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Maaparanduse vajadus 

• Eestis on aastas: 

– sademeid 520- 820 mm 

– aurumine  360- 440 mm 

• Ebapiisava äravoolu korral tekib liigniiskus 

• Tänapäeva kultuurmaastik on kujunenud 

maaharimise ja maaparanduse tulemusena 

• Umbes poolt maatulundusmaad saab 

sihtotstarbeliselt kasutada ainult siis, kui seal 

paiknevad maaparandussüsteemid on 

töökorras. 

 

 



Maaparandusseadus 

• Maaparandusseadus (2003) on eriseadus 
ehitusseadusele ja mittetulundusühingute 
seadusele. 

• Maaparanduse eesmärk on 
maatulundusmaa viljelusväärtuse 
suurendamine ja säilitamine. 

• Maaparandussüsteem on kuivendamiseks 
või niisutamiseks vajalike ehitiste kogum, 
mis on kantud maaparandussüsteemide 
registrisse. 

 

 



Maaparandussüsteem 

•  

 

 



Maaparandussüsteemile esitatavad 

nõuded 

• Reguleeriv võrk peab tagama 

maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi 

ja minimeerima hajureostuse leviku ohu.  

• Eesvool peab tagama liigvee äravoolu 

kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu 

niisutusvõrku ning olema võimalikult 

suure isepuhastusvõimega.  

 



Maaparandussüsteemide registri andmed 

MSR oli seisuga 07.09.09: 

1) põllumajandusmaa kuivendust 642 tuh ha 

2) metsamaa kuivendust 679 tuh ha 

• Eesvoole             23 703 km 

• Riigi eesvoole   5633,9 km  

• Kuivenduskraave  64 192 km 

• Sildu         371 tk 

• Truupe                 55 780 tk 

 



Maaparandussüsteemide eesvoolud, kraavid ja 

drenaaž  



Hüdrograafiline võrk ja inimese vereringe 



Hooldatud eesvool 

• Niidetud eesvool 



Hooldus ühelt kaldalt 

• Mets tahab põllule 



Probleemid eesvooludel 

 

 

• Võsastumine 
 



Võsastumine 

 

 

 

 

• Võsastumise kiirus 



Voolutakistused 

 

 

 

• Sängi varisenud puud 



Voolutakistused 

 

 

 

• Voolutakistused tõkestavad voolu 



Settimine 

 

 

 
• Voolusängides toimub pidev settimine. 



Settimine 

• Drenaažisuudmed on mattunud sette alla 



Drenaažitoru ummistus 

•   



Kobras teritab hambaid 



Kopra raie 



Koprapaisud 



Koprapais 

 

 

 

• Ratsionaalne kobras ehk kaks eesvoolu ühe paisuga 



Koprapais 

• Visa kobras ehk kes võidab? 



Koprapais 

• Kivist ja puidust pais 



Koprapais truubis 

 

 

 

• Nutikas kobras 



Vesi tõuseb 



Läbimurre 



Kas seda tahtis kobras? 

 

 

 

• Kobras ja vesi purustasid teetammi 



Sööda varumine 

 

 

 

 

• “Lageraie” eesvoolu 



Soostumine 

 

 

 

• Koprapaisutuse tulemusena tekib uus keskkond 



Soostumine 

 



Pärast kopraaega 

• Erosioonitundlike nõlvadega ja kallastega veekogu 



Eesvoolude võsastumise ja metsastumise 

mõju 

• Tekivad voolutakistused 

• Aktiviseerub kobraste tegevus  

• Toimub setete akumuleerumine  

• Kuivavad kaldapuistud  

• Takistatud on kalade liikumine 

• Suureneb kallaste erosioon  

• Suureneb veekogu sisereostus 

• Eesvool ei täida seatud eesmärki 

• Toimub muutus keskkonnas- maad soostuvad 

 



Muud voolutakistused 

 

 

 

• Lagunenud truup 



Muud voolutakistused 

 

 

 

 

• Isehakanud “meistrid” 



Muud voolutakistused 



Probleemid muu maa kuivendamisveega 

• “Uue” elamu- ja tootmismaa (muu maa) kuivendamisel ei 
arvestata piisavalt maaparandussüsteemidega. 

