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Saesaare paisu tulevikulahendite üldkirjeldused – mh ökoloogilis-majandusliku 

hinnangu teostamiseks 

 

05.04.2017. ja 02.07.2017 a 

 

2014. a oli eesmärgiks vahetult peale Saesaare paisu liigveelasu voolurahustit ökoloogilise 

vooluhulga tagamine ning kalapääsude kavandamine. Saesaare paisuga seotud valikute 

teostamisel oleks tänasel päeval kokku kuni neli arenguteed (sh kalapääsudega): 

 Alternatiiv I - senise hüdroelektrijaama (HEJ) töö koos ökoloogilise vooluhulga 

tagamisega ning kalapääsudega. Kalapääsude lõikes tekivad alternatiiv I-le 

tegevusvariandid. Tegevusvariantide põhimõttelised nimetused: 

o Looduslähedane (LL) möödaviikpääs - 2014. a dokumentides oli nimetuseks 

looduslähedane (LL) möödaviikpääs B. 2014. a oli välja pakutud ka teine 

looduslähedane pääs, kuid hüdrobioloog Tauno Jürgenstein andis tollal 

eelistuse pääsule B, seega jätkataks ühe ehk selle lahenduse edasise 

hindamisega (jättest nimetusest välja lisandi „B”). 

 2017. a juuni kuus tuvastati, et vastav pääs jääb Natura 2000 alade 

esmatähtsale elupaigale, mis Natura 2000 alade hindamispraktika alusel 

ei ole lubatav ning seega ei saa vastavat lahendit ka rakendada. 

o Kruvikalapääs liigveelasu ääres - kasutatakse kruvikalapääsu 

(REHART/Strasser). 

 Alternatiiv II - senise HEJ töö koos ökoloogilise vooluhulga tagamisega. Alternatiivi 

kaalutlemine on võimalik tulenevalt Veeseaduse § 17 lg 4
1
 lisandumisest, mis toimus 

01.07.2016. a. Siiski piiritleb alternatiivi kestvust kas praegu kehtiv veemajanduskava 

(kinnitatud 07.01.2016. a) ja/või paikkonnas tegevusi reguleeriv kaitsekorralduskava 

(kinnitatud 04.12.2014. a). Vastavatest dokumentidest tulenevad piirangud, tegevuste 

jätkumisele, võivad rakenduda kas 2020. a või 2023. a kevadel (eeldatavasti hilisemad 

võimalikud ajad ettenähtud eesmärkide saavutamiseks). Vastavad tärminid ehk milline 

neist on adekvaatsem, täpsustub edasiste tööde käigus. 

 Null-alternatiiv - paisutuse likvideerimine, kavandatud lühikese saarega kaheharuline 

kärestikuline jõesäng, mille puhul on HEJ hoone säilitatud. Saesaare paisu 

likvideerimise kava KMH (Hendrikson & Ko OÜ) parim lahend 3-B2. 

 

Lisainfo - dokumendis kasutatakse ka mõisteid: „jõe parem haru“ ja „jõe vasak haru“ 

(vastavalt joonisele 1). Seejuures on silmas peetud järgmist: 

 „jõe parem haru“ – paisu liigveelaskmest vahetult allavoolu jääv jõelõik (tehislik, 

loodusliku ilmega); 

 „jõe vasak haru“ – olemasoleva HEJ äravoolukanal. 

 

 
Joonis 1. Saesaare paisu paikkonna üldülevaade ja kasutatavad mõisted (aluskaart: Maa-amet, 2017). 
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Alternatiiv I - looduslähedane (LL) möödaviikpääs (põhimõtteline 

kirjeldus) 
 

NB - 2017. a juuni kuus tuvastati, et vastav pääs jääb Natura 2000 alade esmatähtsale 

elupaigale, mis Natura 2000 alade hindamispraktika alusel ei ole lubatav ning seega ei saa 

vastavat lahendit ka rakendada. 

