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Millest me räägime?

 Veekogude taastamine – järved, jõed, paisjärved, 

rannikujärved

 Vooluveekogude tõkestatus – 1000 paisu – nende mõju 

kalavarudele on suur

 Kalastiku hea seisund – miks me räägime alati 

kaladest/lõhelistest?





Kuidas defineerida eilset?

Aga siiski – kui kunagi leiutatakse 
hüdroenergiast odavam energiaallikas (see aeg 
on juba praktiliselt vist käes), siis annaksin oma 
täie panuse selleks, et taastada üks looduslikult 
kaunimaid kohti meie kodumaal: Taevaskoja jõgi 
– Ahja jõgi Kiidjärvest Taevaskojani. 

Katkend raamatust „Õngemees kalavetel“ - autorid J. Elango, A. Ivask, M. Mälk jne; 
illustraator ja kujundaja: U. Külv; Tallinn, 1960.

Albert Ivask: „Mälestusi Taevaskojast“ lk 181-188.



Kuidas defineerida eilset?

 Kalandusseaduse teostamise määrus - § 9.

 „ Põllutööminister võib oma otsusega nõuda jõgede 
paisudele kalatreppide ehitamist paisuomanikelt, kui selle jõe 
majanduslikult tähtsamata kalaliikide kudekohad asuvad 
pealpool paisu, samuti võib nõuda kalatreppide ehitamist 
angerjatele nende kasvukohtadele pääsemiseks.“

 „Kalatrepi on paisuomanik kohustatud ehitama omal kulul 
Põllumajandusosakonna poolt heaks kiidetud kava kohaselt 
ja määratud tähtajaks. Tähtaeg kalatrepi ehitamiseks ei või 
olla vähem kui üks aasta ministri otsuse teatamise ajast 
arvates“

 Tekst pärineb „Seadused ja määrused kalanduse alal“. Jõgise, K. K-Ü Agronoom, Tallinn, 1939



Eile – mõned verstapostid poliitika kujundamisel 

vooluveekogude kalastiku parandamise suunas 

 2004 – Natura direktiiv / ELi veepoliitika raamdirektiiv

 2004  - Lõheliste kudemis- ja elupaikade määrus (LKS – koelmuala kaitse)

 2004/2009 – VPRD, VeeS – kalade läbipääsu nõue paisudel (tähtaeg 01.2013)

 2022 uued VMK-d, Bioloogilise mitmekesisuse strateegia – 25 000km vabasid jõgesid

 TEGEVUSED

 Riigi (KAUR) poolt juhitud projektid (nt Laastre, Loobu, Sindi jt).

 2013ks aastaks tehtud kalapääsude arv – 21 kalapääsu.

 Kuni 2019. aastani SA KIK-i avatud voor kalade läbipääsu rahastuse taotlemiseks.

Kokkuvõte: 2014-2019: 81 kalapääsu

Tulemused: Tehiskalapääsud ei tööta – ca 10 %; ca 60 % teostatud kalapääsudest on jäetud 

hooletusse ja on puuduseid, 30 % töötavad hästi ja ei vaja hetkel lisainvesteeringut.

 2019-2020 – Riigi poolt juhitud projektid (RMK)  (nt Vanaveski, Varangu, Helme jt)



Eile – ametnike põhine ajaline ajaskaala

 Paisudega kaasneb päris suur kohustus ja regulaarne rahaline kulu:

 A) paisu korrashoid - konstruktsioonide korrashoid (enamus ehitatud Nõukogude ajal 

seega amortiseerumise aeg on ammu käes)

 B) paisjärve hoolduskulud – sette eemaldus

 C) keskkonnanõuete täitmise kulud – nt toimiv! kalapääs

 Eelpool toodud kulud ulatuvad ühe keskmise paisu puhul teatud intervalli tagant päris 

lihtsasti üle 0,5 MEUR

 Seda raha ei ole paisu omanikul reeglina kuskilt võtta või ei soovita sinna panustada –