•  Sadevee ja muu maa kuivendusvee asjatundmatu 
juhtimine MPS-i 

• Kooskõlastamisprotsessi killustatus (kooskõlastused 
toimusid väikeste maa-alade kaupa, terviklik nägemus 
puudus) 

• Maaparandussüsteemi maa-ala kasutamine 
immutusalana 

• Poldritel elamuehitus 

• Maakorraldustoimingutel maaparandussüsteemidega 
vähene arvestamine 

 
 

 

 



Maaparandussüsteem 1 

Maaparandussüsteem 2 



Maaparandussüsteem 1 

Maaparandussüsteem 2 

ARENDUS 1 



ARENDUS 1 

Maaparandussüsteem 1 

Maaparandussüsteem 2 



ARENDUS 1 

ARENDUS 2 

Maaparandussüsteem 1 

Maaparandussüsteem 2 



Ridaelamud kuivendatud maal 



Seisukohad 

• Maaparandussüsteemid on maatulundusmaa kuivendamiseks 
ettenähtud rajatised. 

• Varasematel aastatel ehitatud maaparandussüsteemid ei 
rahulda tihti ka põllumajanduse  nõudeid. 

• Maaparandussüsteemide seisundi säilimiseks tuleb neil 
regulaarselt hoidu teha. 

• Muu maa kuivendamisvajaduseks olemasolevad 
maaparandussüsteemid tavaliselt ei sobi. 

• Samas tuleb nii olemasolevate kui ka mahakantud 
maaparandussüsteemidega arvestad muu maa kuivendamise 
kui sadevee ärajuhtimise kavandamisel. 

• Kuivendatud maale arenduse tegemine tähendab enamasti 
ümbritseva maatulundusmaa kuivendussüsteemi 
rekonstrueerimist 

 



Kavakindel arendamine 

• Vaja on kuivendus- ja sademevee ärajuhtimise 
komplektset nägemust- kava 

• Kavas määratakse piirkonna sade– ja kuivendusvee 
ärajuhtimiseks:  

 eesvoolud; 

 valgalad; 

 eesvoolude arvutuslikud vooluhulgad 

• Vooluhulkade alusel kontrollitase eesvoolude sängi ristlõiget 
ja rajatiste avade läbimõõte. 

• Kavandatakse meetmed eesvoolude vastavusse viimiseks ja 
ümbritseva maatulundusmaa kuivenduse rekonstrueerimine 

 
  

 

  



Probleemid eesvooludel 

• Eesvoolude kiire võsastumine ja metsastumine; 

• Kobraste aktiviseerunud tegevus; 

• Eesvoolu rajatiste mitterahuldav olukord; 

• Muu maa kuivendamisvee surve eesvooludele 

 



Maaparandushoiu korraldus 

• Hoiutööde tegemine on maaomaniku või valdaja 

seadusest tulenev kohustus.  

• Hoidu korraldavad: 

– Maa omanik või valdaja;  

– maaparandusühistud ühiseesvooludel; 

– maaparandusbüroo suurtel eesvooludel (5633,9 km) 

• Erand: koprapaisu likvideerimine „Jahiseadus” § 23 lg 4 

ja 41  

– Kohustus on pandud jahipiirkonna kasutajale (KKA 

määratud viisil ja ajal) 

– Maaomanik võib likvideerida koprapaisu KKA loal 

 



Riigi eesvoolud 

• Riigi poolt korrashoitavad eesvooludest- 790 

vooluveekogu või selle lõiku (5633,9 km) on: 

– Jõed   35%  

– Ojad   33% 

– Peakraavid   32% 

 

Kehtestatud VV 03.01.2006 korraldusega nr 1 

Muudetud  19.07.2007 nr 362 

 



Riigi eesvooludel hoiutöö vajadus 

• 2003 a uuriti hoiutööde vajadust. 

