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Maaparandust on vaja põllumajandusele

• Milline on maakasutus tulevikus, mida 

toodetakse?

• Milline on elanikkonna suurus? Kes ja kus  

on toodangu tarbijad?

• Millised on piirangud seadustikus -

keskkonnanõuded?
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Toiduainete ja veepuudus

• Muutuvas maailmas suureneb nõudlus põllumajandussaaduste järele. 
Toidutootmine oma riigi vajadusteks on julgeolekugarantii. 

• Praegu elanikkond 7,71 miljardit, 2050 9,8 miljardit
• elanikkonna toiduga varustamiseks tuleb võrreldes praegusega toota 

umbkaudu 70% rohkem toiduaineid.
• Fossiilsete kütuste süveneva defitsiidi tingimustes suureneb ka nõudlus 

mittetoiduliste
põllumajandussaaduste järele.

• Umbes 40% põllumajandussaadustest toodetakse tänapäeval kunstliku 
niisutuse baasil

• kliimamuutuse tingimustes väheneb maakeral põllumajandussaaduste 
tootmiseks sobivate maade pindala ja kasutatav veeressurss. 



Kliimamuutus

•Keskmise temperatuuri tõus

• Sademete koguse muutus

• Sademete ajalise jaotuse muutus

• Ekstremaalsete ilmastikunähtuste suurenemine

• Lumikatte ajaline jaotus

•Mere veetaseme tõus







Globaalsed muutused versus  muutused 
Eestis



Eesti tuleviku kliimastsenaariumid

Lepingulise töö aruanne projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga
kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku 
väljatöötamine”Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100
Autorid: Andres Luhamaa, Ain Kallis, Kaupo Mändla, Aarne Männik, Tiia Pedusaar, Kai Rosin

• RCP8.5 soovitatav lisastsenaarium; pessimistlik, nõrk riikidevaheline koostöö ja valdavalt süsinikul 
põhinev majandus. 

• RCP4.5 soovitatav põhistsenaarium; mõõdukas, riikide poolt olulisi leevendavaid meetmeid 
eeldav stsenaarium. 



„Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ 
(KKM)
• Suurendatakse ja säilitatakse muldade süsinikuvaru ning luuakse ja 

säilitatakse olulise süsinikuvaruga maa-alasid

• Soodustatakse põllumajandusmaa tõhusat ja keskkonnasõbralikku
kasutust ning välditakse selle põllumajanduslikustkasutusest 
väljalangemist. Säilitatakse põllumajandusmaa tootmispotentsiaal 
ja pindala.

• Tõhustatakse taimetoitainete kasutamist ning soodustatakse
mineraalväetiste asendamist orgaaniliste väetiste ja biosöega. 

• Suurendatakse põllumajandussektori tootlikkust ja ressursside
kasutamise tõhusust, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
toodangu ühiku kohta



Õhutemperatuuri tõus

• Kõigi stsenaariumite ja perioodide kombinatsioonide korral on 
temperatuuri tõus kõige suurem kevadkuudel, millele järgnevad 
talvekuud.

• Eestis kuumalaine (õhutemperatuur kõrgem kui 30 kraadi kauem kui 2 
päeva) perioodil 1961 – 2010 on esinenud 32 korral, nendest 20 
korral viimasel aastakümnel (Kamenik, 2019)



Õhutemperatuuri tõus (võrreldes perioodiga 
1971-2000



Sademete hulga muutus

• Sademete hulga kasv 5..15% (mõõtmismetoodika muutus, märgumisparand)

• Lisaks on sademete summas täheldatud regulaarseid, 50-60, 25-33 ja 5-7 
aasta pikkusi tsüklilisusi



Sademete hulga suurenemine

Ööpäevas 30 mm ületavate sademete esinemise sagedus suureneb, eriti juuni, juuli, august, vähem sept--nov

Perioodi 1971-2000 Eesti 
kliimanormid



Lumikatte muutus

• Projektsioonid 21. sajandi lõpuks näitavad olulist lumikatte kahanemist.

• Kontrollperioodil 1971-2000 on aprillis keskmiselt 1-6 päeva lund. RCP4.5 
stsenaariumi kohaselt on aprillis lume võimalus väga väike, samuti RCP8.5 
stsenaariumi korral. 