üldjuhul katame need kulud seega ühiselt nii nagu tekitatud kahju kalastikule 

 Meie arvates peaks paisutused likvideerima, sest see on efektiivne ja peaaegu alati odavaim

 Hetkel riigil puudub selge ja ühtne nägemus ja poliitika, kuidas seda olukorda lahendada



Rahalised võimalused

 Rahalised vahendid paisude ja kalakoelmutega tegelemiseks järgmiseks ca 7-10 

aastaks:

 Ühtekuuluvusfondi veerahad ca 1 + 3 (järved) MEUR – vooluveekogud, mis ei ole heas 

seisundis kalastiku näitaja poolest ja peamiseks surveteguriks on paisud

 Ühtekuuluvusfondi looduskaitserahad – ca 2 MEUR – vooluveekogud, kus kaitsealused 

(kala)liigid on kesises seisundis kalade rände probleemide tõttu 

 EMKF – kalakoelmud ja kalade rändeteede avamine – ca 6 MEUR

 Muud vahendid – KIK, „Open Rivers“ programm, LIFE projektid, muud projektid

 Vahendeid küll teatud määral on aga kindlasti mitte piisavalt, et kõikide oluliste 

paisudega tegeleda, seega vahendeid tuleb kasutada mõistlikult, et saada maksimaalset 

kasu. 



Täna – looduslähedased kalapääsud ja 

likvideerimised
 Projekti elluviija: Riigimetsa Majandamise Keskus

 Projekti rahastatakse Ühtekuuluvusfondist 85 % ulatuses ning riiklik kaasfinantseering 
on 15 %.

 Toetust antakse looduslähedaste kalapääsude rajamiseks ja paisude 
likvideerimiseks: tehiskärestik, paiskärestik, möödaviik-kalapääs.

 Projekti algne eelarve: 1,7 miljonit eurot.

 125 kaitsealusel jõel kaitstakse lõhe, meriforelli, jõeforelli ja harjuse kudemis- ja 
elupaikasid. 

 Nende liikide elupaikade taastamisel luuakse eeldused ka teiste looduskaitsealuste 
liikide seisundi paranemiseks – nt paksukojaline jõekarp, saarmas, võldas, hink, 
vingerjas jne.
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Täna – käsitsi lammutamised
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Tänased väljakutsed

 Paisjärvede likvideerimised/juba ehitatud kalapääsude korral ehk 

eelnevate investeeringute lammutamine

 Ao paisjärv (Põltsamaa jõel)

 Vahakulmu paisjärv (Valgejõel)







Homme ongi täna?
 EMKF kudealade taastamine – tegevused suunisega kutselistele kaluritele

 EMKF peaks rohkem tähelepanu pöörama paisudele (likvideerimine vs kalapääs).

 Jõgede koelmualade taastamine peaks olema laiema tegevuskavaga (puhveralad, 

looklevus, maaparandus).

 VeeTAT – paisude likvideerimine mitte heas seisundis veekogumitel!

 Järvede tervendamine – arvestades eelarvet, eesmärke ja ajagraafikut – väga suur 

väljakutse!

 Märgade elupaikade TAT – ca 2 miljonit – kaitsealuste elupaikade ja liikide 

parandamiseks.

 LIFE (Kliima) – 1,6 miljonit/ 8 paisu/100 km avatud jõge + elupaikade taastamine



Kokkuvõte

 Ajaskaala:  1939 – kalatrepp

2009 – kalade läbipääsu tagamine

2020 – looduslähedased kalapääsud

2022 – likvideerimine?

 Väljakutsed – kohalike elanike kaasamine, tegevuste 

põhjendamine, kohaliku aktivisti kohalolek (H.Soll, H.Hanso jne)

 Koostöö, ühised eesmärgid ja sõnumid – ametkonnad (k.a MeM), 

KOV-d ja teadlased

 Looduskaitse vs Looduskaitse



Täname!


