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Kultuurtehnikust maaparandajaks 1918-1940

1917. a oli Eestis 1149 mõisat, milledele kuulus 
kasutavast maafondist 58% , ostutalusid oli 51 640 
ja renditalusid 23 023. Põllumajanduses oli 
kasutuses ligi 2,5 miljonit ha maad ja arvatakse, et 
drenaažiga oli kuivendatud  12 000 – 15 000 ha.
1916. aasta rahvaloenduse andmetel elas maal  
846 000 inimest, see oli ligi ¾ elanikkonnast. Maa 
omamine oli maarahva unistus. 



• Käsitletava perioodi 
üks määravaim otsus 
langetati 17. 
veebruaril 1919. 
aastal kui  Eesti 
Ajutine Valitsus võttis 
vastu seaduse, 
millega tunnistati 
kõik EV piires olevad 
rüütelkondade 
mõisad riigi 
omanduseks ning 
anti Põllutöö-
ministeeriumi 
alluvusse. Sellega 
loodi riigi 
tagavaramaa, mida 
oli võimalik jagada 
Vabadussõjast 
osavõtnutele ja 
asundustegevuse 
käivitamiseks .



1919. a moodustati Põllutööministeeriumi 
juurde Maakorralduse ja Riigimaade 
Peavalitsus, mis pärast mitmekordset 
reorganiseerimist nimetati 1929. a Katastri ja 
Maakorralduse osakonnaks. 1923. aastast oli 
Põllumajanduse Peavalitsuse alluvuses 
Kultuurtehnika Büroo, mille juhatajaks 
kutsuti insener-agronoomi kutsega August 
Lepik, kes juhtis maaparanduse valdkonda 
kuni 1940. aastani. 1929. aastal 
Kultuurtehnika Büroo nimetati  
Maaparanduse Ametiks.



• A. Lepiku juhtimisel sai Maakultuuri Büroost eestimeelne ja -keelne 
asutus. 1934.a töötas Maaparandus Ametis 25 inseneri ja tehnikut, 
kes olid saanud ettevalmistuse Tallinna Tehnikumis ja 
põllutöökeskkoolides. 

• Tol perioodil oli tähtis eesvoolude reguleerimine, 1939. a oli nende 
välitöödel pidevalt 4 inseneri, 13 tehnikut ja 5 abitöölist.

• Maaparandust, uudismaade ülesharimist ja sookultuuri peeti tollases 
Eestis eriti tähtsaks töölõiguks.

• Alates 1927. aastast korraldati sooharijatele regulaarselt suviseid 
õppepäevi, mis kujunesid populaarseteks ja osalejaid oli 400…500. 
1935/1936 aastal oli Eestis enam kui 11 000 sooharijat- põllumeest ja 
riik rakendas meetmeid soosimaks ning toetamaks seda tegevust.



Maareformi   tulemusena hakkas toimima 
väiketaludel põhinev põllumajandus. 
Maaparandusalal  oli oluline seaduste ja määruste 
väljatöötamine – vee juhtimine läbi võõra maa, 
veeühingute seadus, laenude seadus, 
veejuhtmete korrashoiu määrus jne. 



Mõisamaade jaotamisel võeti arvesse 
kultuurtehnikute nõuandeid. 
Maaparandusametis koguti andmeid 
tehtud maaparandustööde kohta ja 
korraldati tähtsamate eesvoolude 
süvendamist ja riiklike toetuste 
jaotamist. 



Kraavihallid



Vangid maaparandustöödel





Balti Sooparanduse Selts (1908-1940)

• Selts uuris Eesti soid ja soode põllumajandusliku ja tehnilise 
kasutamise võimalusi.

• Selts kandis asutamise ajal (1908) nime Balti Sooselts (saksa 
Baltischer Moorverein).

• Aastatel 1920–1928 kandis nime Eestimaa Sooparanduse Selts ja 
aastast 1929 kandis nime Balti Sooparanduse Selts 

• Aastatel 1923–1940 andis selts välja aastaraamatut "Sookultuur".
• Seltsi valduses oli Tooma sookatsejaam.



