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Seoses Euroopa liidu nõuetega on muutunud üha aktuaalsemaks kalapääsude rajamine 

olemasolevatele paisudele. Käesolevas töös uuriti võimalust rajada Denili kalapääs Võsu 

jõel paiknevale Laviku paisule. Töös arvestati Võsu jõe hüdroloogiat, olemasolevaid 

vesiehitisi, ehituslikke tingimusi ning kinnistu omaniku soovi toota hüdroenergiat. 

Soovitakse kasutada ristvoolu turbiini nii, et paisu konstruktsioone ei peaks muutma. 

Arvutusalustena kasutati kirjanduses saadaval juhendeid ning vabavarana saadaval olevat 

analüüsiprogrammi.  

Töös leiti, et Laviku paisule on võimalik rajada Denili kalapääs. Projekteeriti antud 

tingimustele sobilik Denili kalapääs. Lisaks leiti, et ümberehitustöid teostamata ei ole 

hüdroenergiat Laviku paisul võimalik toota. Samuti pakuti välja tööpõhimõtted 

hüdroenergia toomiseks nii kalapääsuga kui ka ilma kalapääsuta lahenduse puhul. Uuriti 

kalade võimalusi kasutada projekteeritud Denili kalapääsu, arvestades Võsu jõe 

hüdroloogiat. Töös võrreldi kalapääsuga ja kalapääsuta pakutud lahendusi. 

Märksõnad: Denili kalapääs, ristvooluturbiin, vesiehitised 
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Due to the regulations made by the European Union, constructing fish passes to existing 

dams has become more and more topical.  The purpose of this thesis was to analyse the 

possibilities to construct a Denil fish pass to the Laviku dam. The owner`s desire to 

produce hydro energy with a cross-flow turbine was taken into consideration. Hydrological 

calculations for the river Võsu were made due to the purpose of the thesis.  

The existing hydraulic structures were described. The existing hydraulic structures are an 

overflow, a bottom outlet and a culvert. It was estimated how much of water could 

discharge via each structure. The calculations were made by using guidelines found in 

literature and by using a freeware computer software. 

It was found that a Denil fish pass could suit the Laviku dam. The Denil fish pass was 

designed for the Laviku dam. It was estimated at which range of river inflow the turbine 

could operate. It was found that even with the fish pass, the slopes of the overflow need 

additional protection. The migrating conditions of specific fish species were analysed.  

Finally, it was compared how the hydraulic structures at the Laviku reservoir would work 

with and without the Denil fish pass.. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida Denili kalapääsu rajamise võimalusi Laviku 

paisule. Laviku pais asub Võsu jõel ning antud töös koostati Võsu jõe kohta vajalikud 

hüdroloogilised arvutused. Iseloomustati Laviku paisul olevaid vesiehitisi, milleks on 

ülevool ning põhjalase. Iseloomustati paisu alavees asuvat truupi. Antud töös arvutati välja 

vastavate ehitiste vee läbilaskevõime. Kontrolliti, kas suurte vooluhulkade korral esineb 

ohtu ülevoolu nõlvadele, vahetult paisu kõrval paiknevale hoonele ning paisjärves asuvale 

saarele rajatud saunahoonele.  

Laviku paisul soovitakse toota hüdroenergiat, kasutades olemasolevat põhjalaset. Energiat 

soovitakse toota olulisi ümberehitustöid tegemata, kasutades seejuures ristvoolu turbiini. 

Töös kirjeldati ristvoolu turbiini omadusi ning tööpõhimõtet. Arvutati, kui suures ulatuses 

ning milliste vooluhulkade korral on võimalik valitud turbiini kasutada. Pakuti välja 

veetasemete absoluutväärtused, mille korral automaatika turbiini reguleerima peaks. Peale 

selle kontrolliti, milliseks kujunevad veetasemed paisjärves tippvooluhulkade korral. Töös 

hinnati ühe näite põhjal ligikaudset aega, mille jooksul automaatika turbiini reguleerima 

peaks. 

Töös kirjeldati positiivseid aspekte, mis kaasneksid kalapääsu rajamisega Laviku paisule. 

Kirjeldati Denili kalapääsu ajalugu, disaini ning hüdraulilisi nõudeid. Lisaks kirjeldati 

aastal 1990 tehtud katset Denili kalapääsude kohta. Seejärel koostati hüdraulilised 

arvutused Denili kalapääsu jaoks Laviku paisule.  

Uuriti, kuidas töötavad koos projekteeritud Denili kalapääs, ülevool ning turbiin. Töös 

arvutati veetasemed, mille korral suudavad soovitud kalaliigid kalapääsu kõige paremini 

kasutada. Määrati veetasemed, mille korral automaatika turbiini reguleerib. Töös uuriti 

teatud kalade rändevõimalusi mööda projekteeritud kalapääsu, arvestades Võsu jõe 

hüdroloogiat. Antud töös võrreldi kalapääsuga ning kalapääsuta koostatud lahendusi. Välja 

toodi mõlema lahenduse eelised ja puudused.   



7 

 

 

 

1.  VÕSU JÕGI JA LAVIKU PAISJÄRV 

 

1.1 Võsu jõe ja Laviku paisjärve üldine iseloomustus 

 

Võsu jõgi asub Põhja-Eestis Lääne-Virumaal. Võsu jõgi on 24,7 kilomeetri pikkune ning 

valgala on 63,6 km
2
 (Võsu jõgi VEE1077100. EELIS). Võsu jõel on paisude ja veskite 

kasutamise kohta olemas tõendusmaterjale juba 18. sajandi algusest (Järvet 2014). Jõel on 

neli paisjärve: Oruveski, Muike, Ojaäärse ja Laviku. Paisjärvede paiknemine Võsu jõel on 

näidatud joonisel 1.1. Võsu jõgi kuulub Laviku paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte 

lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87, 

1362).  

 

 

Joonis 1.1 Võsu jõel olevate paisjärvede paiknemine (Järvet 2014) 

Laviku paisjärv

Muike paisjärv

Oruveski paisjärv

Võsupere paisjärv
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Laviku paisjärv asub Võsu jõel Lääne-Virumaal Vihula vallas Koljaku külas. Laviku järve 

veepeegli pindala on 4,9 ha. Järves on ka üks väike saar, mille pindala on 0,05 ha. Laviku 

paisjärve valgala on 52 km
2
. (Laviku järv VEE2088730. EELIS) 

 

 

1.2 Võsu jõe hüdroloogia Laviku paisu lävendis 

 

Võsu jõel puudub hüdromeetriajaam, mistõttu kasutati Võsu jõe äravoolu tingimuste 

uurimiseks analoogjõge. Analoogjõeks valiti Pudisoo jõgi, millel asub Pudisoo 

hüdromeetriajaam. Antud jaama valgala on 132 km
2
 ning hüdroloogilistes arvutustes 

kasutati andmeridu aastatest 1961-2011 (Andmed Keskkonnaagentuurist).  

Arvutuste tulemustest selgus, et Võsu jõe keskmine vooluhulk Laviku paisu lävendis on 

0,41 m
3
/s. Väikseim vooluhulk Võsu jõel Laviku paisu lävendis oli arvutuste järgi 0,023 

m
3
/s, mis leidis aset 2006 aasta augustis. Kõige suurem vooluhulk oli arvutuste järgi 1994. 

aasta märtsis, mil vooluhulk oli 6,71 m
3
/s . Nii minimaalsete kui ka maksimaalsete 

vooluhulkade põhjal koostati teoreetilised ületustõenäosuskõverad. Minimaalsete 

vooluhulkade tõenäosuskõvera koostamiseks kasutati kuu keskmisi minimaalseid 

vooluhulkasid maist oktoobrini. Minimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver on toodud 

joonisel 1.2. 
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Joonis 1.2 Minimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver 

Maksimaalsete andmete põhjal koostatud tõenäosuskõver on joonisel 1.3. Täpsema 

ülevaate saamiseks on maksimaalsete voolhulkade tõenäosuskõverast välja toodud kuni 

10% ületustõenäosuskõver joonisel 1.4.  

 

 

Joonis 1.3 Maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver 
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Joonis 1.4 Maksimaalsete vooluhulkade tõenäosuskõver P ≤ 10 % 

Edasistes arvutustes arvestati sellega, et Laviku paisjärve hüdrosõlm peab olema võimeline 

läbi laskma vooluhulga, mis vastab 1%-lisele ületustõenäosusele. Samuti lähtuti ka seaduse 

nõuetest, et aastaringselt peab olema tagatud 95% ületustõenäoususega kuu keskmine 

miinimumvooluhulk ehk sanitaarvooluhulk (RT I, 24.09.2014, 1).  Vastavateks väärtusteks 

saadi arvutuste tulemusena Qmax1%=7,04 m
3
/s ning Qmin95%=0,044 m

3
/s. Sellegi poolest 

säilib risk, et vooluhulk Laviku paisu lävendis ületab Qmax1%=7,04 m
3
/s, kuna vooluhulka 

võib mõjutada Laviku paisust kõrgemal paiknevate paisude reguleerimine ning säilib ka 

oht, et mõni antud paisudest puruneb.  
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2. LAVIKU PAISJÄRVE OLEMASOLEV HÜDROSÕLM 

 

2.1 Olemasoleva situatsiooni iseloomustus 

 

Laviku paisjärve olemasolev hüdrosõlm koosneb kõrvuti asetsevast ülevoolust ning 

põhjalaskmest. Hüdrosõlme vahetus läheduses paikneb endine veskihoone. Hüdrosõlmele 

järgneb truup. Laviku paisjärves paikneb väike saar, kus asub saunahoone. Olemasolevad 

ehitised ning rajatised on näidatud joonisel 2.1. 

 

Joonis 2.1 Olemasolev situatsioon 

Laviku paisjärvest voolab vesi peamiselt ülevoolu kaudu, mis paikneb endise veskihoone 

vahetus läheduses. Ülevool on sisuliselt betoonist kiirvoolurenn pikkusega ca 20 m. 

