilähedaselt hinnata Pärnu jõel olevate paisude mõjusid Pärnu jõe, selle 

lisajõgede ja rannikumere kalastikule rahalises väljenduses kutselise ja harrastuspüügi aspektist 

lähtudes (  Pärnu jõel ... 2006 ). 

 

Tabel 4.3. Pärnu jõestikus sigivate siirdekalade praegune ja potentsiaalne ( rändetee avamisel 

Sindi paisu juures ) väärtus kutselise ja harrastusliku kalapüügi seisukohast ( milj. krooni) 

Kalaliik Kutselise püügi väärtus Harrastusliku püügi 

väärtus 

Kogu kalapüügi väärtus 

 Praegune Potentsiaalne Praegune Potentsiaalne Praegune Potentsiaalne 

Lõhe 0,05 0,5 0 11,2 0,05 11,7 

Meriforell 0,04 0,6 0,4 10,2 0,44 10,8 

Siirdesiig 0,03 0,18 0,14 2,16 0,17 2,34 

Jõesilm ? 0,15 0 0,6 ? 0,75 

Vimb 1,14 5,4 0,6 6,0 1,74 11,4 

Kokku    1,3    6,8    1,2    30,2    2,4    37,0 

 

( Pärnu jõel... 2006 ) 

Paisu kohta on valminud mitu erineva suunitlusega lõpparuannet, mida on arutatud erinevate 

ekspertide ja huvigruppide poolt. Lisaks Eesti asjatundjatele on Sindi paisu teemaga tegelenud ka 

eksperdid Rootsist ja Taanist. Aastal 2000 tegi Taani Keskkonnakaitse agentuur ( NIRAS ) 

uurimustöö probleemsest paisust ning siis soovitati Pärnule kui kalade kudejõele 

hüdroelektrijaama mitte ehitada. Aastal 2006 tellis ekspertiisi Keskkonnaministeerium ning 

erinevate Eesti ekspertide  ja huvirühmade arvamuse kohaselt peeti parimaks võimaluseks pais  

osaliselt lammutada ning luua kaladele liikumiseks paisu  keskossa kärestik ( Tõnsberg, 2012 ).  
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Keskkonnaamet leiab, et Sindi paisu ainus alternatiiv ei ole paisu lammutamine, et tagada Pärnu 

jõe hoiuala kaitse-eesmärkide täitmine. Alternatiiviks võib olla kas kalarambi või kalapääsu 

rajamine jõe paremkaldale ( Randlaid, 2013 ). 

 

2.4.2 Linnamäe pais 

Linnamäe hüdroelektrijaam ja pais asub Harjumaal Jõelähtme vallas Jägala jõel ( Ernits, 2014 ). 

Jaam asub Jägala jõe suudmest 1,5 km kaugusel. Jaam ehitati 1924. aastal, kuid taasavati 10. 

detsembril 2002 ( Avo, 2013 ). Igal kevadel laseb Eesti Energia vette 5000 noorjärku, ehk 

taasasustab jõge. Kuigi jõge taasasustatakse ning kui ka hüdroelektrijaam peaks lammutatama siis 

paari kilomeetri pärast tuleb vastu looduse poolne takistus, ehk Jägala juga, kuhu kalapääsu ei 

ehitata. Seega on võimalik kala kudeala antud lõigul väga piiratud ( Tooming, 2014 ). 

 

2002. aastal taasavatud Linnamäe hüdroelektrijaam on Eesti suurim hüdroelektrijaam, sest Narva 

HEJ asub Venemaa poolsel kaldal. Kuna pais on 170 meetrit pikk ja 11 meetrit kõrge ning kalad 

ülespoole paisu ei saa siis ähvardab paisu likvideerimine. Elektrijaama sulgemisega kaasneb 

paisu  avamine ja paisjärve kaotamine. Teine võimalus on Eesti uhkeim hüdroelektrijaam 

säilitada, kuid paisu lähedusse rajada uusi koelmukohti või tuua kasvandustest igal aastal ohtralt 

kalamaime ( Randlaid, 2013 ). 

 

2011. aastal koostas Eesti Energia probleemi lahendamiseks kalatrepi eelprojekti, kuid ekspertide 

kahtluste pärast jäi ehitus alustamata ( Käärt, 2013 ). 

 

MTÜ Eesti Loodushoiu keskuse juhataja Meelis Tambetsi sõnul ei päästaks Linnamäe paisu ka 

kalatee tegemine. “Kuid kõik arvutused näitasid, et see ei päästa olukorda. Kärestik on üle 

ujutatud ju ka paisjärve poolt. Kalatee oleks puhas raha raiskamine.” sõnas Tambets.                     