Toimetised
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Anti välja 18 toimetist
Toimetaja –redaktor 
Prof. dr. agr. Leo Rinne
Toimetis  nr 18 anti 
välja 1939 aastal









Leo Rinne 1892-1976

• •Esimese Eesti Vabariigi tuntuim maaparandusteadlane
• •1921-1940 Tooma sookatsejaama juhataja
• •1924-1944 Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna
• maaparanduse ja geodeesia õppetooli 
• dotsent ja hiljem samanimelise instituudi
• juhataja, professor
• •Uurimistöö sookultuuri alal  1927 doktoriväitekiri
• Eesti madal-soode kõlbulikkusest
• põllumajanduslikuks taimekasvatuseks
• •Toimetas 1923…1940 tootmis-teaduslikku
• ajakirja Sookultuur



Tooma Sookool 1928-1944



Tooma sookool

• Omanäoline õppeasutus, andis tugeva teoreetilise ja praktilise
hariduse maaparanduse alal
• Kokku 181 õpilast, lõputunnistus sai 116
• Maaparandusmeistritena lõpetas kooli 1930-1941
• kokku 41 inimest
• Kooli juhatajad olid:
Nikolai Roosa (Enn Terasmäe) 1928-1936
• ja Oskar Klimberg (Ojaveer) 1936-1944

Enn Terasmäe 
perekonnaga



Paul William Thomson (1892-1957)

Eesti palünoloogia rajaja, 
meetodi üks
esimesi kasutajaid
maailmas



Väljavõtteid toimetistest

• 1921 nr. 3, 1922 nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 7, 1923 nr. 5, peale 
selle on Eestimaa sooparanduse seltsi poolt välja antud 
aastaraamat „Sookultuur" 1923.

• Eestimaa fooparandufe selts ei kuiwata soid kusagil mõisa 
südames, waid temal on oma eriline ..Tooma Sookatsejaam" 
(endine talu.') mis 4 wersta Wägewa jaamast asub. 

• Selle sookatsejaama tööl on iseäranis suur tähtsus meie maa soo 
kultuuri arendamises, kus umbes üks kolmandik kogu maa-alaft
on sood ja rabad. Kogu meie põllumajanduse arenemine, mille 
aluseks karjakaswatus, oleneb meie soode parandamisest, kuna 
soodest paranduse teel, kõige suuremaid ja paremaid karjatoidu 
allikaid wõib saada.



Kommentaarid

• Selle peale peame tähendama, et ei oleks ülearune kui hra Paul William Thomson
enne waewaks wõtaks Eestimaa sooparanduse seltsi tegewusega tutwuneda,

• kui ta tema kohta kirjutab, sest et ühistegelastel peab oma tegewuses mitte 
ainult äriline, maid ka kultuuriline külg olema. 

• Et aga meie maa kultuurat tema üksikutes harudes edendada, on tarwilik tuttaw
olla, mis meil sel alal tehakse. Ühistegewus ei piirdu ainult selles, et ta oma suure
tähtsusega majandusliku tegemisega majandusliselt ning kultuuriliselt paremad
arenemisolud loob, vaid ta edendab otsekoheselt ning kaudselt kõiki rahwa ning
maa kultuuri tõstmiseks töötawaid asutusi.

• Meil on wäga kahju, et nähtawasti herra Paul William Thomson -il ei ole
erikirjandust sel alal lugenud, mil korral temal ei oleks saanud meie kohta
niisuguseid ridu kirjutada, mis tõele ei waSta. Seltsi tegewuse kohta oleme osalt
ajalehtedes, niisama ka põllumajanduse ajakirjanduses kirjutanud.