 

Senise HEJ töö koos ökoloogilise vooluhulga tagamisega ning kalapääsuks 

looduslähedane möödaviikpääs - säilib olemasolev ehk tavapärane veetase, HEJ kasutamine 

ja senised avalikud huvid – suplusvõimalus jms, mis on tihedalt seotud paisjärvega (sh jõelaev 

Lonny). Paisu ja liigveelasu külgi on rekonstrueeritud ning vajadusel rekonstrueeritakse 

täiendavalt mahus, mis tagab mh kompleksi pikaajalise toimimise ja stabiilsuse. 

Minimeerimaks settereostuse ohtu on vähemalt tööde tsoonidest eemaldatud järve kuhjunud 

sete (vastava vajaduse olemasolul). 

 

Liigveelase rekonstrueeritakse ning vähemalt osa liigveelasust on automaatselt reguleeritav 

ning selle juures on ka allapääsu võimalus kaladele (0,16 m
3
/s vooluhulgaga; madaldatud osa 

liigveelaskmel ning selle alavee poolne kaldpind on jalamil laugem). Eraldi ehitatav 

looduslähedane möödaviikpääs (vooluhulk vähemalt 0,25 m
3
/s) matkib ehituslikult 

looduslikku veekogu, koos vee-elustiku varjevõimalustega, millele rajatakse ka ülepääs 

inimestele. Möödaviikpääs toimib ka allavoolu rännet võimaldava rajatisena. Samuti 

paigaldatakse liigveelasu juurde uus Kaplan S turbiin (ökoloogilise vooluhulga tagamiseks 

(1,2 m
3
/s)), mis saab vee senise HEJ veehaarde juurest (eraldiseisva torujuhtmega). Jõesängi 

(parem haru) jõudvast vastavast veest hüdroenergia ammutamine võimaldaks mh lihtsustada 

kompleksi haldust. Kaplan S turbiini hooldusvajaduse korral on vett võimalik ka turbiinist 

mööda juhtida. 

 

Uuendatud veehaarde (varustab veega nii senist HEJ-d kui ka Kaplan S turbiini) ette rajatakse 

võre mitte suuremate vahedega kui 20 mm, koos teenindussillaga. Samuti lisatakse ka 

täiendav elektriline tõke vahetult veehaarde võre juurde, koos vastavasisulise teabega. Senise 

HEJ äravoolukanali ja jõe parempoolse haru ristumise koha lähistel asuks ka veeelustiku 

mehaaniline peletaja (suunamaks elustikku jõe paremharusse) ja elektriline tõke (võre tihedus 

määratakse vastavalt vajadusele), koos vastavasisulise teabega. Objekti haldusajal 

rakendatakse kaugvideojärelvalvet (nt röövpüügi ohu minimeerimiseks) ning vajadusel 

täiendavat kalastiku asustamist igal aastal (kuni ei sätestata, mh seirete alusel, teisiti), 

vastavalt ka pääsude efektiivsusele (soodustades mh elupaikade kiiremat kasutuselevõttu). 

 

Rakendatava lahendi puhul tagatakse esmalt veehulk nn paremasse harusse (vt tabel 1.1), 

eelistades siinkohal vee elustikku. 

 
Tabel 1.1. Põhimõtteline ja üldistatud veehulga jaotus alternatiiv I variandi „looduslähedane 

möödaviikpääs“ korral (esmalt veehulk paremasse harusse ja seejärel olemasolevatesse turbiinidesse; 

siin näidatust > Q-de korral ülejäänud vesi paremas harus). 