( Ernits, 2014 ).  Paisu sulgemine annaks palju kõneainet ka väljaspool Eestit. Lõhe tulek jõkke 

kaalub üle terve paisjärve, kuna seal elab vaid särg ( Ernits, 2014 ). 

Keskkonnaministeeriumi esindajate sõnul ei hakka kalatrepp tõenäoliselt korralikult tööle või 

isegi kui hakkab, ei taga  see rändevõimalusi Jägala jõe teistele kaitsealustele liikidele, milleks on 

näiteks jõesilm ( Ernits, 2014 ).     
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3. TULEMUSED 

3.1  Paremad rajatud pääsud  

3.1.1 Vastse- Roosa Vesiveski paisu kalapääs  

Mõniste vallas, Metsavenna talu lähedal asuv Vastse- Roosa kalapääs on Eesti üks esimesi 

kärestiku- tüüpi möödaviik- kalapääse. 2012. aastal rajati Vastse- Roosa vana vesiveski paisu 

juurde 140 meetri pikkune kalapääs. Vaidava jõel asuv pais on umbes 100  meetrit pikk , koosneb 

13 meetri laiuse avaga liigveelaskmest ja maakividest kindlustatud pinnapaisust. Looduslähedane 

möödaviikpääs juhib kalad kaarega paisust mööda ( KIK aastaraamat 2012).  Eriti oluline on 

selline pääs lõheliste jaoks. Vastse- Roosa on kaugeim koht merest Eesti sisemaal, kust 

seirepüükide tulemusena on püütud lõhede noorjärkusid ( Kalad teevad ... 2012 ) Mere ja paisu 

vahemaa on ligikaudu 300 kilomeetrit ( KIK aastaraamat 2012). Veetaseme vahe paisu juures on 

ligi 3 meetrit. Paisjärve normaalveetase on ligikaudu 69.90 m abs, on olnud ka 69.90 m abs, 

alaveetase on ligikaudu 66.90 m abs. Vooluhulk on olenevalt ülaveetasemest 0...3 m
3
/s, paisjärve 

normaalveetaseme korral ( 69.90 m abs) on vooluhulk ligikaudu 0,5 m
3
/s ( Napp, 2012 ). Kuna 

kalapääs on käänuline ning talvel on väike veevool kaasneb sellega ka probleeme. Pääsu lõpuosa, 

paisu kõrval, kus on väike veevoolu kiirus, jäätub nii kõvasti kinni, et vesi hakkab pressima enda 

üle kalapääsu , mitte pääsu lõpust vaid lauge kurvi kohalt. 

 

3.1.2 Laastre kalapääs  

 

Kasari jõgi on Väinamere vesikonna suurim ja veerikkaim jõgi. Jõe peamiseks probleemiks 

kalastiku seisukohast oli Laastre paisu olemasolu. Laastre paisu kalapääsu avamine aitas oluliselt 

kaasa jõe kalastiku hea seisundi saavutamisele, kuna allpool Laastre paisu on sigimispaiku vähe 

ning parimad kudealad on ülelpool paisu ( Kasari jõel ... 2007 ). 

 

Kalapääs on tarindatud nii, et ta oleks läbitav suve- sügise madalvee ajal ning ka veerikkal ajal 

kevadel. Kalapääsu suurimal vooluhulgal on veevoolu lubatud kiiruseks 1 m/s. Suurema 

vooluhulga korral on pääs läbitav vaid tugevama ujumisvõimega kalade poolt.  Pääs on püütud 
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kujundada käretiku sarnaselt, seal on aeglasema veevooluga tsoonid kaladele, kel on väiksem 

ujumisvõime ( Kasari jõel ... 2007 ). 

 

Joonis 17. Laastre kalapääs. Allikas  

[ http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/vooluveekogude-seisundi-

parandamine/577?tmpl=component ] 

 

3.1.3 Kurepalu kalapääs   

 

2012. aastal sai rahastust Kurepalu paisjärve kalapääsu rajamise meeskond. Kalapääs rajati 

maantee ja paisu vahel olevale lodualale, sest kalad ei pääsenud Mõra oja kaudu paisjärve. Rajati 

kaladele kõige soodsam- möödaviik- kalapääs. Taoline pääs on kalade poolt kiirelt leitav, 

omastatav ning mõned väiksemad kalad võtavad seda kui elupaikagi. Lisaks kalapääsule uuendati 

ka mittetoimiv liigveelask. Oma erilise konstruktsiooni poolest pole analoogset liigveelasku ei 