Kommentaarid

•Tähele pannes, et põllumajandus on meie maal 
peateguriks, ja et enamusel rahval on sellega 
tegemist, siis on selge, missugust osa selle juures 
mängib Eesti sooparanduse seltsi Tooma 
sookatsejaam, kelle ülesandeks ei ole suuremaid 
sookuiwatamise töid läbi wiia, waid soode 
teadusliste uurimiste ning katsetegewuse kaudu 
õigeid sooharimise wiise üles seada.

•



Lõpetuseks toimetiste väljavõtetest

• Eesti sooparanduse selts ei ole ka mingisugune osaühisus et waid
töötab otsekoheselt sookultuuri edendamiseks. Selle juures on iga 
ühel wõimalus seltsi liikmeks astuda. Seltsi juhatus seisab järgmistest 
isikutest koos: agr. N. Helmann, LL. Harpe, ing..agr. A. Lepik, agr. W. 
Annik, agr. J. Mets, agr. L.Rinne, Sieöers (Soosaarest), agr. J. Ümarik. 

• Eestimaa sooparanduse seltsi nimel Tooma sookatsejaima juhataja, 
õpetatud agronoom: L e o R i n ne.

• Eestimaa sooparanduse selts. 



Maaparanduse eelplaan



EESTI MAAPARANDUSE SELTSI STRUKTUUR 

• EMS TARTU OSAKOND
• EMS VÕRU JA PÄRNU OSAKOND
• EMS HARJU OSAKOND



EESTI MAAPARANDUSE SELTSI asutamisest 1958 aastal

• Moodustati EMS TARTU OSAKOND
• EMS VÕRU JA PÄRNU OSAKOND
• EMS HARJU OSAKOND

• Tartu osakonnas  toimus asutamise koosolek 8 APRILLIL 1958 
• Asutamiskoosoleku avas Eesti Maaparandajate seltsi Tartu osakonnas 

vanim liige HENRIK SELJA (sündinud HEINRICH STEINHAUS)



HENRIK SELJA 



TEADUSLIK TEHNILINE BÜLLETÄÄN  
„Maaparandaja“

•TOIMETUSE KOLLEEGIUM:
• A.JUSKE, G.KARUS, J. KURKUS, J. LÕVI,
• J.RISTLAID, A. TÕNISSOO JA O.VALING

• TRÜKKIMISEL ANTUD 03.07.58

• TRÜKI ARV 2000



Eesti Maaparandajate Selts

• Eesti Maaparandajate Selts (edaspidi EMPS) on moodustatud 1995 aastal, kes 
koondab enda alla maaparandusvaldkonnaga tegelejaid.

• Seltsi eesmärk on tutvustada teaduse ja tehnika tänapäevaseid saavutusi, 
korraldada täiendkoolitusi ja seminare, olla sotsiaalpartneriks maaelu ja 
põllumajanduspoliitika väljatöötamisel jne.

• EMPS –i  struktuuris on moodustatud 2001 aastal eraldi osakond - Eesti Drenaaži-
ja Kultuurtehnikaühing (ESTCID). 

• EMSil on osakond –– mis on aastast 2001 ülemaailmse vihmutuse ja 
maaparanduse organisatsiooni (International Commission on Irrigation and 
Drainage) (ICID) liige. ICID liikmeks  vastuvõtmine kinnitati Lõuna –Koreas  2001 
aastal ja ESTCID esimeheks oli 2001-2018 Mati Tõnismäe

• Alatses 2018 aastast on ESTCID esimees Hannes Puu. 
• Osavõetud on mitmete komisjonide tööst, võetud  osa  paljudest  seminaridest ja 

konverentsidest ja  esinetud  ettekannetega



Eesti Maaparandajate Selts

• Põhikirja järgi on EMSi eesmärkide seas:
• õppida tundma ja propageerida kaasaegseid teadus-, tehnika-, 
projekteerimis- ja ehitusalaseid saavutusi;
• korraldada täienduskoolitust, õppekursusi, seminare, näitusi, 
erialavestlusi ja infoteenindust;
• osaleda maaparandusstrateegia väljatöötamisel ja avaldada arvamust 
kutsealastes hariduspoliitilistes küsimustes;
• arendada välissuhtlemist oma tegevusvaldkondades;
• hoida maaelu vaimu, arendada ühistegevust ja seltskondlikku elu.