Ülevoolu sissevooluava pealtlaiuseks on ca 5,6 m ning väljavooluava ca 3,6 m, ehk 
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ülevoolu pealtlaius on kitsenev. Ka ülevoolu lang piki ülevoolu on erinev. Ülevoolu lang 

jääb vahemikku 2,6-12,6 %. Ülevoolu lõppedes kukub vesi alumisse bjefi 2-3 m kõrguselt. 

Ülevoolu sissevool on näidatud joonisel 2.3 ning väljavool joonisel 2.2.  

Ülevoolu kõrvale on rajatud põhjalase, mida käesoleval ajal praktiliselt ei kasutata. 

Põhjalase on mõeldud vaid eriolukordade jaoks, mil Võsu jõe vooluhulk on niivõrd suur, 

mida ülevool ei ole võimeline läbi laskma. Põhjalase koosneb 740 mm läbimõõduga 

metalltorust, mille sissevooluavas on siiber. Põhjalasu pikkus on ca 19,6 m ning selle lõpus 

on kandilise ristlõikega šaht. Šahti pikkus on ca 1,69 m ning laius 0,99 m. Šahti 

väljavooluava on ristküliku kujuline, mille kõrgus on 0,91 m, pikkus 0,97 m ning laius 

0,99 m. Põhjalasu väljavooluava on näidatud joonisel 2.2, kuid antud joonisel on 

väljavooluava vee all. Põhjalasu lõpus asuv šaht on joonisel 2.4 ning põhjalaskme 

reguleerimiseks rajatud siibrisild on joonisel 2.5. 

 

 

 

Joonis 2.2 Laviku paisjärve hüdrosõlm alumise bjefi poolt vaadatuna (30.03.2016) 
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Joonis 2.3 Laviku paisjärve ülevoolu sissevool (30.03.2016) 

 

 

Joonis 2.4 Põhjalaskme šaht (30.03.2016) 
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Joonis 2.5 Põhjalaskme siibrisild (30.03.2016) 

 

Paisust ca 50 meetrit mööda looduslikku voolusängi allavoolu asub truup. Truubina 

kasutatakse madala konstruktsiooniga metallist toru laiusega 2,35 m ning kõrgusega 1,73 

m. Toru ristlõikepindala on 3,18 m
2
. Truubi pikkus on 12 m ning lang 2 %. Truup on 

näidatud joonisel 2.6. 

   

Joonis 2.6 Truubi sissevool (30.03.2016) 
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Laviku paisjärves asub väike saar, millele on ehitatud saun. Töö käigus selgitati välja, 

millise vooluhulga puhul võib tõusta veetase paisjärves saunahoone puitkonstruktsioonini. 

Saunahoone puidust konstruktsioon algab absoluutkõrguselt 25,44 m. Saarel paiknev 

saunahoone on näidatud joonisel 2.7. 

 

Joonis 2.7 Laviku paisjärvel asuv saar koos saunahoonega. (30.03.2016) 

 

 

2.2. Ülevool 

 

2.2.1 Ülevoolu läbilaskevõime arvutus sissevoolul 

 

Ülevoolu läbilaskevõime arvutus tehti kahe erineva arvutusmeetodi järgi. Ülevoolu 

sissevoolu ava arvutati lailäviülevoolu arvutusmeetodiga ning ülevoolu kanal kiirvoolu 

arvutusvalemitega.  

Ülevoolu sissevooluava läbilaskevõime arvutati valemiga, mis arvestab kõiki 

läbilaskevõimet mõjutavaid tegureid (Maastik jt 1995) 
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   ,        (2.1)  

kus Q on vooluhulk m
3
/s; 

σu – uputustegur; 

ε – külgkitsendustegur; 

m – ülevoolutegur; 

b – ülevooluava laius; 

g – raskuskiirendus m
2
/s; 

H0 – dünaamiline surve m. 

Kuna ülevoolu lõpus kukub vesi alavette ning alumise bjefi veetase ei saa ületada paisu 

harja, siis ülevool ei saa olla uputatud. Seega uputustegur läbilaskevõime arvutustes mõju 

ei avalda ning see jäeti edasises arvutuses arvestamata. 

Juurdevoolukiiruse võib jätta arvestamata, kui juurdevoolusängi ristlõikepind (Maastik jt 

1995) 

           , siis     ,       (2.2)  

kus Aj on juurdevoolusängi ristlõikepind m2.  

b – ülevooluava laius; 

H –surve m. 

Arvutuste tulemusena saadi, et maksimaalne vee surve ülevoolul võib olla H=0,88 m. 

Ülevoolu laius on b=5,41 m. Seega                         . 

Juurdevoolusängiks antud olukorras on paisjärv, mille laius ülevoolu ees on ca 20 m ning 

sügavus ca 3 m, mis teeb järve ligikaudseks ristlõikepindalaks               

        , mistõttu jäeti edasistes arvutustes juurdevoolu kiirussurve arvestamata. 

Külgkitsendustegur arvutati valemiga (Maastik jt 1995) 

          
 

  
,         (2.3)  
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kus n on ülevooluavade arv; 

 ζ – kujutegur; 

 bs – ülevooluavade kogulaius. 

Kujuteguriks ζ valiti 0,7 (Maastik jt 1995). 

Ülevooluavade arv n=1 ning seega ka ülevooluavade kogulaius bs on võrdne ülevooluava 

laiusega b.  

Ülevoolutegur m valiti voolujoonelise ülevoolu läve esiserva järgi, seega m=0,365 

(Maastik jt 1995). 

Ülevoolu sissevoolu läbilaskevõime arvutustulemused tehti arvutiprogrammiga Microsoft 

Excel ning saadud tulemuste põhjal koostati joonis 2.8. 

 

Joonis 2.8 Ülevoolu läbilaskevõime sõltuvalt veetasemest. 

Arvutatud tulemustest selgus, et kui vett juhitakse ainult läbi ülevoolu, siis Qmax1%=7,04 

m
3
/s korral tõuseb veetase paisjärves tasemeni 25,63 m. Sellise veetaseme juures tõuseb 

vesi ka paisjärves asuva saunahoone puitkonstruktsioonini. Lisaks hakkab sellises 

olukorras vesi voolama ülevoolu kõrval asuvate nõlvade, kuna siibrisilla poolse nõlva 

kõrgus on 25,60 m. Sellisel juhuö võib vesi põhjustada nõlvadel pinnase erosiooni ning 

tungida hüdrosõlme kõrval asuvasse hoonesse. Antud olukorda võimaldab vältida 

põhjalaskme avamine.  
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2.2.2 Ülevoolu läbilaskevõime arvutus kiirvoolul 

 

Ülevoolu kanalit arvutati kui kiirvoolu, kasutades Chѐzy valemit (Maastik jt 1995)  

         ,         (2.4)  

kus Q on vooluhulk m
3
/s; 

 A – Voolu ristlõikepind m
2
; 

 R – hüdrauliline raadius m; 

 i0 – põhja lang; 

 C – Chѐzy moodul, mis arvutati valemiga (Maastik jt 1995) 

   
 

 
  ,          (2.5) 

kus n on Manning´i karedusarv; 

 R - hüdrauliline raadius m; 

 y – parameeter, mis arvutati valemiga (Maastik jt 1995) 

                            ,      (2.6)  

kus n  on karedusarv, mis valiti n=0,015 (Maastik jt 1995) 

 R - hüdrauliline raadius m, mis arvutati valemiga (Maastik jt 1995) 

   
 

 
,          (2.7)  

kus A on voolu ristlõikepind m
2; 

χ – märgpiire m. 

Kuna kiirvoolu lang ja laius on muutuv, viidi arvutus läbi kokku viies erinevas punktis. 

Arvutuspunktid on näidatud lisas 1 ja lisas 2. Lisas 2 on näidatud ka Qmax1%=7,04 m
3
/s 

vooluhulga korral tekkiv veepinna joon ülevoolul. Arvutuste tulemustest selgus, et 

ülevoolu kanalis võib esineda olukord, kus vesi tõuseb kõrgemale betoonist kanali servast. 
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Seega võib arvutuse põhjal väita, et olemasolevas olukorras ei piisa Qmax1%=7,04 m
3
/s 

läbilaskmiseks ainult ülevoolust.  

 

 

2.3. Põhjalase 

 

Paisu kõrval asetseva põhjalaskme läbilaskevõimet arvutati kui lühikest survetorustikku. 

Arvutamiseks kasutati valemit (Maastik jt 1995) 

    
      

   
,         (2.8) 

kus  Q on vooluhulk m
3
/s; 

g – raskuskiirendus m
2
/s; 

 d – toru siseläbimõõt m; 

 H – surve m; 

 l – toru pikkus m; 

 l – hõõrdetakistustegur. 

Hõõrdetakistusteguri määramiseks leiti Reynoldsi arv valemiga (Maastik jt 1995) 

     
  

 
 ,          (2.9) 

kus Re on Reynoldsi arv; 

 v – voolamise keskkiirus m/s; 

 u – kinemaatiline viskoossus. 

Kinemaatiline viskoossus arvutati J. Poiseuille´  valemiga (Maastik jt 1995) 

    
           

                      
,        (2.10) 
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kus t – temperatuur ˚C. 

Temperatuuriks valiti 10 ˚C. 

Hõõrdetakistuse määramiseks valiti toru ekvivalentkaredus Δe=0,5 mille abil leiti toru 

suhteline karedus (Maastik jt 1995). 

 
  

 
,           (2.11) 

kus Δe on suhteline karedus mm. 

Leitud Reynoldsi arvu ning suhtelise kareduse abil leiti hõõrdetakistustegur l Moody 

diagrammilt (Maastik jt 1995). 

Põhjalasu läbilaskevõime arvutamisel arvestati kohtsurvekadusid sissevoolul kui ka 

väljavoolul. Kohtsurvekaod arvutati Julius Weisbachi valemiga (Maastik jt 1995) 

     
  

  
,          (2.12) 

kus hk on kohtsurvekadu m; 

 ζ – kohttakistustegur; 

v – voolamise kiirus kohttakistuse taga m/s. 