Muutuja Jõe haru 

Vasak Parem 

Allavoolu pääs (liigveelase; m
3
/s) 0,00 0,16 

Ülesvoolu pääs (m
3
/s) 0,00 0,25 

Ökoloogiline veevool (m
3
/s), uuest Kaplan S turbiinist 0,00 1,20 

Turbiin 1 (olemasolev HEJ; m
3
/s) 1,50 0,00 

Turbiin 2 (olemasolev HEJ; m
3
/s) 1,50 0,00 
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Muutuja Jõe haru 

Vasak Parem 

Kokku (m
3
/s) 3,00 1,61 

Allavoolu ∑ (m
3
/s) 4,61 

 

Veekogu põhiharusse (parem jõe haru) ja kalapääsu on mh tagatud ökoloogilise vooluhulga ja 

piisava peibutusvee olemasolu, minimeerimaks kalade suundumist HEJ rajatistesse (siinkohal 

abiks ka voolu suunavad kivid ja muud asjakohased tõkked ehk suunajad). Pääsudele 

paigaldatakse andurid efektiivsuse kontrollimiseks või viiakse läbi eesmärgipärast ja 

perioodilist seiret rände tulemuslikkuse hindamiseks. 2014. a keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsessi aruande eelnõu (Alkranel OÜ, 2014) põhjal tagaks kompleksi selline 

lahendamine mh Euroopa Liidu direktiivide nõuete piisava järgmise. 

 

Kompleksi tehnoloogiline lahendus ei põhjusta tsüklilist veekasutust. HEJ haldus toimuks 

kehtivate keskkonnalubade alusel (sh sette seire ja selle alusel ettenähtud tööd). Muuhulgas 

on tagatud kalapääsude toimimine ja vajadusel toime parendamine ning paisukompleksi ja 

HEJ ehitiste pikaajalisuse säilitamine. 

 

Kui võetakse kasutusele vastav lahendus, siis on eeldatavaks aastaseks elektrienergia 

toodanguks 0,9 GWh ehk 900 000 kWh, millega oleks tagatud kuni 150 eramajapidamise 

elektritarbimise vajadus. 

 

Kirjeldatud lahenduse visualiseeringuid vt nt ptk „Alternatiiv I tegevusvariantide, alternatiiv 

II ja null-alternatiivi 3D visualiseeringud (põhimõttelised lahendused)”. 

 

Alternatiiv I - kruvikalapääs liigveelasu ääres (põhimõtteline kirjeldus) 
 

Senise HEJ töö koos ökoloogilise vooluhulga tagamisega ning kalapääsuks 

kruvikalapääs liigveelasu ääres - säilib olemasolev ehk tavapärane veetase, HEJ kasutamine 

ja senised avalikud huvid – suplusvõimalus jms, mis on tihedalt seotud paisjärvega (sh jõelaev 

Lonny). Paisu ja liigveelasu külgi on rekonstrueeritud ning vajadusel rekonstrueeritakse 

täiendavalt mahus, mis tagab mh kompleksi pikaajalise toimimise ja stabiilsuse. 

Minimeerimaks settereostuse ohtu on vähemalt tööde tsoonidest eemaldatud järve kuhjunud 

sete (vastava vajaduse olemasolul). 

 

Liigveelase rekonstrueeritakse ning vähemalt osa liigveelasust on automaatselt reguleeritav 

ning selle juures on ka allapääsu võimalus kaladele (0,16 m
3
/s vooluhulgaga; madaldatud osa 

liigveelaskmel ning selle alavee poolne kaldpind on jalamil laugem). Eraldi ehitatav 

kruvikalapääs (REHART/Strasser (vt joonis 1.1); kohandatud ka Eesti tingimustele) hõlmab 

endas kahte kruvi (kokku maksimaalselt 1,7 m
3
/s (tagab mh ökoloogilise vooluhulga)). Üks 

kruvi toimib turbiinina ehk toodab ka energiat ning võimaldab lisaks allavoolupääsu kaladele. 

Teine kruviturbiin võimaldab vaid kalade ülespääsu. Veehaare (sh selle veekanal, senise tee 

all) asub kohe kruviturbiini lähistel ja on varustatud nö prahivõrega (> 25 mm; sh 

Keskkonnaameti vastava nõusoleku saamisel), kuivõrd rakendus võimaldab ka kalade rännet. 