16.augustil 1996 toimus Eesti maaparandajate 
Seltsi õnnistamine Elva kirikus



„Maaparandus  96“
• Päev algas seltsi lipu pühitsemisega Elva kirikus. 
• Lipu tekstiga „Eesti Maaparandajate Selts“ kandsid pidulikule
• tseremooniale EMSi juhatuse esimees Mati Tõnismäe, Võru 

Maaparandusbüroo juhataja Juhan Siinmaa ja EMSi tegevdirektor Evald 
Ratassepp.

• Pühaliku talituse viis läbi Elva kiriku diakon Teet Korsten, kes mainis 
muuseas järgmist:

• “Mina pühitsen selle lipu egiidiks, kuhu alla võiksid koonduda kõik 
ausad töömehed     maaparanduse raske töö Viinamäel.

• Ole ise nende ligi, kes selle lipu all tahavad käia ja anna õnnistust 
nende tööle nõnda, et kibuvitsade asemel kasvaksid küpressid ja 
nõgeste asemel mürripuud.“



„ Maaparandus  96“ Elvas





• Järgnesid tervitused ja ettekanded Elva EPT saalis. Maaparandajaid oli 
õnnitlema tulnud:

• Soome drenaažiühingu esimees hr. Rauno Peltomaa, koos 
kolleegidega

• Elva linnapea hr. Väino Uibo ja paljud teised.
• Kokkutulekust osavõtjatele tutvustati Kokeoja maaparandusobjekti, 

kus kasutati esmakordselt Eestimaal põllumaa truubi ehitamiseks
• plast- ja terastoru. 
• Samas demonstreeris firma „Tegus“ uut tehnoloogiat georadariga



Tegevused aastate lõikes
• 11.juulil 1997 Võrumaal toimus Kubjal nõupäev „Maaparanduse tulevikku otsimas“
• Üritusest osavõtjatele esinesid tervitustega põllumajandusminister Andres Varik ja Võru maavanem Tiit Soosaar ning loeti ette 

Riigikogu aseesimehe Ants Käärma tervitus. 
• 27. juunil 1997. a korraldas EMS-i ajaloo sektsioon Anto Juske juhendamisel matka marsruudil Vasknarva–Kuremäe–Narva–Narva-

Jõesuu. Üritusest võttis osa 68 inimest.
• Matkal tutvuti järgmiste Narva jõe kaldal asuvate objektidega: Piirivalveameti Vasknarva kordon; Narva jõgi Permisküla profiilis; 

Kuremäe Pühtitsa Nunnaklooster;
• Narva linnus ja Pika Hermani torn; 12. Narva-Jõesuu rand.

• 5.juunil  1998 EMS-i infopäev „ Maaparanduse päevaprobleemid“ Jõgevamaal, Luual. Osavõtjaid tervitas Palamuse vallavanem
Märt Jalakas ja Eesti Metsaseltsi esimees Kaupo Ilmet. 

• Maaparanduse andmebaaside koostamisest rääkisid Ain Kendra ja Andres Piir. Kuremaa mõisas 145 aastat tagasi rajatud 
drenaažisüsteemidest kõneles Anto Juske.

• Pärast ettekandeid tutvusid maaparandajad ümberkaudsete vaatamisväärtustega. Emeriitprofessor Koit Alekannu vanematekodus 
Änkkülas Mokka talu maadele on 1928. a rajatud drenaažkuivendus. Eesti Põllumajandusülikooli õppejõud Toomas Timmusk näitas 
kuivendustorustiku seisundit videokaamera „Pearpoint“ Flexiprpbe ELS abil.

• Õhtul esines maaparandajatele Palamuse pargis ansambel „Seelikukütid“. Amme jõel korraldati O. Lutsu „Kevade“ vaimus 
performance „Parve põhjalaskmine“. Üritusest võttis osa 121 inimest.