Kohttakistusteguriks valiti sissevoolul ζ=0,5 ning väljavoolul ζ=1,0  (Maastik jt 1995). 

Survetorustiku vooluhulga arvutamise põhikomponendiks on surve H, mis sõltub alumise 

bjefi veetasemest ning kohtsurvekadudest. Alumise bjefi veetase sõltub omakorda 

vooluhulgast, mida sooviti esialgu arvutada. Samuti sõltuvad kohtsurvekaod 

voolukiirusest, mis sõltub omakorda jällegi vooluhulgast. Seetõttu kasutati arvutamiseks 

arvutiprogrammi Microsoft Exceli iteratiivset arvutust, mille korral kasutas programm 

lähendusarvutust maksimaalselt 100 korda nii, et lubatud sidumatus oleks 0,001. Alumise 

bjefi veetaseme määramist on kirjeldatud jaotises 2.3. Ülevoolu ning põhjalasu 

läbilaskevõimed sõltuvalt veetasemest on näidatud joonisel 2.8 
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Joonis 2.9 Ülevoolu ning põhjalaskme läbilaskevõime sõltuvalt veetasemest.  

Arvutuste tulemusena saadi, et Qmax1%=7,04 m
3
/s korral tõuseb veetase paisjärves tasemeni 

25,36 m, kui põhjalase on täiesti avatud  ja vett lastakse ka läbi ülevoolu. Sellises olukorras 

ei ohusta veetase saarel asuvat saunahoonet ega ka ülevoolu nõlvasid. 

 

  

2.4. Truup 

 

Madala konstruktsiooniga truubitoru on näidatud joonisel 2.6. Kirjanduses on truubi 

läbilaskevõime arvutamise juhendid koostatud enamasti ümarate või kandiliste truupide 

tarbeks. Antud olukorras on aga tegemist kolme erineva raadiusega toruga, mille 

parameetrid on näidatud joonisel 2.10. Sarnaste truupide ja torusildade arvutamiseks leidub 

kirjanduses mitmeid nomogramme, mille abil on võimalik määrata veetaset truubi 

sissevoolul vastavalt vooluhulgale. Antud toru tootjal vastavad nomogrammid puuduvad, 

seetõttu kasutati truubi läbilaskevõime arvutamiseks vabavarana saadaval truubi 

hüdraulilise analüüsi programmi HY-8. (Federal Highway Administration 2015) 
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Joonis 2.10 Truubitoru parameetrid. 

Antud programmi sisestati käesolevas projektis olemasoleva toru parameetrid. Defineeriti 

truubi ristlõige ning määrati ka truubitoru materjal, pikkus, lang ning sissevoolu 

tingimused. Lisaks sisestati programmi truubile järgneva voolusängi iseloomulikud 

parameetrid.  Seejärel sisestati programmi vooluhulgad, mille puhul programm arvutas 

vastavale vooluhulgale veetaseme truubi sissevoolul. Programmiga HY-8 arvutatud 

tulemuste põhjal koostati joonis 2.11, mis iseloomustab veetaseme absoluutkõrgust truubi 

sissevoolul sõltuvalt vooluhulgast.  Kuna voolusäng on paisust kuni truubini languta, võeti 

ülevoolu ning põhjalasu alumise bjefi veetase võrdseks veetasemega truubi sissevoolul.  

 

Joonis 2.11 Alumise bjefi veetase sõltuvalt vooluhulgast. 

y = 0,0022x3 - 0,0318x2 + 0,3299x + 20,472 
R² = 0,9978 
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Edasistes arvutustes kasutati valemit (2.13), mis saadi joonisele 2.11 kolmanda astme 

polünoomi trendijoone lisamisega.  

                                    ,    (2.13) 

kus H on alumise bjefi veetase (m). 

Arvutuste tulemusest saadi, et truup suudab uputamata läbi lasta vooluhulga Qmax1%=7,04 

m
3
/s ning antud vooluhulga korral ei hakka alumise bjefi veetase ohustama voolusängi 

paremal kaldal asuvat hoonet. Truup suudab uputamata läbi lasta vooluhulga Q=8,75 m
3
/s. 
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3. HÜDROENERGIA KASUTAMISE VÕIMALUSED 

 

3.1.  Ristvoolu turbiini tööpõhimõte 

 

Laviku paisu omanik on avaldanud soovi toota Laviku paisul hüdroenergiat, kasutades 

ristvoolu hüdroturbiini.  Ristvoolu turbiine on laialdaselt kasutatud näiteks Suurbritannias 

väikeste hüdroelektrijaamade juures. Ristvooluturbiinid on võimelised töötama 

survevahemikus 1,75 kuni 200 m, ning keskmiste vooluhulkadega 0,04 kuni 5 m
3
/s. 

Tüüpilised ristvooluturbiinid suudavad toota energiat vahemikus 5 kuni 100 kW 

(Renewables first). 

Ristvoolu turbiin on enda nimetuse saanud selle järgi, et turbiini tööratas asetseb voolu 

suunaga risti. Vesi juhitakse töörattale reguleerimise klapi abil, et tagada maksimaalne 

efektiivsus. Seejärel voolab vesi tööratta ülemistele labadele ning läbi tööratta keskpunkti 

ka alumistele. Vee voolamisest saadud energia jaguneb ülemiste ning alumiste labade 

vahel ligikaudu 75 % ülemiste labade poolt ning 25 % alumiste labade poolt. Vee liikumist 

ristvoolu turbiinis näitab joonis 3.1 (Renewables first) 

 

Joonis 3.1 Ristvoolu turbiini tööpõhimõte. (Renewables first) 

Ristvoolu turbiin on aktiivturbiin, mis tähendab, et turbiini tööratas ei ole üleni vee all ning 

pöörleb osaliselt ka õhu käes. Turbiinist väljuv vesi juhitakse edasi imitoru kaudu, mis 

võib olla mitme meetri pikkune. Turbiinis sees tekib alarõhk, kuna õhu sisselaske klapist 
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juurdetulev õhk ei ole piisav, et turbiini imitorus liikuv vesi saaks vabalt torust alla 

langeda. Turbiinis tekkiv alarõhk tekitab töörattale imirõhku, mis suurendab turbiini 

efektiivsust. (Renewables first) 

Oluline on seadistada turbiini õhu sisselaske klapp korrektselt, et see laseks läbi täpselt 

piisava koguse õhku. Kui turbiini tööratta kambris on liigselt õhku, siis kukub vesi lihtsalt 

imitorust välja, mis vähendab alarõhku ning turbiini efektiivsust. Kui läbi lasta liiga vähe 

õhku, uputatakse sellega turbiini tööratta kamber, mis põhjustab lisatakistuse tööratta 

pöörlemisele ning turbiini efektiivsus väheneb. (Renewables first) 

Ristvoolu turbiini üheks suurimaks eeliseks on kõrge kasutegur erinevate vooluhulkade 

juures. See on võimalik, kuna suurem osa ristvoolu turbiine omab kaht sissevoolu 

reguleerimise klappi, mis jagunevad turbiini tööratta laiuse suhtes 1/3 ning 2/3. See 

tähendab, et väikeste vooluhulkade korral võib 2/3 turbiini tööratta sissevoolust olla täiesti 

suletud, ehk vesi juhitakse 1/3 töörattale. Keskmiste vooluhulkade korral võib olla avatud 

2/3 tööratta osast ning suurte vooluhulkade puhul terve tööratas, ehk mõlemad 

reguleerimise klapid on avatud. (Renewables first) 

Joonisel 3.2 on toodud näide turbiini kasuteguritest erinevate tööasendite ning 

vooluhulkade puhul.  
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Joonis 3.2 Ristvoolu turbiini kasutegurid erinevate tööasendite ning vooluhulkadega. 

(Clink Hydro Energy) 

Ristvoolu turbiinidel on veel eeliseid.  Tüüpiliselt on ristvoolu turbiini süsteemidel ees 12 

mm läbimõõduavaga võre, mis takistab võõriste sattumist turbiini. Kui võõrised (puulehed, 

oksad,) siiski turbiini satuvad, on ristvoolu turbiinid võimelised end ise puhastama. 

Ristvoolu turbiinid nõuavad vähe hooldust ning kvaliteetsed turbiinid peaksid vastu 

pidama vähemalt 40 aastat. (Renewables first) 
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3.2.  Ristvoolu turbiin Laviku paisul 

 

Arvestades Laviku paisul olevaid vooluhulkasid ning paisutuskõrgust, soovitakse kasutada 

ristvoolu hüdroturbiini, mille parameetrid on (ARS Projekt OÜ 2013):  

 nimipöörlemiskiirus 280 p/min; 

 P – max võimsus 11 (kW); 

 H – netorõhk (m) 4m ; 

 Qmax – 0,45 m
3
/s; 

Qmin – 0,05m
3
/s; 

max müra 1 m kaugusel – 88 dB; 

kaal 420 kg. 

Antud ristvoolu turbiin plaanitakse paigaldada põhjalasu väljavoolu avas olemasoleva šahti 

põhja. Ristvoolu turbiin, mida soovitakse antud objektil kasutada, suudab maksimaalselt 

läbi lasta vooluhulga 0,45 m
3
/s. Kui kasutada ristvoolu turbiini, mille puhul on võimalik 

kasutada tööratast 1/3, 2/3 või 3/3 ulatuses, siis jagunevad maksimaalsed vooluhulgad läbi 

turbiini 0,15 m
3
/s, 0,30 m

3
/s ning 0,45 m

3
/s.  