Leedus, Lätis ega Soomes. Liigveelaskmele leiti lahendus- veega täidetav kummipais. Tšehhis 

valmistatud kummipais võimaldab hoida veetaset paisjärves ettenähtud kõrgusel. Kui vooluhulk 

suureneb siis kummipais „ vajub kokku“, vastupidisel olukorral „tõuseb ette“ . Tänu sellisele 

tehnoloogiale on veetase paisjärves alati samal kõrgusel. Talvel, kui on miinuskraadid ning pais 

http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/vooluveekogude-seisundi-parandamine/577?tmpl=component
http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/meist/projektid/vooluveekogude-seisundi-parandamine/577?tmpl=component
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pole kogu aeg veevooluga kaetud hoiab vee külmumist ära tsirkuleerimis süsteem, mis annab 

vajadusel signaali tsirkulatsioonipumba käivitamiseks ( Kurepalu... 2013 ). 

 

 

Joonis 18. Kurepalu kalapääs. Allikas :  

[ http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/haaslava/elu/kurepalu-paisjarvel-on-nuudsest-

kalapaas.d?id=67457878 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/haaslava/elu/kurepalu-paisjarvel-on-nuudsest-kalapaas.d?id=67457878
http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/haaslava/elu/kurepalu-paisjarvel-on-nuudsest-kalapaas.d?id=67457878
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks oli saada ülevaade Eestisse rajatud ja 

rajatavatest kalapääsudest, nende paiknemisest ja kondtruktsioonist. 

 

Pääsude rajamisel on väga tähtis täita kõiki tehnilisi ja bioloogilisi kriteeriume, et kalapääs 

efektiivselt ja korralikult töötaks. Korralik ja töötav kalapääs on sealt läbi rändavale kalale 

kergesti leitav, kergesti läbitav, võimalikult vähe stressi tekitav ning vigastusi mitte esile kutsuv. 

 

Eesti vooluveekogudes on kalade rändeteel ees ligikaudu 1000 paisu. Tänu veeseadusele on 

paisuomanikele seatud kohustus rajada lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse elu ja kudealadele 

kalapääsud. 2014. aastaks on rajatud üle Eesti 40 kalapääsu, millest üle poole ( 22 ) on 

looduslähedased, ehk sulavad loodusega võimalikult palju ühte.  2015. aastaks rajatakse üle Eesti 

veel 29 kalapääsu, neist 24 on looduslähedased.   

 

Eelistatud ja eelistatakse ka edaspidi rajada niipalju pääse kui võimalik looduslähedaselt. 

Kalapääs on seda rohkem looduslik, mida vähem seal on kasutatud tehismaterjale ( betooni ) ja 

mida ei juhi kõrgtehnoloogilised masinad, vaid loodus ise.  

 

2012. aastal avati Vastse- Roosa paisul Eesti üks esimesi kärestiku tüüpi möödaviikpääse ning 

juba avamise päeval tuli altpoolt paisu jõesilm ning ületas ilma suurema vaevata kalapääsu ning 

sai ülespoole paisu. Seega võib öelda, et vähemalt looduslähedaselt rajatud pääsud toimivad 

suurel määral efektiivselt ning tehtud töö on läinud asja ette, ehk õnnelikud on nii inimesed kes 

näevad kuidas kalal pole enam probleemi tõket ületada ning ka kalad ise, kes saavad tegutseda 

enda aistingute ja looduse kutse järgi. 
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SUMMARY 

The main purpose of the current bachelor’s paper was to find out about and to give an overview 

of the fish passes built and still under construction in Estonia.  

In Estonian flowing water bodies there are about 1000 dams blocking up the fishes migrating 

ways. According to the water law the owners of the dams are obliged to build fish passes on the 

living and spawning areas of salmon, brown trout, salmon trout and grayling. 

By the year 2013, 40 fish passes have been built all over Estonia, 22 of them are natural, as close 

to the nature as possible. By the year 2015, 29 more fish passes will be completed, 24 of them 

will be natural. 

It is very important to fulfill all the criteria so that the fish pass works effectively and orderly. An 

orderly and operating fish pass is easily detectable, easily passable, less stress creating and 

harmless for the fish. 

The most preferable way for building fish passes has been and still is to make them as close to the 

nature as possible. A fish pass is the more natural, the less concrete is used and which are not 

operated by hi- tech machinery, but by the nature itself. 

I was an eyewitness of the fact that a fish pass really works. In 2012 one of the first rapids- type 

fish pass in Estonia was opened on the Vastse- Roosa dam. On the first day a lamprey come from 

below the dam, crossed the fish pass with no trouble and went on upstream. Then we can say that 

the fish passes built in the natural way operate effectively, and people’s work has good results. So 

both sides are happy: the people who can see that the fish have no problem overcoming the 

obstacles, and the fish themselves that can follow their senses and act under the call of the wild.  
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