• Märtsis on RCP4.5 lume hulk võrreldes kontrollperioodiga vähenenud 
rohkem kui 10 päeva, RCP8.5 korral kuni 15 päeva, ulatudes harva üle viie 
päeva.

• Jaanuaris-veebruaris on RCP4.5 lumikate samuti vähenenud vähemalt 10 
päeva, ulatudes keskeltläbi vähem kui 15 päevani, mis sisuliselt tähendab
püsiva lumikatte puudumist. Rohkem kui pooltel päevadel võib lund kohata 
ainult üksikutes piirkondades Kirde-Eestis. RCP8.5 järgi on jaanuaris-
veebruaris lumikatte kestus reeglina alla 10 päeva.



Siseveed, vooluhulgad jõgedes ja eesvooludes

• Eesti jõgede äravool on suure ajalise muutlikkusega ning veerikkad ja 
veevaesed perioodid vahelduvad.

• Veevaru jõgedes ja järvedes sõltub paljuski sademetest, kaudselt 
mõjutab seda ka õhutemperatuur. Viimane mõjutab aurumist ning 
hüdroklimaatiliste aastaaegade pikkust ja vaheldumise aegu.

• Lumerohkus aga määrab kevadise suurvee ning aitab kujundada 
suvise madalveeperioodiaegse veevaru veekogus.



Pedja jõe maksimaalsete vooluhulkade 
hüdrograaf
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Kliimamuutustest tingitud väljakutsed 
maaparandajatele

1. Sügisesed sademed ja valingvihmad - Kuivendusintensiivsuse suurendamise 
vajadus põllul, kui looduskaitse ja rohelise maailmavaatega kodanikkond lepib 
metsanduse arengukavas, siis ka metsamaal

2. Metsamaal pehme talve tõttu teedeehituse vajadus
3. Mulla veevaru vähenemine kevadel ja suve algul, põuaperioodid ka suvel –

Niisutuse vajadus
4. Merevee taseme tõus – poldrid, ranna kindlustus



Kuivendusintensiivsuse tagamine, teede 
ehitus 

• Teede osas uued kandevõimet arvestavad normid

• Drenaaži vahekauguse normid aastast 1989 (Soovik ühtlustas neid 
Euroopa maade kogemustega)

• Probleem drenaaži vanus ja hoiutööde madal tase



Seire 2014…2018: Kollektori suudmete seisund erinevates pinnastes % arvust

Pinnas 
Ala 

kuivendusseisund
Korras Vajab uuendamist Sette all Uputatud

Turvas

Hea 32 44 16 11

Rahuldav 4 59 50 20

Puudulik 1 66 40 44

Liivapinnas

Hea 14 49 54 12

Rahuldav 29 49 29 12

Puudulik 2 57 44 14

Raske pinnas

Hea 51 13 74 43

Rahuldav 12 67 49 34

Puudulik 3 13 48 57

Keskmine   pinnas

Hea 19 53 42 10

Rahuldav 9 65 42 10

Puudulik 5 85 68 21



Kaevude seisund erinevates pinnastes % 
vaadeldud arvust

Pinnas 
Ala 

kuivendusseisund
Korras Vajab uuendamist Sete üle toru Uputatud

Turvas

Hea 60 40 16 11

Rahuldav 4 59 50 20

Puudulik 1 66 40 44

Liivapinnas

Hea 19 59 40 11

Rahuldav 19 89 21 6

Puudulik 6 6 23 23

Raske pinnas

Hea 45 37 63 25

Rahuldav 20 59 25 6

Puudulik 7 40 30 11

Keskmine pinnas

Hea 30 27 29 4

Rahuldav 16 43 19 16

Puudulik 3 69 62 25



Mere veepinna taseme tõus

• Poldrid rannikul, tammide kõrgus

• Eesvoolud ja drenaaži suudmed

• Madalikujõgede langu vähenemine

Kompenseerib maapinna tõus, kuid tormid ja tuul võib tõsta oluliselt

Läänemeres globaalne merepinna tõus ajavahemikus 1901-2010 olnud vahemikus 1,5 kuni
1,9 mm/aastas. Tõus on olnud kiirem, keskmiselt 2 mm/aastas, perioodil 1971-2010 ja 3,2
mm/aastas perioodil 1993-2010.