Kui turbiin kinnitada põhjalasu šahti kohtkindlalt, siis tähendab see seda, et suurte 

vooluhulkade korral põhjalaset enam kasutada ei saa, seega peab vesi voolama ülevoolu 

kaudu ning läbi turbiini. Arvutuste käigus selgitati välja, et olukorras, kus turbiin on täiesti 

avatud, siis tõuseb Qmax1%=7,04 m
3
/s vooluhulga korral paisjärve veetase kõrguseni 25,59 

m. Sellisel juhul võib hakata vesi ohustama ülevoolu kõrval olevaid nõlvasid ning saarel 

oleva saunahoone puitkonstruktsioone. 

Kuna Qmax1%=7,04 m
3
/s vooluhulga korral võib veetase muutuda ohtlikuks ülevoolule ning 

saarel asuvale saunahoonele, pakuti kinnistu omanikule välja lahendus, mille abil oleks 

võimalik suurte vooluhulkade puhul põhjalaset ära kasutada. 

Vastava lahendusega saaks ära kasutada põhjalasu šahtis olevaid varjabaase. Sinna tuleks 

rajada vari, mis takistaks vee edasist voolamist. See tähendab, et veetase tõuseks šahtis 

varja ees ligikaudu ülavee tasemele. Ristvooluturbiin omakorda kinnituks antud varja 

külge. Turbiinist jookseks rihmülekanne generaatorini, mis asuks maa peal šahti kohal. 

Tavaolukorras töötaks šahti varja külge paigaldatud turbiin ning säiliks ka vee voolamine 
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ülevoolu kaudu. Kui aga Võsu jõe vooluhulk muutub niivõrd suureks, et paisjärve veetase 

muutub ohtlikuks, siis sulgub turbiin ning seejärel tõstetakse põhjalasu šahtis asuvat varja 

koos turbiiniga kõrgemale ning vesi hakkab voolama ka varja alt. Vajaduse korral 

tõstetakse vari koos turbiiniga nii kõrgele, et vari ei takista enam põhjalasu 

läbilaskevõimet. Kui Võsu jõe vooluhulk stabiliseerub, lastakse vari koos turbiiniga tagasi 

šahti põhja ning turbiin lülitatakse uuesti tööle.   

Sellisel lahendusel on siiski ka negatiivseid aspekte. Nimelt muutuks antud lahenduse 

teostamine ehituslikult keerukaks. Vaja oleks ehitada vari, mille külge on võimalik 

kinnitada ristvooluturbiin. Samuti on vaja tõstemehhanismi, mis suudaks tõsta šahtis asuvat 

varja koos turbiiniga, millest viimane kaalub 420 kg. Kui tõstemehhanismi töö rajada 

automatiseeritult, on vaja vastavat automaatikat. Kui varja reguleerimine toimuks käsitsi, 

siis on vaja inimest, kes on valmis reageerima piisavalt kiiresti olukorras, kus on vaja varja 

tõsta või langetada. Lisaks muutub keeruliseks tõstetava turbiini ning maapeal asuva 

generaatori vahelise rihmülekande liigutamine. 

Välja toodud põhjuste tõttu loobuti antud lahendusest ning uuriti teisi võimalusi. Kinnistu 

omanikule selgitati olukorda, et suurte vooluhulkade korral võib veetase paisjärves tõusta 

tasemeni, kus vesi võib ohustada ülevoolu nõlvasid ning saarel asuvat saunahoonet. 

Ülevoolu servi on võimalik lihtsate meetodite abil kindlustada, mis lahendab ühe kahest 

probleemist. Kui turbiin on kohtkindlalt kinni ja kui Võsu jõe vooluhulk on Qmax1%=7,04 

m
3
/s, tõuseb veetase paisjärves tasemeni 25,59 m. Arvestati olukorraga, kus töötab ainult 

ülevool, sellisel juhul tõuseb Qmax1%=7,04 m
3
/s puhul veetase paisjärves tasemeni 25,63 m. 

Seega oleks vaja ülevoolu servi ja läheduses asuvaid nõlvasid ca 30 m ulatuses 

kindlustada. Vastasel juhul võib tekkida pinnase erosioon ning vesi võib tungida 

hüdrosõlme kõrval asuvasse hoonesse. Kindlustust vajav nõlv on näidatud lisas 4.  

Saunahoone puitkonstruktsioon algab absoluutkõrguselt 25,44 m ning Qmax1%=7,04 m
3
/s 

korral tõuseb veetase paisjärves kõrgemale. Veetase paisjärves tõuseb tasemeni 25,44 m, 

kui Võsu jõe vooluhulk on Q=4,92 m
3
/s. Selgitamaks, kui tihti selliseid vooluhulkasid võib 

ette tulla, koostati joonis 3.3.  
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Joonis 3.3 Hüdrograafid aastate 1961-2011 kohta ning saunahoonele ohtlik vooluhulk. 

Joonise 3.3 põhjal on näha, et 50 aasta jooksul on esinenud vooluhulkasid, mis ületaksid 

Q=4,92 m
3
/s ainult kolmel korral. Jooniselt 1.4 on näha, et vooluhulga Q=4,92 m

3
/s  

ületustõenäousus on ca 6%. Laviku paisjärve saarel asuvat saunahoone puitkonstruktsioon 

on näidatud joonisel 3.4.  
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Joonis 3.4 Laviku paisjärve saarel asuv saunahoone (30.03.2016) 

Jooniselt 3.4 on näha, et Qmax1%=7,04 m
3
/s korral ei tõuse veetase paisjärves nii kõrgele, et 

vesi ulatuks saunahoone põrandani. Vesi tõuseb küll puitkonstruktsioonini, kuid ei oma 

endast suurt ohtu ning ei põhjusta ka suurt varalist kahju.  

Sellest lähtuvalt võeti vastu otsus, et lisanduvaid meetmeid veetaseme alandamiseks ei ole 

vaja rakendada.  
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4. HÜDROSÕLME TÖÖPÕHIMÕTE 

 

Käesolevas töös pakuti lahendus, kuidas valitud ristvoolu turbiin koos ülevooluga töötab. 

Arvestati seda, et põhjalaskme šahti paigaldataval turbiinil on võimalik reguleerida turbiini 

tööratta kasutusulatust ning reguleerimise klappi. Turbiini reguleerimiseks tuleb paisjärve 

paigaldada veetaseme andurid ning turbiini töörežiimid tuleb automatiseerida vastavatele 

veetasemetele. 

Arvutustest lähtuvalt pakuti käesolevas töös välja lubatud kõrgeim paisutustase 

KPT=25,63 m, normaalpaisutustase NPT=24,82 m ja madalaim paisutustase MPT=24,75 

m. Välja töötatud süsteemi kohaselt avab turbiin järjest 1/3 tööratta laiusest olukorras, kus 

veetase paisjärves tõuseb normaalpaisutustasemeni NPT=24,82 m. Turbiin sulgeb 1/3 enda 

tööratta ulatusest olukorras, kus veetase langeb tasemeni 24,76 m. Kõrgeim paisutustase 

KPT=25,63 m tekib olukorras, kus Qmax1%=7,04 m
3
/s juhitakse ainult läbi ülevoolu. 

Vastavad veetasemed on näidatud joonisel 4.1.  

 

Joonis 4.1 Hüdrosõlme skemaatiline lõige sissevoolul 

Olukorras, kus Võsu jõe vooluhulgad on äärmiselt väikesed ja aurumine paisjärve pinnalt 

suur, võib juhtuda, et ülevoolu lävel on vooluhulk olematu. Ülevool lakkab töötamast, kui 
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veetase langeb alla madalaima paisutustaseme  MPT=24,75 m. Kui veetase on langenud 

alla MPT käivitatakse uuesti turbiin. Sellises olukorras tuleb seadistada vooluhulga 

reguleerimise klapi abil turbiin selliselt, et vooluhulk oleks Q=0,05m
3
/s. See on vajalik, et 

tagada paisust allavoolu olevas voolusängis sanitaarvooluhulk (Qmin95%=0,044 m
3
/s). 

Turbiini ja ülevoolu koostööd ning veetaset paisjärves iseloomustab joonis 4.2.  

 

Joonis 4.2 Vooluhulgad ülevoolust ja turbiinist vastava veetaseme korral. 

Töös hinnati ligikaudset aega, kui kiiresti võib veetase kõikuda turbiini lülitusastmete 

vahel. Arvutati näidet, kus looduslik vooluhulk paisu lävendis on Qlooduslik=0,16 m
3
/s ning 

turbiin on  eelnevalt kinnises asendis ning avab 1/3 tööratta ulatusest. Näitearvutus tehti 

vastava vooluhulgaga, kuna sellisel juhul on paisjärve tühjenemise aeg kõige kiirem. 

Paisjärv võib tühjeneda kiiremini, kui Võsu jõe looduslik vooluhulk hakkab pärast turbiini 

käivitumist vähenema, kuid saadaolevate andmete põhjal ei osata hinnata looduliku 

vooluhulga muutumise kiirust. Paisjärve tühjenemist oleks võinud hinnata ka looduliku 

vooluhulgaga Q=0,31 m
3
/s turbiini 1/3 ning 2/3 tööratta ulatuse vahel, kuid tulemus oleks 

sama, kuna paisjärve tühjenemise vooluhulk ei muutu. Sama kehtib ka voolhulga Q=0,46 

m
3
/s ning turbiini 2/3 ning 3/3 tööratta ulatuse korral. 

Kinnise turbiini ning loodusliku vooluhulgaga Qlooduslik=0,16 m
3
/s tõuseb veetase paisjärves 

tasemeni 24,82 m ning käivitub 1/3 turbiini tööratta ulatusest. Sel momendil, kui turbiin 

käivitub, on vastaval veetasemel turbiini ning ülevoolu läbilaskevõime koos 

Q24,82=0,31m
3
/s, mis tähendab, et veetase paisjärves hakkab langema. Kui veetase on 

langenud kõrguseni 24,76 m, ehk tasemeni, kus turbiin välja lülitub, on turbiini ning 

ülevoolu läbilaskevõime Q24,76=0,16 m
3
/s. Veetaseme langedes muutub igal ajahetkel 

ülevoolu läbilaskevõime, kuid lihtsustuse eesmärgil arvestati, et veetaseme langedes 
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tasemelt 24,82 m kuni 24,76 m on süsteemi läbilaskevõime vastavate veetasemete juures 

olevate läbilaskevõimete keskmine väärtus, mis arvutati valemiga 

         
             

 
 

         

 
      

  

 
,     (4.1) 

kus Qkesk on kahe veetaseme puhul keskmine läbilaskevõime m
3
/s; 

 Q24,82 – süsteemi läbilaskevõime veetaseme 24,82 m juures m
3
/s; 

Q24,76 – süsteemi läbilaskevõime veetaseme 24,76 m juures m
3
/s. 