Kalade rände efektiivsus saavutatakse muuhulgas peibutusvoolu efektiivse tagamisega 

(võtmeteguriks) pääsu juures. Jõesängi (parem haru) jõudvast vastavast veest hüdroenergia 

ammutamine võimaldaks mh lihtsustada kompleksi haldust. Rajatise hooldusvajaduse korral 

on vett võimalik ka turbiinist mööda juhtida (tagamaks ökoloogilise vooluhulga (1,2 m
3
/s)). 
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Senise veehaarde (varustab veega senist HEJ-d) ette rajatakse võre mitte suuremate vahedega 

kui 20 mm, koos teenindussillaga. Samuti lisatakse ka täiendav elektriline tõke vahetult 

veehaarde võre juurde, koos vastavasisulise teabega. Senise HEJ äravoolukanali ja jõe 

parempoolse haru ristumise koha lähistel asuks ka veeelustiku mehaaniline peletaja 

(suunamaks elustikku jõe paremharusse) ja elektriline tõke (võre tihedus määratakse vastavalt 

vajadusele), koos vastavasisulise teabega. Objekti haldusajal rakendatakse 

kaugvideojärelvalvet (nt röövpüügi ohu minimeerimiseks) ning vajadusel täiendavat kalastiku 

asustamist igal aastal (kuni ei sätestata, mh seirete alusel, teisiti), vastavalt ka pääsude 

efektiivsusele (soodustades mh elupaikade kiiremat kasutuselevõttu). 

 

Rakendatava lahendi puhul tagatakse esmalt veehulk nn paremasse harusse (vt tabel 1.2), 

eelistades siinkohal vee elustikku. 

 

 
Joonis 1.1. Näidis kruvikalapääsust. Allikas: REHART/Strasser, 2016. 

 
Tabel 1.2. Põhimõtteline ja üldistatud veehulga jaotus alternatiiv I variandi „kruvikalapääs liigveelasu 

ääres“ korral (esmalt veehulk paremasse harusse ja seejärel olemasolevatesse turbiinidesse; siin 

näidatust > Q-de korral ülejäänud vesi paremas harus). 

Muutuja Jõe haru 

Vasak Parem 

Allavoolu pääs (liigveelase; m
3
/s) 0,00 0,16 

Kruviturbiin, sh ülesvoolu pääs (m
3
/s; mh ökoloogiline 

veevool (1,2 m
3
/s)) 

0,00 1,70 

Turbiin 1 (olemasolev HEJ; m
3
/s) 1,50 0,00 

Turbiin 2 (olemasolev HEJ; m
3
/s) 1,50 0,00 

Kokku (m
3
/s) 3,00 1,86 

Allavoolu ∑ (m
3
/s) 4,86 

 

Veekogu põhiharusse (parem jõe haru) ja kalapääsu on mh tagatud ökoloogilise vooluhulga ja 

piisava peibutusvee olemasolu, minimeerimaks kalade suundumist HEJ rajatistesse (siinkohal 

abiks ka voolu suunavad kivid ja muud asjakohased tõkked ehk suunajad, võimaldamaks 

siiski kruvipääsude kasutamist vee elustiku poolt). Pääsudele paigaldatakse andurid 

efektiivsuse kontrollimiseks või viiakse läbi eesmärgipärast ja perioodilist seiret rände 

tulemuslikkuse hindamiseks. 2007 - 2015 Austrias, Saksamaal ja Suurbritannias tehtud 

uuringud on näidanud selliste pääsude pea 100% efektiivsust (õigesti tagatud peibutusvoolu 

korral ning korrektse tehnilise sisseseade korral), seega tagaks kompleksi selline lahendamine 

mh Euroopa Liidu direktiivide nõuete piisava järgmise. 
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Kompleksi tehnoloogiline lahendus ei põhjusta tsüklilist veekasutust. HEJ haldus toimuks 

kehtivate keskkonnalubade alusel (sh sette seire ja selle alusel ettenähtud tööd). Muuhulgas 

on tagatud kalapääsude toimimine ja vajadusel toime parendamine ning paisukompleksi ja 

HEJ ehitiste pikaajalisuse säilitamine. 