• Ühe km eesvoolu korrastamiseks oli vaja: 

– raiuda võsa: 0,53 ha/km 

– eemaldamine sängist sette: 448 m³/km 

– kõrvaldada koprapaisude: 0,27 tk/km 

• Eeldatav maksumus oli 126,3 milj kr 

 

• 2008.a oli koprapaise 0,38 tk/km ja 

voolutakistusi oli ligemale 50% eesvoolude 
pikkusest 

 



Riigi eesvoolude rahastamine  

Aasta Rahastamine 

milj. kr  

2002 9,7 

2003 10,6 

2004 10,1 

2005 8,5 

2006 8,3 

2007 22,0 

2008 16,1 

  2007 aastal 

 Uuendati:147,8 km 

 Hooldati: 425,9 km 

 

 

 

 

 

  
 

2009 eelarves on 11,5 milj. kr 

 



Maaparandushoiukava 

• Hoiukava on maaparandushoiutöö sihipäraseks 
korraldamiseks ja maaparandussüsteemi 
keskkonnameetmete kavandamiseks 
planeerimisdokument 

• koostamist korraldavad MB-d; 

• koostatakse samade alamvesikondade lõikes kui 
veemajanduskavad. 

• muu hulgas selgitatakse maaparandussüsteemi maa-ala 
tegelik ja soovitatav kasutamine 

• alamvesikondade hoiukavad kinnitab 
põllumajandusminister ja vesikondade hoiukavad 
kinnitab Vabariigi Valitsus hiljemalt 22 dets. 2011. 

 



Maaparandushoiukava 

• Hoiukava koostatakse piirkondade (51tk) 

lõikes. 

• Koostatakse asjakohaste andmete ja  

uurimistöö tulemuste alusel arvestades 

asjakohase veemajanduskava 

põhimõtetega. 

• Määratakse eesvoolu kaitselõigud suublal 

 



Maaparandushoiukava ülesehitus 

 Hoiukava seletuskiri : 

• ülevaade alamvesikonnast; 

• ülevaade piirkonna maaparandussüsteemidest;  

• ülevaade piirkonna maaparandussüsteemi maa-ala 
maakasutusest; 

• ülevaade piirkonna eesvoolude veekaitsest; 

• ülevaade piirkonna ühistegevusest maaparandushoiul; 

• ülevaade piirkonnas kavandatud eesmärkidest ja 
rakendatavatest meetmetest. 

• Vajadusel käsitletakse ka muud inimtegevuse 
valdkonda. 



MAK meede 1.8 “Põllu- ja 

metsamajanduse infrastruktuur”  

• Periood 2007-2013 

• Vahendid: ca 556 mlj kr 

• 2009. a 65 mlj kr 

• taotlusvoor: 14 september kuni 02 

oktoober 2009  

• Eripära: meetme tehniline menetleja on 

MB 



Meetme eesmärgid 

• Peamine eesmärk on kuivendussüsteemide 

toimimisvõime säilitamine.  

• ühtlustada põllu- ja erametsamajanduse  

tootmistingimusi, suurenda erametsa tootlikkust 

ja kvaliteeti; 

• parandada juurdepääsu põllumajandusmaale ja 

erametsamaale  

• vähendada lokaalseid üleujutusi  

• minimeerida reostuse levikut kuivendatud maal 

ja suurendada eesvoolude isepuhastamisvõimet  



Toetust antakse:  
• Maaparandussüsteemi (osa) 

– ehitamiseks 

– rekonstrueerimiseks 

– uuendamiseks 

• Juurepääsutee (eratee) ehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks 

– põllumajandusmaale 

– erametsamaale 

– põllumajanduse tootmishoonele 

– tuletõrjetiigile erametsamaal 

• Tuletõrjetiigi ehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks 

 

 



Taotlejad; nõuded taotlejale 

• Põllumajandusega tegelev ettevõtja 
– maa omand või kasutamiseks muu õiguslik alus 

– maaomaniku kirjalik nõusolek  

– ettevõtja on tegutsenud taotlemise ajaks vähemalt 6 kuud 

• Erametsaomanikust ettevõtja  
– kui IO on reguleeriv võrk, siis omandis metsamaa 