Kui paisjärve lävendis looduslik vooluhulk on Qlooduslik=0,16 m
3
/s ja süsteemi keskmine 

läbilaskevõime on Qkesk=0,235 m
3
/s, siis paisjärv tühjeneb antud kihis vooluhulgaga 

                                              
  

 
,     (4.2) 

kus Qtühjenemine on vooluhulk, millega paisjärv antud olukorras tühjeneb m
3
/s. 

Leidmaks aega, kui kiiresti paisjärv vastava vooluhulgaga tühjeneb, on tarvis vastava kihi 

mahtu. Vastava kihi kõrgus H on 24,82-24,76=0,06 m. Paisjärve keskmine veepeegli 

pindala on 49000 m
2 

(Laviku järv VEE2088730. EELIS). Seega vastava kihi maht V on 

49000·0,06=2940 m
3
. Vastava mahu tühjenemise aeg arvutati valemiga 

   
 

            
 

    

     
        ,       (4.3) 

kus t on tühjenemise aeg sekundites. 

Arvutuse tulemusena leiti, et kui looduslik vooluhulk Laviku paisu lävendis on 

Qlooduslik=0,16 m
3
/s, siis turbiini käima lülitamisest kuni turbiini välja lülitamiseni läheb 

ligikaudu aega 39200 sekundit, mis on ligikaudu 11 tundi. Tulemusest võib järeldada, et 

veetase paisjärves kõigub võrdlemisi aeglaselt ning automaatika ei pea väga tihti turbiini 

reguleerima.  
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5. KALAPÄÄSU RAJAMINE 

5.1. Kalapääsu rajamise vajalikkus ja võimalused 

 

Võsu jõgi kuulub lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse 

Laviku paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte (RTL 2004, 87, 1362). Hetkel takistab 

Laviku pais kalade edasist rännet ülesvoolu. Laviku paisule korrektselt toimiva kalapääsu 

rajamisega avaneks kaladele rändevõimalus Soome lahest kuni Muike paisjärveni, 

kaasaarvatud Laviku paisjärve. Laviku paisust Muike paisuni on Võsu jõgi looklev ja 

käänuline ning lõigu pikkus on ca 4 km. Kui kaladel avaneb rändevõimalus Laviku paisust 

edasi, võib rajada kalapääsud ka Laviku paisust ülesvoolu paiknevatele paisudele. Sellega 

avaneks kaladele rändevõimalus kogu Võsu jõe ulatuses. Kaladele rändevõimaluse 

tekitamisega suureneks Laviku paisjärve bioloogiline mitmekesisus ning kalapääs 

võimaldaks Laviku paisjärve elustikul liigelda mööda Võsu jõge allavoolu.  

Kalapääsu rajamine Laviku paisule on raskendatud, kuna ehituslikud tingimused kalapääsu 

jaoks on äärmiselt kitsad. Laviku paisjärv asub maastikuliselt 7-8 meetri sügavuses orus 

(Järvet 2014). Seetõttu on sinna kamberkalapääsu ja looduslähedase kalapääsu rajamine 

kulukas. Antud töös uuriti vastavatele tingimustele sobiva kalapääsu rajamist Laviku 

paisule.  
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5.2. Denili kalapääs 

 

5.2.1. Ajalugu ning tööpõhimõte 

 

Belgiast pärit G. Denil (1909-1938)  alustas, hiljem enda järgi nime saanud, vastuvoolu 

kalapääsu uurimist aastal 1925. Denil katsetas kalapääse erineva geomeetria, langude ning 

mõõtmetega, et leida kõige parem lahendus, mida kalad suudaksid kasutada. Pärast seda on 

Denili poolt välja töötatud kalapääsu uuritud mitmete ülikoolide poolt näiteks 

Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ning Kanadas. Uuringud on kinnitanud, et Denili 

välja töötatud geomeetria on parim lahendus, kuid liigselt suured langud võivad osutuda 

teatud kalaliikidele liiga suureks. (Katapodis 2012) 

Denili kalapääs koosneb sirgest kanalist, milles on reeglipäraselt väikeste vahega lamellid. 

Denili kalapääsu selgitab joonis 5.1. Kalapääsu lamellide vahel tekib pidev voolu 

tagasipõrkumine (turbulentne vool) ja toimub vee energia hajumine, mis põhjustab 

suhteliselt madala keskmise voolukiiruse. (Merkblatt DWA-M 509 2014)  

Vee voolukiirus on suurem kalapääsu ülemises veekihis ning tunduvalt madalam alumises. 

Denili kalapääsus on piisavalt suur voolukiirus, mis ei lase osakestel kalapääsu põhja 

settida ning ühtlasi on pääsu ülemises veekihis liikuv kiire vool ka heaks peibutusvooluks. 

(Katopodis 1992) 

 

 

Joonis 5.1 Denili kalapääsu kanal (Merkblatt DWA-M 509 2014) 
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Denili kalapääsu disain võimaldab lühikese vahemaaga rajada kalapääs suhteliselt suure 

kõrguste vahe ületamiseks. Varasemalt rajati Denili kalapääse languga 20-25 % ning 

pikkusega 12 meetrit. Tänapäeva uuringud on näidanud, et need parameetrid on liiga 

suured, kuna Denili kalapääsu rennis ei ole kaladel võimalust puhata ning nad peavad renni 

läbima ühe sööstuga. Uuringute kohaselt on korrektselt projekteeritud ja ehitatud 

kalapääsus võimelised liikuma ka väiksema ujumisvõimega kalaliigid. (Merkblatt DWA-M 

509 2014) 

Denili kalapääsu eelisteks teiste kalapääsude ees on väiksem maksumus võrreldes näiteks 

kamberkalapääsudega (U.S. Department of Commerce). Lisaks teeb Denili kalapääsu 

kompaktne konstruktsioon võimalikuks rajada kalapääs olemasolevate paisude kõrvale, 

kus ei ole palju ruumi (Merkblatt DWA-M 509 2014).  

 

 

5.2.2. Kanali disain 

 

Denili kalapääsu renn on alati sirge, kuna kurvid mõjutavad vee voolu omadusi. 

Suunamuutusi on võimalik teha ainult vahebasseinide abil. Kanal valmistatakse reeglina 

betoonist või puidust. Kalaliigi isendite suurus ning ujumisvõime paneb paika Denili 

kalapääsu mõõtmed ning langu. Denili pääsu on võimalik rajada ka väga väikese 

ujumisvõimega kaladele, kuid siis on pääsu pikkus nii suur, et pääs kaotab eelised teiste 

kalapääsu lahenduste ees. (Merkblatt DWA-M 509 2014) 

Denili kalapääsu üks renn võib olla maksimaalselt 10 m pikk. Kui ülemise- ja alumise bjefi 

kõrguste vahet ei ole võimalik antud pikkuse ja lubatud languga tagada, tuleb rajada 

vahebasseinid. Maksimaalselt iga 10 m järel peab paiknema vahebassein. Vahebasseinid 

tuleb rajada nii, et turbulentse voolu energia oleks vähendatud ning kalad saaksid basseinis 

puhata. Soovitatav on rajada looduslähedasi ja veetaimestikuga vahebasseine. Basseinide 

rajamisel peab jälgima, et basseini kogunev ujupraht ei takistaks vee ega kalade liikumist. 

(Merkblatt DWA-M 509 2014) 
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5.2.3. Lamellid 

 

Denili kalapääsu lamellid on soovitatav valmistada puidust, kuid võib kasutada ka metalli 

või plasti. Kõik servad peavad olema ümarad, et vältida liikuvate kalade vigastamist. 

Standardse Denili kalapääsu lamellid paigaldatakse kanali põhja suhtes 45˚ nurga all. 

Lamellide parameetrid määrab kalaliik, kelle jaoks pääs rajatakse. (Merkblatt DWA-M 509 

2014) 

 

 

5.2.4. Hüdraulilised nõuded 

 

Denili kalapääsu puhul peavad kalad läbima renni otse ning ühe sööstuga ning neil ei ole 

rennis olles võimalik puhata.  Denili kalapääsu puhul saab määravaks parameetriks vee 

voolukiirus.  Seetõttu ei ole võimalik Denili kalapääsu rajada ka mis tahes laiusega, kuna 

voolu kiirus sõltub lamellide avade laiusest. Kui soovitakse kalapääsust lasta suurt 

vooluhulka, mille korral voolu kiirus ei ole kaldele sobiv, siis on võimalik kasutada kaht 

kõrvuti asetsevat Denili kalapääsu kanalit. (Merkblatt DWA-M 509 2014) 

 

 

5.2.5. Denili kalapääsu toimimise hinnang magevee kaladele 

 

Denili kalapääse on varasemalt rajatud pikemaid ja suurema languga, kui tänapäeva 

juhendid soovitavad. Et hinnata magevee kalade suutlikkust kalapääsu läbida, on aastal 

1990 korraldatud katse jõel nimega Grand river, mis asub Kanadas. Katses uuriti paisu, 

millele on rajatud kaks eraldiseisvat Denili kalapääsu, millest esimene asus läänekaldal 

ning teine idakaldal. Mõlemate kalapääsude ristlõiked ning lamellid olid identsed.  