 

Kui võetakse kasutusele vastav lahendus, siis on eeldatavaks aastaseks elektrienergia 

toodanguks 1,0 GWh ehk 1 000 000 kWh, millega oleks tagatud kuni 165 eramajapidamise 

elektritarbimise vajadus. 

 

Kirjeldatud lahenduse visualiseeringuid vt nt ptk „Alternatiiv I tegevusvariantide, alternatiiv 

II ja null-alternatiivi 3D visualiseeringud (põhimõttelised lahendused)”. 

 

Alternatiiv II - kalapääsuta, lühiajaline lahendus (põhimõtteline kirjeldus) 
 

Senise HEJ töö koos ökoloogilise vooluhulga tagamisega - alternatiivi kaalutlemine on 

võimalik tulenevalt Veeseaduse § 17 lg 4
1
 lisandumisest, mis toimus 01.07.2016. a. Siiski 

piiritleb alternatiivi kestvust kas praegu kehtiv veemajanduskava (kinnitatud 07.01.2016. a) 

ja/või paikkonnas tegevusi reguleeriv kaitsekorralduskava (kinnitatud 04.12.2014. a). 

Vastavatest dokumentidest tulenevad piirangud, tegevuste jätkumisele, võivad 

rakenduda kas 2020. a või 2023. a kevadel (eeldatavasti hilisemad võimalikud ajad 

ettenähtud eesmärkide saavutamiseks). Vastavad tärminid ehk milline neist on adekvaatsem, 

täpsustub edasiste tööde käigus. Samuti esitatakse vajadusel asjakohaseid soovitusi, kui 

tuvastatakse võimalusi või tingimusi alternatiiviga ettenähtud tegevuse pikemaks jätkamiseks 

(mh asjakohaste protsesside raames). Kui neid ei leidu või need ei ole piisavalt asjakohased, 

siis on teadaoleva põhjal tõenäoline null-alternatiivi edasine rakendamine. Võimalik on ka 

pikem tööperiood, juhul, kui vastavaid kavasid muudetakse tulenevalt ka erinevate uuringute 

tulemusest. 

 

Kuni asjakohase tähtajani säilib olemasolev ehk tavapärane veetase, HEJ kasutamine ja 

senised avalikud huvid – suplusvõimalus jms, mis on tihedalt seotud paisjärvega (sh jõelaev 

Lonny). Paisu ja liigveelasu külgi on rekonstrueeritud ning vajadusel rekonstrueeritakse 

täiendavalt mahus, mis tagab mh kompleksi toimimise ja stabiilsuse. Minimeerimaks 

settereostuse ohtu on vähemalt tööde tsoonidest eemaldatud järve kuhjunud sete (vastava 

vajaduse olemasolul). 

 

Liigveelasu juurde rajatakse ökoloogilise veehulga (1,2 m
3
/s) tagamise torulahendus, mis 

lõpeb liigveelasu alaveeosas koos semikaplanturbiiniga. Veehaare (sh selle torustik, senise tee 

all) asub kohe liigveelasu lähistel ja on varustatud võrega (20 mm; lisatud ka täiendav 

elektriline tõke, koos vastavasisulise teabega). Jõesängi (parem haru) jõudvast vastavast veest 

hüdroenergia ammutamine võimaldaks mh lihtsustada kompleksi haldust ja koondada 

ressursse paisutustegevuse lõpetamiseks. Rajatise hooldusvajaduse korral on vett võimalik ka 

turbiinist mööda juhtida (tagamaks ökoloogilise vooluhulga (1,2 m
3
/s)). 

 

Objekti haldusajal rakendatakse kaugvideojärelvalvet (nt röövpüügi ohu minimeerimiseks) 

ning vajadusel täiendavat kalastiku asustamist igal aastal (kuni ei sätestata, mh seirete alusel, 

teisiti), soodustades mh elupaikade kiiremat kasutuselevõttu tulevikus. 