– teiste IO korral omandis objekti alune maa 

– ettevõtja on tegutsenud taotlemise ajaks vähemalt 6 kuud 

• Metsaühistu  
– seaduse tähenduses metsaühistu 

– põhikirjaline eesmärk vastab 

– KA omaniku antud õiguse alusel (kinnituskiri) 



Taotlejad; nõuded taotlejale 

• Maaparandusühistu  

– seaduse tähenduses maaparandusühistu 

– põhikirjaline eesmärk vastab 

– üldkoosoleku otsus 

– KA omaniku antud õiguse alusel (kinnituskiri) 

• Mittetulundusühing (juurdepääsuteed) 

– põhikirjaline eesmärk vastab 

– üldkoosoleku otsus 

– KA omaniku antud õiguse alusel (kinnituskiri) 

– maa, hoone või tiik, mille juurde tee viib, on taotleja 

omandis 



Toetusmäärad 

Investeeringuobjekt Taotleja Toetusmäär 

Kuivendussüsteemi R; U MPÜ 90% 

Kuivendussüsteemi R; U Teised 75% 

KK rajatised E; R; U Kõik 90% 

Kuivendussüsteemi E 

Niisutussüsteemi E; R; U  

Kõik 40% 

Juurdepääsutee E; R 

(mitmel KA) 

MTÜ 75% 

Juurdepääsutee E; R 

(ühel KA) 

Kõik 40% 

Tuletõrjetiigi E; R MEV; MÜ; 

MPÜ  

90% 



Maaparandussüsteemi ehitamiseks ja 

rekonstrueerimiseks 

on vaja: 

 • Projekteerimistingimused MB-st 

• Projekt   

• Ehitusluba 

• Hange 

• Nõuetekohane ehitaja 

• Töö alustamise teade 

• Omanikujärelevalve 

• Kasutuselevõtu akt (kinnitab MB) 

• Ettevõtjatel peab olema MATER-i 
registreering 

 

 



Maaparandussüsteemi uuendamiseks on vaja:  

• Uuendustööde kava 

• Nõuetekohane ehitaja (MATER) 

• Töö alustamise teade 

• Päeviku pidamine 



Taotluste hindamine 

• Hindamisel eelistatakse: 

– maaparandussüsteemi rekonstrueerimist; 

– tuletõrjetiikide ja maaparandussüsteemi KK 

rajatiste tegemist; 

– taotlejatest maaparandusühistuid. 

 

 



Peipsi järve veetase 

• Sademeterohked ja –vaesed perioodid vahelduvad 
reeglipärast. 

• Paremini iseloomustavad nimetatud perioode järvede 
aasta- keskmised veetasemed. 

• Peipsi järve veetaset on mõõdetud 1881 aastast alates, 
mis võimaldab teha prognoose. 

• Hüdroloog Arne Reap eristab järgmisi Peipsi järve 
veeseisude perioode aastates: 6,3; 10,5; 29; 90. 

• Andmete töötlemisel sai autor järve veetasemete 
prognooskõvera. 

• Prognoosi ja mõõdetud “silutud rea” ühelangevus on 
suur K= 0,9138      



Prognoos 

• Tulemus julgustas autorit pikendama prognooskõverat 
tulevikku- aastani 2035. 

• Prognooskõver ei võimalda ennustada mingil kindlal 
aastal Peipsi keskmist veetaset, vaid see näitab üldisi 
protsessi suundi. 

 



Peipsi järve veetase 



Lõpetuseks 

• Kui Arne Reapi prognoos paika peab, satume 
peagi Peipsi “mõõdetud ajaloo” ühte 
veerikkamasse perioodi. 

• Veerikkad aastad on tõsiks proovikiviks vee 
ärajuhtimise rajatistele. 

• Suur osa inimtegevusest on seotud 
hüdrograafilise võrgu toimimisega, seega on 
vajalik asjalik koostöö eri ametkondade ja 
mittetulundusühingute vahel. 

 

 



 

 

 

  TÄNAN TÄHELEPANU EEST 