Läänekaldal asuv kalapääs koosnes kolmest rennist ning kahest vahebasseinist. Kõik kolm 

renni olid rajatud languga 10%. Idakaldal asuv kalapääs koosnes vaid ühest kanalist, mis 

oli rajatud languga 20%. (Katopodis 1992) 
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Kalapääse hinnati püüniste abil ehk kõik kalapääsu läbinud kalad püüti kinni. Mõlema 

kalapääsu juures uuriti püüniseid kaks korda päevas. Uurimiste käigus tehti kindlaks, mitu 

kala on püünises ning mis liiki kaladega on tegemist. Kindlatel kalaliikidel määrati ka 

sugu, kaal ning suurus. Lisaks määrati ülemise ja alumise bjefi veetasemed ning vee 

temperatuur. (Katopodis 1992) 

Katsed teostati ajavahemikul 20.04.1990-11.05.1990. Selle aja jooksul loendati läänekaldal 

asuvast püünisest kokku 1590 kala, mille hulgas oli 8 erineva liigi esindajaid. Idakaldal 

asuvast püünisest loendati kokku 314 kala, mille hulgas oli 7 erineva liigi esindajaid. Seega 

kasutasid kalad rohkem Denili kalapääsu, mille lang oli 10%. Kokku kasutas väiksema 

languga kalapääsu 82,5% kõikidest püütud kaladest ning suurema languga kalapääsu 

17,5%. Protsendid on välja toodud joonisel 5.2. (Katopodis 1992) 

 

Joonis 5.2 Kaht erineva languga Denili kalapääsu kasutanud kalade protsent. (Katopodis 

1992) 

Antud katsest võib järeldada, et väiksem lang soodustab kalade läbipääsu võimalusi. 

 

  

82,50% 

17,50% 

Lääne kalda kalapääs 10% 
languga 

Ida kalda kalapääs 20% 
languga 
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5.2.6. Hüdraulilised arvutused 

 

Denili kalapääsu hüdraulilise disaini arvutused põhinevad empiirilistel meetoditel 

(Merkblatt DWA-M 509 2014). Esmalt määrati vastavalt kalaliigile Denili kalapääsule 

sobilikud parameetrid ning seejärel vooluhulgad läbi kalapääsu vastavalt veetasemele. 

Denili kalapääs dimensioneeriti antud töös selliselt, et pääsu saaksid kasutada lõhelised, 

kaasaarvatud harjus. 

Esmalt valiti Denili kalapääsu lamellide minimaalne ava laius ba=0,4 m. Seejärel määrati 

minimaalne vee sügavus lamelli sisselõikel hL=0,5. Parameeter hL on näidatud joonisel 5.3. 

 

Joonis 5.3 Denili kalapääsu iseloomustavad parameetrid (DVWK 2002) 

 Kalapääsu lamelli kogulaius arvutati valemiga (Merkblatt DWA-M 509 2014) 

                          ,      (5.1)  

kus b on lamelli kogulaius m; 

 ba – lamelli ava laius m. 

Ülejäänud kalapääsu lamellide dimensioonid arvutati valemitega (Merkblatt DWA-M 509 

2014) 

                           ,      (5.2)  

                                (5.3)  
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                          ,      (5.4)  

kus a on lamellide vahekaugus m, mis on näidatud joonisel 5.3. 

Tähiste c1; c2; a ning ba mõõtühikuks on m ning tähiste selgitused on toodud joonisel 5.4.  

 

Joonis 5.4 Denili kalapääsu lamelli dimensioonid (DVWK 2002) 

Lubatud suurimaks voolukiiruseks Denili kalapääsus sobib lõhelistele VL,zul=1,2 m/s 

(Merkblatt DWA-M 509 2014) 

Kalapääsu languks valiti juhendi järgi I=11% (Merkblatt DWA-M 509 2014). 

Lamelli kõrgus arvutati valemiga (Merkblatt DWA-M 509 2014) 

     
  

    
        

   

      
                 ,    (5.5)  

Kus a on kalapääsu lamelli ning pääsu põhja vaheline nurk ˚, milleks valiti 45 ˚. 

Kalapääsu lamelli kõrguseks valiti 1,1 m. Denili kalapääsu jaoks projekteeritud lamell 

koos mõõtmetega on toodud joonisel 5.5.  



41 

 

 

Joonis 5.5 Projekteeritud Denili kalapääsu lamell koos mõõtmetega mm.  

Vee sügavuse hL saamiseks sissevoolu surve h0 järgi koostati juhendi (Merkblatt DWA-M 

509 2014) põhjal joonis 5.6, millele lisati teise astme polünoomi trendijoon. Parameetrid hL 

ja h0 on selgitatud joonisel 5.3.  

 

Joonis 5.6 Vee sügavus kalapääsus vastavalt vee survele pääsu sissevoolul.  

Saadud valemiks on 

            
                 .      (5.6) 

Kalapääsu läbiv vooluhulk Q arvutati valemiga (Merkblatt DWA-M 509 2014) 

y = 0,2204x2 + 0,6672x - 0,0113 
R² = 0,9996 
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,        (5.7) 

Keskmine voolukiirus kalapääsu lamelli avas arvutati valemiga (Merkblatt DWA-M 509 

2014) 

    
 

            
     

,        (5.8) 

kus a- kalapääsu lamelli ning pääsu põhja vaheline nurk ˚. 

Arvutuste tulemusena leiti, et kalapääsu saavad kasutada soovitud kalad olukorras, kus 

vooluhulk kalapääsus on minimaalselt Q=0,20 m
3
/s. Ülempiiri määrab voolukiirus, milleks 

on maksimaalselt VL =1,2 m/s, millele vastab vooluhulk Q=0,23 m
3
/s. Vastavate 

parameetrite järgi dimensioneeriti Denili kalapääsu vahebasseinid, kasutades valemit 

(Merkblatt DWA-M 509 2014) 

          
 

 
   

 

    
 

    

 
          

      
        ,      (5.9) 

kus Abassein on vahebasseini pindala m
2
; 

ρ –  vee tihedus kg/m
3
; 

vL –  keskmine voolukiirus lamelli avas m/s;  

pD– energiatihedus W/m
3
; 

hm – vahebasseini vee sügavus m. 

Vahebasseinide minimaalseks vee sügavuseks valiti 0,8 m, kuna sellist suurust soovitab 

Denili kalapääsu rajamise juhend. Vee energiatihedus vahebasseinis peab olema väiksem 

kui pD=25 W/m
3
 (Merkblatt DWA-M 509 2014). 

Kui antud parameetritega Denili kalapääs projekteerida jaotises 6 kirjeldatud tingimuste 

kohaselt, siis on kalapääsu toimimiseks sobivate vooluhulkade korral maksimaalne 

veetasemete kõrguste vahe ülavee ning alavee vahel 4,17 m. Vastava kõrguste vahe 

ületamiseks on vaja rajada Denili kalapääs, mis koosneb kokku neljast kanalist pikkusega 

9,5 m ning kolmest vahebasseinist, mille pikkus on 3 meetrit, ning laius 4 meetrit. Laviku 

paisule projekteeritud Denili kalapääs on näidatud lisas 3. Denili kalapääsu paiknemine 

paisul on näidatud lisas 4.   
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6. HÜDROSÕLM KOOS DENILI KALAPÄÄSUGA 

 

Denili kalapääs on võimalik rajada ülevoolu vasakule küljele. Hüdrosõlme skemaatiline 

lõige sissevoolult on toodud joonisel 6.1. 

 

Joonis 6.1 Kalapääsuga hüdrosõlme skemaatiline lõige sissevoolul. 

Ristvoolu hüdroturbiin koos kalapääsuga töötaks põhimõttel, et hetkel, mil veetase on 

kalapääsu jaoks liiga kõrge, lükkab turbiin ennast järgmisele astmele. Kui kalapääsu jaoks 

jääb vett liiga väheks, lülitub turbiin tagasi madalamale astmele. Vastavad veetasemed 

turbiini töö jaoks oleksid NPT=24,80 m ning 24,75 m. Sellise tegevusega on võimalik 

kalapääsu tingimusi hoida kalale sobivana ka erinevate vooluhulkade korral. Kalapääsu 

läbimiseks on lõhelistele parimad tingimused, kui vooluhulk kalapääsus jääb vahemikku 

0,2-0,23 m
2
/s.  Kui vooluhulgad paisu lävendis on väikesed, siis on turbiin kinnises asendis 

ning kogu vesi voolab läbi kalapääsu. Kui Võsu jõe vooluhulk suureneb, lastakse vett läbi 

ülevoolu ning turbiini. Sellisel juhul on võimalik kalapääsus hoida lõhelistele parimaid 

tingimusi, kui Võsu jõe vooluhulk on maksimaalselt Q=0,78 m
3
/s. Siis jagunevad 

vooluhulgad kalapääsu, ülevoolu ja turbiini vahel vastavalt Qkalapääs=0,23 m
3
/s, 

Qülevool=0,10 m
3
/s ja Qturbiin=0,45 m

3
/s. Koos projekteeritud Denili kalapääsuga on võimalik 

turbiini kasutada 1/3 tööratta ulatuses, kui Võsu jõe vooluhulk on vähemalt Q=0,36m
3
/s. 
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Siis jagunevad vooluhulgad kalapääsu, turbiini ja ülevoolu vahel vastavalt 

Qkalapääs=0,20m
3
/s, Qturbiin=0,15m

3
/s ja Qülevool=0,01m

3
/s. Turbiini saab kasutada 2/3 

tööratta ulatuses, kui Võsu jõe vooluhulk on Q=0,51m
3
/s ka 3/3 tööratta ulatuses kui 

Q=0,66m
3
/s. Antud lahenduse puhul lastakse esteetilisuse eesmärgil väike hulk vett ka läbi 

ülevoolu. 