 

Rakendatava lahendi puhul tagatakse esmalt veehulk nn paremasse harusse (vt tabel 1.3), 

eelistades siinkohal vee elustikku. 
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Veekogu põhiharusse (parem jõe haru) on mh tagatud ökoloogilise vooluhulga olemasolu. 

Minimeeritud on kalade suundumine HEJ rajatistesse (siinkohal abiks ka voolu suunavad 

kivid ja muud asjakohased tõkked ehk suunajad). 

 
Tabel 1.3. Põhimõtteline ja üldistatud veehulga jaotus alternatiiv II korral (esmalt veehulk paremasse 

harusse ja seejärel olemasolevatesse turbiinidesse; siin näidatust > Q-de korral ülejäänud vesi paremas 

harus). 

Muutuja Jõe haru 

Vasak Parem 

Ökoloogiline veevool (1,2 m
3
/s) eraldi 

semikaplanturbiiniga 

0,00 1,20 

Turbiin 1 (olemasolev HEJ; m
3
/s) 1,50 0,00 

Turbiin 2 (olemasolev HEJ; m
3
/s) 1,50 0,00 

Kokku (m
3
/s) 3,00 1,20 

Allavoolu ∑ (m
3
/s) 4,20 

 

Kompleksi tehnoloogiline lahendus ei põhjusta tsüklilist veekasutust. HEJ haldus toimuks 

kehtivate keskkonnalubade alusel (sh sette seire ja selle alusel ettenähtud tööd). Muuhulgas 

on tagatud paisukompleksi ja HEJ ehitiste säilitamine, kuni tegevuse lõpuni. Tegevuse 

lõppemisel on tõenäoline vähemalt HEJ-ga seotud rajatiste sihtotstarbelise kasutuse 

mittevõimaldamise kompenseerimise vajadus, selleks ajahetkeks põhjendatud ulatuses 

(tulenevalt ka ehitiste eeldatavast nö elueast, mida ei kasutata enam eesmärgipäraselt). 

 

Kui võetakse kasutusele vastav lahendus, siis on eeldatavaks aastaseks elektrienergia 

toodanguks 1,2 GWh ehk 1 200 000 kWh, millega oleks tagatud kuni 200 eramajapidamise 

elektritarbimisevajadus. 

 

Kirjeldatud lahenduse visualiseeringuid vt nt ptk „Alternatiiv I tegevusvariantide, alternatiiv 

II ja null-alternatiivi 3D visualiseeringud (põhimõttelised lahendused)”. 

 

Null-alternatiiv - paisutuse likvideerimine (põhimõtteline kirjeldus) 
 

Paisutuse likvideerimine - kavandatud lühikese saarega kaheharuline kärestikuline jõesäng, 

mille puhul on HEJ hoone säilitatud. Saesaare paisu likvideerimise kava KMH (Hendrikson & 

Ko OÜ) parim lahend 3-B2. 

 

Seega pais likvideeritakse ning rajatakse nö asenduskärestik. Kujundatakse nö lühikese 

saarega kaheharuline kärestikuline jõesäng (ületatav sildade abil) ning HEJ hoone säilitatakse. 

Kärestiku pikkuseks kujuneb ca 250 m ja languks ligikaudu 1%. 

 

Paisutust alandatakse astmeliselt, võimaldades sette kogumist paisu esisele. Sete 

eemaldatakse hetkel teadaolevalt ainult paisu esiselt, kust on seda mõnevõrra hõlpsam 

eemaldada, kui ülejäänud aladelt kuhu see jääda võib. Lõpuks taastub veetase, mis oli 

tavapärane enne paisutust. Pikas perspektiivis kujuneb rajatav kärestik väärtuslikuks elu- ja 

sigimisalaks kaladele ning veeelustikule on tagatud täiesti vaba läbipääs nii üles- kui ka 

allavoolu. 