Kall, T. 2016. Vertical crustal movements based on precise levellings in Estonia. Doktoritöö. Eesti Maaülikool 
metsandus- ja maaehitusinstituut. Tartu. 236 lk

Eesti maapinna tõusu mudel Est2016 LU



Prognoositud lumikatte vähenemine

• Talvel mitu sulaperioodi

• Kevadised maksimaalsed vooluhulgad väiksemad

• Mulla veevaru külviperioodi algul väike ja võib tekkida niisutusvajadus



Niisutuse vajaduse tekkimine

PROBLEEMID – pole nüüdisaegseid projekteerimisjuhendeid, taimede 
veetarbeuuringuid, kastmisnorme

1. Veeallikad

2. Niisutustehnoloogia – milline on majanduslikult otstarbekas

Vihmutamine

Tilkniisutus

Altniisutus (kahepoolne reguleerimine)



Vihmutusseadmed

• Voolikvihmutus



Toodetakse seadmeid suures võimsuse 
valikus:





Ratasvihmutusseadmed ???



Tilkniisutus, mullasisene 
kapilaarniisutus

Tehniline lahendus 
Laheotsal 



Altniisutus (veerežiimi kahepoolne 
reguleerimine, subirrigation)

• On rajatud, 
• on tehtud uurimusi, 
• Teadmata tehniline seisund



Veehoidlad, pumplad

• Keskkonnaregistris 526 kirjet 
paisjärvesid, 486 kirjet tehisjärvesid, 
1535 kirjet 

• Vee erikasutuse teema – kas on 
olemas kasutusmaht?



Veehoidlaid iseloomustavad paisutustasemed 

• KPT – kõrgeim paisutustase, s.o veehoidla kõrgeim veetase, mis on tehniliselt lubatav vaid lühikest aega erakorralistes 
(kevadsuurvesi, suur vihmaveetulv) oludes. Sel ajal on täis nii jõude-, kasus- kui ka tulvamaht; 

• NPT – normaalpaisutustase, s.o projektikohane veetase, mida võib hoida normaalsete käitustingimustes; täis on jõude- ja 
kasusmaht; 

• MPT – madalaim paisutustase – madalaim tase, milleni vesi võib normaalse käituse korral alaneda; veehoidlas on siis vaid 
jõudemaht; 

• Vk – veehoidla kogumaht veehoidla põhjast kõrgeima veetasemeni; 

• Vkas – veehoidla kasusmaht, – normaalpaisutustaseme ja madalaima paisutustaseme vaheline maht; 

• Vj – veehoidla jõude- e passiivmaht – veehoidla madalaimast paisutustasemest allapoole jääv maht, mida ei saa kasutada; 

• Vt – veehoidla tulvamaht – kõrgeima ja normaalpaisutustaseme vaheline maht. 



Ekstremaalsete sademete esinemise sageduse 
suurenemine
• Erosioon põllumaal – toitainete ja heljumi väljakanne, settebasseinide 

teema, kui talve ei ole siis ka märgalad?

• Erosioon eesvooludes  - kraavide hoiutööd, kraavide kindlustamine



Kevade kõrval muutub oluliseks 
suurvee ajaks sügis.

Voolusängi hoiutööde vajaduse kasv 
- niitmine, põhjataimestikust 
puhastamine eesmärgiga kareduse 
vähendamine 

Näide kareduse suurenemine 0,030-
lt 0,045-le suurendab voolu ristlõiget 
1,5 korda



Turbapinnase teema seoses CO2 -ga

• Kuivendatud ala melioratiivne seisund, drenaaži tööiga, tegelik tööiga 
ja seisund viletsa hoiutööde taseme korral, rekonstrueerimise 
maksumus ja toetuste süsteem

• Kas maaviljeluseks on sobiv ja millistele kultuuridele?

• Perspektiivne boniteet

• Väärtuslik põllumaa

• Veerežiim, mis vähendab CO2 emissiooni

• Soode taastamine



Tänan tähelepanu eest!