Olukorras, kus aurumine paisjärve pinnalt on suur ning pealetulev vooluhulk väike ja 

veetase paisjärves langeb tasemeni MPT=24,12 m, käivitub turbiin. Turbiini tööratas tuleb 

avada 1/3 ning turbiini voolhulga reguleerimise klapp peab olema asendis, et läbi turbiini 

lastakse vooluhulk Q=0,05 m
3
/s. Selle tegevusega on võimalik tagada sanitaarvooluhulk ka 

paisust allavoolu isegi siis, kui Võsu jõe vooluhulk on olematu. Ülevoolu turbiini ja 

kalapääsu läbilaskevõimed sõltuvalt paisjärve veetasemest on näidatud joonisel 6.2.  

 

Joonis 6.2 Ülevoolu, turbiini ning kalapääsu läbivad vooluhulgad vastava veetaseme 

korral. 

Arvutuste tulemustest on näha, et Qmax1%=7,04 m
3
/s korral koos kalapääsuga ning töötava 

turbiiniga tõuseb veetase paisjärves tasemeni KPT=25,51 m. Kinnise turbiini korral tõuseb 

paisjärve veetase kõrguseni 25,54 m. Kui vett juhtida läbi ülevoolu tõuseb Qmax1%=7,04 

m
3
/s korral paisjärve veetase kõrguseni 25,63 m. Seega, kui rajada Laviku paisule 

kalapääs, väheneb ülevoolu nõlvade kindlustamise vajaduse ulatus ainult ca 10 cm.    
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Kalapääsus olevaid tingimusi on võimalik lõhelistele parimas olukorras hoida, kui Võsu 

jõe vooluhulgad on 0,2 – 0,78 m
3
/s. Antud vahemik on näidatud joonisel 6.3, kus uuriti 

kolme erineva aasta hüdrograafe. 

 

Joonis 6.3 Aastate 1968, 2006 ja 2008 hüdrograafid, kalapääsu toimimiseks maksimaalne 

ning minimaalne vooluhulk ning lõheliste ülesvoolurände aeg.  

Kalade rändamisvõimaluste uurimiseks kasutati kolme aastat. Aasta 1968 vooluhulkasid 

iseloomustavad suured tippvooluhulgad märtsi lõpus ning novembri alguses. Muul ajal 

esinenud vooluhulkasid iseloomustab keskmine äravool Laviku paisu lävendis. Aasta 2006 

oli äärmiselt veevaene aasta, mil aasta keskmine vooluhulk oli Q=0,21m
3
/s. Aasta 2008 

keskmine vooluhulk oli tavapärasest suurem, ning keskmisest suurema väärtusega 

vooluhulkasid esines aasta ringselt. 

Kalade sigimisrände ajad on vastavalt liigile erinevad. Näiteks meriforelli ning lõhe 

sigimisränne sügisel toimub ajavahemikus 15.09-01.12 ning kevadel 01.04-01.05 

allavoolurände ajal (AS Maves 2008). Jõeforell soovib rännata ülesvoolu ajavahemikus 

15.09-01.12 ning allavoolu 01.04-31.05 (AS Maves 2008). Harjus soovib kevadel rännata 

ülesvoolu ajavahemikul 01.04-15.05 ning allavoolu 01.09-01.11 (AS Maves 2008). 

Vastavate kalaliikide ülesvoolu rändamise ajavahemikud on toodud joonisel 6.3. 
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Joonise 6.3 põhjal on võimalik väita, et kaladel on teatud perioodidel kalapääsu läbimine 

raskendatud. Võsu jõe vooluhulgad võivad olla liiga suured kui ka liiga väikesed, et tagada 

lõhelistele parimad tingimused kalapääsus. Jooniselt 6.3 on näha, et probleeme võib 

tekkida harjuse ülesrände ajal aprilli alguses, kuna sel perioodil on vooluhulgad suuremad 

ning kalal võib esineda pääsu läbimisega raskusi. Samuti on näha, et liigselt suuri 

vooluhulkasid võib esineda lõhe, jõe- ning meriforelli rändeperioodil. Sel perioodil võib 

veevaesel aastal esineda vooluhulkasid, mil vett on kalapääsu korrektseks toimimiseks 

liiga vähe.  

Siinkohal tasub ka mainida seda, et kalapääsu maksimaalsed ning minimaalsed 

vooluhulgad tähendavad seda, et kalal on antud vahemikus kalapääsu kasutamiseks 

parimad tingimused. Seega kui vooluhulk kalapääsus ületab Q=0,23m
3
/s, ei tähenda see 

koheselt, et ükski kala ei ole võimeline kalapääsu kasutama. Seda tõestab ka jaotises 5.2.6 

kirjeldatud katse, mis tõestab, et teatud kalaliigid suudavad Denili kalapääsu läbida ka 

oluliselt raskemates tingimustes.  
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7. KALAPÄÄSUTA NING KALAPÄÄSUGA LAHENDUSTE 

VÕRDLUS 

 

Kui Laviku paisule rajada antud töös projekteeritud kalapääs, siis väheneb ülevoolu 

nõlvade kindlustamise vajadus mõne sentimeetri võrra, mis ei anna märkimisväärset eelist 

kalapääsuta lahenduse puhul. Kalapääsu rajamisega avaneb rändevõimalus kaladele mööda 

Võsu jõge ka Laviku paisust ülesvoolu. Siiski esineb antud lahenduse puhul ka perioode, 

kus Võsu jõe vooluhulgad võivad olla kaladele pääsu läbimiseks ebasobilikud. 

Kalapääsuga lahenduse puhul saab ristvoolu turbiin töötada 1/3 tööratta ulatuses olukorras, 

kus vooluhulk Laviku paisu lävendis on vähemalt Q=0,36m
3
/s. 2/3 töörattast võib avada 

olukorras, kus vooluhulk paisu lävendis on Q=0,51 m
3
/s. Kogu tööratast on võimalik 

kasutada, kui vooluhulk paisu lävendis ületab Q=0,66 m
3
/s. Vastavaid vooluhulkasid 

võrreldi koos eelnevalt uuritud aastatega 1968, 2006 ning 2008 joonisel 7.1. 

 

Joonis 7.1 Aastate 1968, 2006 ja 2008 hüdrograafid Laviku paisjärve paisu lävendis koos 

turbiinile sobilike vooluhulkadega koos kalapääsuga. 
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Jooniselt 7.1 on näha, et soovitud turbiini koos kalapääsuga on võimalik kasutada ainult 

piiratud ajal. Keskmiste vooluhulkadega aasta korral on turbiini võimalik kasutada ainult 

kevadel ning sügisel, mil esinevad tippvooluhulgad. Näiteks aasta 1968 (keskmise 

veerohkusega aasta) vooluhulkadega oleks turbiini võimalik kasutada 101 päeval aastas. 

Veerohkel aastal on võimalik turbiini kasutada ka pikema perioodi jooksul. 

Kui Laviku paisule kalapääsu ei rajata, siis on võimatu kaladel Laviku paisust ülesvoolu 

rännata. Ka allavoolu rändamine on raskendatud, kuid üle ülevoolu siiski võimalik. Ilma 

kalapääsuta lahenduse korral on aga soovitud turbiini võimalik pikemal perioodil 

rakendada. Turbiinile sobilikke vooluhulkasid kirjeldab joonis 7.2. 1/3, 2/3 ning 3/3 

turbiini tööratta laiusest saame tööle rakendada vastavalt Q=0,16m
3
/s, Q=0,31m

3
/s ning 

Q=0,46m
3
/s juures.  

 

Joonis 7.2 Aastate 1968, 2006 ja 2008 hüdrograafid Laviku paisjärve paisu lävendis koos 

turbiinile sobilike vooluhulkadega ilma kalapääsuta.  

Jooniselt 7.2 on näha, et turbiini on võimalik kasutada pikemal perioodil, kui kalapääsuga 

lahenduse korral. Kuid ka sellises olukorras esineb veevaesetel aastatel olukordi, kus 

turbiin peab olema täiesti kinnises asendis.  1968 aasta vooluhulkade korral oleks turbiini 

võimalik kasutada 287 päeval aastas. 
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Seega kahe lahenduse võrdluse tulemusena võib järeldada, et ilma kalapääsuta lahenduse 

korral takistatakse kalade rännet, kuid soovitud turbiini on võimalik pikemal perioodil 

kasutada. Kalapääsuga lahenduse korral tekitatakse kaladele võimaluse rännata mööda 

Võsu jõge Laviku paisust ka ülesvoolu, kuid kaotatakse energia tootlikkuselt. Mõeldav on 

ka teiste parameetritega või koguni teist tüüpi turbiini kasutamine, kuid seda antud töös 

käsitletud ei ole.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas magistritöös uuriti Denili kalapääsu rajamise võimalusi Laviku paisule koos 

hüdroenergia tootmise võimalusega. Seoses töö eesmärgiga teostati Võsu jõe kohta 

hüdroloogilised arvutused, mille tulemusena saadi Laviku paisu lävendi maksimaalsed 

ning minimaalsed vooluhulgad: Qmax1%=7,04 m
3
/s, Qmin95%=0,044 m

3
/s.  

Laviku paisul asub ülevool ja põhjalase, millele järgneb ca 50 m pärast truup. Kontrolliti 

kõigi kolme rajatise läbilaskevõimet. Arvutusalustena kasutati kirjanduses saadaval olevaid 

juhendeid ning vabavarana saadaval olevat analüüsiprogrammi. Tulemuseks saadi, et 

Laviku paisust allpool paiknev torusild suudab Qmax1%=7,04 m
3
/s läbi lasta. Samuti ei teki 

Qmax1%=7,04 m
3
/s vooluhulga korral probleeme, kui vesi voolab ülevoolu kaudu ning 

põhjalase on täiesti avatud. Ülevool üksinda sellist vooluhulka läbi lasta ei suuda.  