 

Paisjärve likvideerimise järgselt ei ole võimalik toota hüdroenergiat, kuid säilitatakse HEJ 

hoone. Samuti kaovad senise paisjärvega seotud hüved (senised suplusvõimalused, jõelaev 

Lonny jne). Tegevuse lõppemisel on tõenäoline vähemalt HEJ-ga seotud rajatiste 

sihtotstarbelise kasutuse mittevõimaldamise kompenseerimise vajadus, selleks ajahetkeks 
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põhjendatud ulatuses (tulenevalt ka ehitiste eeldatavast nö elueast, mida ei kasutata enam 

eesmärgipäraselt). 

 

Piirkond, mis ajapikku heakorrastatakse (tõenäoliselt erinevate projektide finantseerimise 

toel) ja kohaneb looduslikult, muutub eeldatavasti atraktiivsemaks nt süsta- ja kanuusõitjatele 

kevadisel-sügisesel ajaperioodil, kui veetasemed jões on suvisest miinimumist kõrgemal. 

Paisjärve likvideerimise puhul on ettenähtav siiski vähemalt suplemiseks sobiva ala rajamine 

loodavast kärestikust ülesvoolu. 

 

Lisasuunis – null-alternatiivi valimisel peavad eelkõige kohalikud omavalitsused koostöös 

riigiga välja töötama nii-öelda üleminekumeetmed, mis hõlbustavad kohaliku kogukonna ja 

paikkonna puhkemajanduse ümberorganiseerimist (kohalike omavalitsuste panus oma üldise 

potentsiaali näol). Majanduslike mõjutuste puhverdamine tagab paremini pidevama 

jätkusuutlikkuse, mis on vajalik nt kohalikele omavalitsustele üldisemalt.  

 

Kirjeldatud lahenduse visualiseeringuid vt nt ptk „Alternatiiv I tegevusvariantide, alternatiiv 

II ja null-alternatiivi 3D visualiseeringud (põhimõttelised lahendused)”. 

 

Alternatiiv I tegevusvariantide, alternatiiv II ja null-alternatiivi 3D 

visualiseeringud (põhimõttelised lahendused) 
 

Alljärgnevalt on esitatud erinevate lahendite visualiseeringud: 

 Alternatiiv I - looduslähedane (LL) möödaviikpääs (põhimõtteline lahendus) - tabel 

1.4. 

o 2017. a juuni kuus tuvastati, et vastav pääs jääb Natura 2000 alade 

esmatähtsale elupaigale, mis Natura 2000 alade hindamispraktika alusel ei ole 

lubatav ning seega ei saa vastavat lahendit ka rakendada. 

 Alternatiiv I - kruvikalapääs liigveelasu ääres (põhimõtteline lahendus) - tabel 1.4. 

 Alternatiiv II - kalapääsuta, lühiajaline lahendus (põhimõtteline lahendus) - tabel 1.5. 

 Null-alternatiiv - paisutuse likvideerimine (põhimõtteline lahendus) - tabel 1.5.
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Tabel 1.4. Alternatiiv I, looduslähedane (LL) möödaviikpääs ning alternatiiv I, kruvikalapääs liigveelasu ääres (põhimõttelised lahendused). 3D visualiseering IBUN OÜ, 2017. 

Alternatiiv I, LL möödaviikpääs Alternatiiv I, kruvikalapääs liigveelasu ääres 

  

  
NB! 2017. a juuni kuus tuvastati, et LL möödaviikpääs jääb Natura 2000 alade esmatähtsale elupaigale, mis Natura 2000 alade hindamispraktika alusel ei ole lubatav ning seega ei saa vastavat lahendit ka 

rakendada. 
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Tabel 1.5. Alternatiiv II, kalapääsuta (lühiajaline lahendus) ning null-alternatiiv ehk paisutuse likvideerimine (põhimõttelised lahendused). 3D visualiseering IBUN OÜ, 2017 ja 2016. 

Alternatiiv II, kalapääsuta (lühiajaline lahendus) Null-alternatiiv ehk paisutuse likvideerimine 

  
- 

 
 


