
Riigikogu maaelukomisjon oli 20.09.2011. a Juurus 
 
Riigikogu maaelukomisjon korraldas 20. septembril Eesti Maaparandajate Seltsi  ja Juuru 
Maaparandusühistu kutsel väljasõiduistungi Juurus, millest võtsid osa komisjoni esimees 
Kalvi Kõva ja kuus komisjoni liiget, kellest endine põllumajandusminister Ester Tuiksoo  ja 
maaparandusinseneri haridusega Aare Heinvee olid kuivendusküsimustega enam kursis. 
Kohtumisest võtsid osa ka Juuru MPÜst Ülo Flaur, PMA Rapla keskuse esindaja Imbi Silde, 
Põllumajandusministeeriumist Mati Tõnismäe,  maaparandajate seltsist juhatuse esimees 
Tõnu Mugra, Väätsa MPÜst Tiit Tuuleveski ning Juuru vallavanem Margus Jaanson. 
Kohtumise eesmärgiks oli tutvustada eesvoolude olukorda, vahetada mõtteid 
maaparandussüsteemide uuendamiseja rekonstrueerimise vajaduse  ja nende tööde toetuste 
üle. 
 Esiteks tutvuti Atla jõega, mis on „riigikraav” ja hooldustöid selle ei ole tehtud pikka aega. 
2012 aastal on planeeritud Atla jõe põhjalik uuendamine ca 14 km ulatuses.  
Järgnevalt sõideti Mahtrasse, Juuru Maaparandusühist maadele, kus hetkel 
maaparandussüsteemide rekonstrueerimistööd toimuvad. Kokku 3 maaparandussüsteemil 
rekonstrueeritakse 384 ha kuivendatud põllumaad,  tööde tegemist sai näha kohapeal. 1967 
aastal ehitatud, põhiliselt freestorudega kuivendatud maaparandussüsteeme oli Ülo Flauri 
sõnul viimane aeg rekonstrueerida, et üldse maad kasutada saaks. Maaparandus on muidugi 
kallis, kuid ilma selleta kuivendatud maid kasutada pole võimalik ning ilma toetusteta on 
enamusele ettevõtjatest see ülejõukäiv. 
Kokkutulnud said põgusa ülevaate Juuru MPÜ maadel toimuvatest töödest ning mapi 
ülevaatega  Juuru valla maaparandussüsteemidest ning  Rapla maakonna 
maaparandussüsteemidest, mis moodustub kogu maakonna pindalast 37 %.  
Maaparandussüsteemide ning eesvoolude ülevaatus võeti kokku hubase Juuru koolimaja 
seminariruumis, kus arutati maaparandussüsteemide ja eesvoolude  rekonstrueerimise ning 
hooldamise vajaduse üle ning tõdeti, et kuivendatud maadel on tõesti põllumajandusega 
tegelemiseks pidevalt lisainvesteeringuid teha vaja,  teema on aktuaalne ning vajab kindlasti 
tähelepanu ja toetust. Arutluse all oli veel mitmeid teemasid nagu maaparandusharidus, 
kobraste tegevus ja uus jahiseadus ning  lupjamise vajalikkus põllumaadel.  
Põhjaliku ülevaate maaparanduse hetkeseisust, kuivendatud maade kasutuseshoidmise 
osatähtsusest üldise põllumajanduspoliitika raames ning viimase 15 aasta olulisematest 
toetustest maaparandusse ning plaanidest tulevikuks, andis Põllumajandusministeeriumi 
maakasutuse- ja maaparandusbüroo juhataja Mati Tõnismäe.  
Tõnu Mugra andis ülevaate maaparandusest, maaparandajate seltsi tegemistest  ning 
maaparandusühistute tegevusest, kelle põhieesmärk on ühiselt maaparandussüsteemid korda 
teha ning neid hiljem hooldada. Sõnumiks oli ka  riigieesvoolude korrashoiutööde rahastamise 
jätkuva suurendamise vajadus, mis on eelduseks maaparandussüsteemide rahuldavale 
toimimisele. 
Kohtumisel käsitleti erinevaid maaparandusega seotud teemasid, ka  vallavanem  Margus 
Jaanson tõdes, et liigniiskeid maid ja eesvoole on küll piirkonnas palju, kuid tugevate 
põllumajandustootjate käe all on neid suudetud kasutuses hoida. 
Maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva ja teiste komisjoni liikmete arvamus oli, et teema on 
oluline ja vajab kindlasti toetust ja tähelepanu.  
Ühine arvamus oli, et kokkutulemise mõte oli õige ja kohad, mida vaadata ning  teemad mida 
arutada olulised ning ilmselt ei jää kohtumine teema olulisuse pärast viimaseks. 
 
Kokkuvõtte räägitust ja nähtust tegi Imbi Silde Põllumajandusametist. 
 