Laviku paisul soovitakse toota hüdroenergiat ristvoolu turbiini abil ning soovitakse ära 

kasutada olemasolevaid vesiehtisi. Seetõttu kirjeldati antud töös ristvooluturbiini omadusi 

ning tööpõhimõtet. Kontrolliti paisjärve veetasemeid suurte vooluhulkade korral juhul, kui 

turbiin takistab põhjalasu täielikku avamist. Tulemuseks saadi, et veetase paisjärves tõuseb 

tasemeni, kus vesi hakkab ohustama ülevoolu nõlvasid ning paisjärve saarel olevat sauna 

puitkonstruktsiooni. Töös pakuti välja lahendus, mis võimaldaks vajaduse korral turbiin 

põhjalasu šahtist välja tõsta. Kuna antud lahendus osutub ehituslikult keerukaks, loobuti 

sellest ning otsustati, et ülevoolu nõlvasid tuleb vajalikus ulatuses kindlustada. Võeti vastu 

otsus, et veetasemel on paisjärves lubatud tõusta paisjärve saarel oleva sauna 

puitkonstruktsioonini, kuna see ei oma endast suurt ohtu ega põhjusta olulist varalist kahju. 

Töös arvutati, milliste vooluhulkade korral on võimalik välja valitud turbiini kasutada. 

Pakuti välja veetasemete absoluutväärtused, mille korral turbiin end automaatika abil 

reguleerima peaks. Hinnati ühe näite põhjal ligikaudset aega, kui kiiresti peab valitud 

turbiini automaatika turbiini sisse või välja lülitama.  



51 

 

Töös kirjeldati kalapääsu rajamise võimalusi Laviku paisule. Leiti, et Laviku paisule võiks 

sobida Denili kalapääs. Töös kirjeldati Denili kalapääsu ajalugu, disaini ning hüdraulilisi 

nõudeid. Kirjeldati aastal l990 teostatud katset Denili kalapääsude kohta, kus võrreldi 

kalade suutlikkust läbida erinevate langudega Denili kalapääse. Töös koostati hüdraulilised 

arvutused Denili kalapääsu jaoks. Võsu jõe hüdroloogiat arvestades, on Denili kalapääsu 

rajamine Laviku paisule võimalik.   

Uuriti, kuidas toimivad koos projekteeritud Denili kalapääs, ülevool ning turbiin. Leiti 

veetasemed, mille korral on vooluhulk kalapääsus lõhelistele kõige sobilikum. Määrati 

veetasemete absoluutkõrgused, mille korral peab automaatika turbiini reguleerima. 

Kontrolliti koos kalapääsuga paisjärves kujunevaid veetasemeid ning leiti, et kalapääsu 

rajamine ei vabasta vajadusest kindlustada ülevoolu nõlvasid. Peale selle uuriti kaladele 

sobilikke rändetingimusi projekteeritud kalapääsus arvestades Võsu jõe hüdroloogiat. 

Tulemuseks saadi, et probleeme võib esineda harjuse rändamisega ülevoolu aprilli alguses, 

kuna sel perioodil võivad vooluhulgad Laviku paisu lävendis olla suured. Suur vooluhulk 

põhjustab vooluhulga suurenemise kalapääsus, mis omakorda põhjustab kalapääsus liigselt 

suure voolukiiruse. Liiga suuri vooluhulkasid võib esineda lõhe, jõe- ning meriforelli 

ülesvoolu rände ajal. Samuti võib veevaesel aastal esineda perioode, kus Võsu jõe 

vooluhulgad on liiga väikesed, et kalad suudaksid kalapääsu läbida. 

Võrreldi  kalapääsuga ja ilma kalapääsuta lahendust. Võrdluse tulemusena leiti, et kui 

rajada Laviku paisule kalapääs, avatakse rändevõimaluse soovitud kalaliikidele, kuid 

kalapääsule mineva vooluhulga arvelt väheneb turbiini kasutamise aeg. Kui kalapääsu 

Laviku paisule mitte rajada, siis ei ole kaldel võimalik rännata Laviku paisust ülesvoolu, 

kuid välja valitud turbiini on võimalik pikemal perioodil kasutada.  

  



52 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. ARS Projekt OÜ. (2013) Laviku vesiveski hüdroturbiini paigaldamine, Tallinn. 

2. AS Maves. (2008) Vooluveekogu paisutamiseks nõutava vee erikasutusloa koostamise 

juhend. Tallinn 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/paisutamisejuhend.pdf 

(05.04.2016) 

3. Renewables first. Crossflow turbines. 

https://www.renewablesfirst.co.uk/hydropower/hydropower-learning-centre/crossflow-

turbines/ (05.04.2016) 

4.  Deutcher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK), Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. (2002) Fish Passes – Design, 

dimensions and monitoring. Rome. 

5. Federal Highway Administration. (2015) 

https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/software/hy8/ 

6.  Järvet, A. (2014) Hüdroenergia kasutamisest Laviku vesiveskis elektri tootmiseks. 

7. Katapodis, C., Williams, J.K. Ecological Engineering (2012) 

8. Katopodis, C. (1992) Introduction to fishway design. http://www.dfo-

mpo.gc.ca/Library/216976.pdf (05.04.2016) 

9. Clink Hydro Energy. Level of turbine efficiency.  http://cink-hydro-energy.com/en/2-

cell-crossflow-turbine (05.04.2016) 

10. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. RTL 2004, 87, 

1362 (Vastu võetud 15.06.2004 nr 73). – Riigi teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/898474 (05.04.2016) 



53 

 

11. Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. (1995) Hüdraulika ja Pumbad. Tartu: 

Greif. 

12. Merkblatt DWA-M 509. (2014) Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare 

Bauwerke– Gestaltung, Bemessung, Qualitätssicherung. 

13. Täpsustatud nõuded veekogu paisutamise, paisutamisega seotud keskkonnaseire, vee-

elustiku kaitse, paisu, paisutuse likvideerimise ja veetaseme alandamise kohta ning 

ökoloogilise miinimumvooluhulga määramise metoodika. (Vastu võetud 19.09.2014 nr 

40). – Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/124092014001 (05.04.2016) 

14. U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric 

Administation, National Marine Fisheries Service. Diadromous Fish Passage: A primer 

on Technology, Planning, and Design for the Atlantic and Gulf coasts. 

https://www.greateratlantic.fisheries.noaa.gov/habitat/publications/fishpassageprimer.pdf 

(05.04.2016) 

15. Veekogu: Laviku järv VEE2088730. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - 

Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=4;68547596;est;eelisand;;&comp=

objresult=veekogu&obj_id=940293658 (05.04.2016) 

16. Veekogu: Võsu jõgi VEE1077100. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - 

Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=4;68547596;est;eelisand;;&comp=

objresult=veekogu&obj_id=-535260282 (05.04.2016)  

 

 

 

 

 

  



54 

 

 

 

DESIGN OF A DENIL FISH PASS FOR THE LAVIKU DAM 

Summary 

 

The purpose of this thesis was to analyse the possibilities to construct a Denil fish pass to 

the Laviku dam. The owner`s desire to produce hydro energy with a cross-flow turbine was 

taken into consideration. Hydrological calculations for the river Võsu were made due to the 

purpose of the thesis. Hydrological analysis revealed that the maximum and minimum flow 

rates at the Laviku dam are Qmax1%=7,04 m
3
/s and Qmin95%=0,044 m

3
/s, respectively.  

The existing hydraulic structures were described. The existing hydraulic structures are an 

overflow, a bottom outlet and a culvert. It was estimated how much of water could 

discharge via each structure. The calculations were made by using guidelines found in 

literature and a freeware computer software. It was found that the culvert could handle the 

flow rate Qmax1%=7,04 m
3
/s. It was found that the overflow alone could not pass 

Qmax1%=7,04 m
3
/s, therefore the bottom outlet should be used in this situation.  

At the Laviku dam the owner has an idea to produce hydro energy by using a cross-flow 

turbine. However, the owner does not want to reconstruct the existing hydraulic structures. 

In this thesis the features and principles of a cross-flow turbine were described. The water 

levels of the reservoir have been analysed when the turbine is used, i.e. the bottom outlet 

could not discharge at a maximum rate. It was found that the water level in the reservoir 

would rise to a level, where it could be dangerous to the slopes of the overflow in case of 

high flow periods, e.g. Qmax1%=7,04 m
3
/s. Besides, the water level would rise higher than 

the wooden construction of a building located on an island in the middle of the reservoir. It 

was proposed that the turbine could be lifted up from the bottom outlet to increase the 

discharge to pass Qmax1%=7,04 m
3
/s as planned in the original design. However, it is 

technically complicated, so this solution was rejected. It was decided that the slopes of the 

overflow need additional protection. It was decided that the water level can rise to the 

wooden construction of the building located on the island, because it is neither dangerous 

nor expensive. 
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 It was estimated at which range of river inflow the turbine could operate, including its 

ability for self-regulation from 1/3 load up to 3/3 load. The approximate time, how long the 

turbine could stay on the same load was estimated. 

The possibility to design and to construct a fish pass, to the Laviku dam, was studied. It 

was found that a Denil fish pass could suit the Laviku dam. The history, design and 

hydraulic principles of a Denil fish pass were described. The Denil fish pass was designed 

for the Laviku dam. 

It was analyzed, how the designed fish pass, overflow and the turbine would work in 

conjunction. The water levels at the reservoir were analysed and it was found that even 

with the fish pass, the slopes of the overflow need additional protection. The migrating 

conditions of specific fish species were analyzed and it was found that at the beginning of 

April grayling might encounter problems with migrating upstream, because the flow rates 

at Laviku dam might be too big. During the high flow and low flow salmon and trout may 

also have difficulties to pass the fish pass.  

Finally, it was compared how the hydraulic structures at the Laviku reservoir would work 

with and without the Denil fish pass. If a Denil fish pass is constructed then some species 

of fish may reach the spawning areas located upstream of Laviku reservoir however, it 

comes with some expense of lower hydro energy production and vice versa. Without a fish 

pass the upstream migration is blocked and some more hydro energy could be produced. 
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Lisa 1. Ülevoolu plaan 
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Lisa 2. Ülevoolu pikiprofiil 
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Lisa 3. Denili kalapääsu plaan ja pikilõige 
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Lisa 4. Denili kalapääsu paiknemine paisul 

 

 

 

 

 