Vasknarvas



NARVA JÕE VASAKKALLAS

• 27. juunil 1997. a korraldas EMSi ajaloo sektsioon Anto
• Juske juhendamisel matka marsruudil Vasknarva–Kuremäe–
• Narva–Narva-Jõesuu. Üritusest võttis osa 68 inimest.
• Matkal tutvuti järgmiste Narva jõe kaldal asuvate objektidega:
• Piirivalveameti Vasknarva kordon;
• Narva jõgi Permisküla profiilis ;
• Kuremäe Pühtitsa Nunnaklooster;
• Narva linnus ja Pika Hermani torn;
• Narva-Jõesuu rand.





• 24-25 juulil 1998 aastal korraldas EMS ajaloo sektsioon Anto Juske 
juhendamisel matka Vilsandi Rahvusparki. Matkal uudistati Saaremaa 
ja Vilsandi vaatamisväärtusi. Meeldejääv oli sõit veoautoga KRAZ 
Kuusnõmme poolsaarelt läbi mere (Kiirassaare laht) Vilsandi saarele ja 
tagas.  

• Vilsandi loodust ja rahvusparki tutvustas rahvuspargi töötaja Kadri 
Kullapere. 

• Osales 21 seltsi liiget 
• 1998. a detsembrikuus ilmus trükis EMS Toimetised nr 2.
• Trükis sisaldab artikleid Saksamaa Schleswig-Holsteini Vee ja
Maaliitude tegevusest, tutvustab juubilare Evald Tomingas 100 ja
Evad Ratassepp 70 ning põllumajandusteadlast August Miljani.



Sõit Vilsandile



1997. a 16.juulil toimus infopäev Ramsil teemal „ Maaparandusmasinad“.

1997. a sõlmis Eesti Vabariik laenulepingu Maailmapangaga 
põllumajanduse edendamiseks.

176 miljoni Eesti krooni suurusest laenust on 38% ette nähtud kuivendussüsteemide
korrastamiseks. Maailmapanga laenu abil tehti aastatel 1997–2001 veejuhtmete ja
drenaažisüsteemide vajalikud korrastamistööd ca 82 tuh ha suurusel pindalal. 

Nende tööde tegemiseks oli ettevõtjatel vajalik hankida kaasaegseid maaparandusmasinaid.
EMSi üritusel tutvustasid firma Ditch Witch esindajad pinnase töödel kasutatavaid 
mitmesuguseid masinaid ja mehhanisme,  üritusel osales 109 inimest.

Tutvustati trükist EMS Toimetised nr 3. Trükise artiklid käsitlevad maaparandustöödel 
kasutatud ekskavaatoreid läbi aegade ja kaasaegseid mõõteaparaate. Samuti 
kuivendussüsteemide korrastamist maailmapanga laenu abil ning uusimaid ehitusmaterjale.



Ramsil näitusega tutvumas



KIVID IGA KANDI PEALT
• 10.juunil 2000.a. korraldasid EMS ja Käsmu Meremuuseum Lääne-Virumaal Käsmu Meremuuseumi 

territooriumil kivipäeva ehk külakonverentsi teemal „Kivid iga kandi pealt“. 
• Eestile on iseloomulik kivide rohkus, mis raskendab oluliselt maaharimist ja saagikoristust ning vähendab 

põllumajandusmaade saagikust. Kivi on jäänud meie kliimavööndis asendamatuks ehitusmaterjaliks. Kivi 
saadab inimest läbi kogu elu alates lapsepõlve mängukividest kuni hauakünkale pandud mälestuskivini.  

• Külakonverentsil rääkisid kividest akadeemik Anto Raukas, Paeliidu esindaja Enno Tomberg, Anto Juske ja 
mitmed teised ettekandjad. Saksamaal Hannoveri 2000 maailmanäitusele rajatud EXPO Eesti paviljonist 
rääkisid selle autorid arhitekt Raivo Kotov ja kunstnik Andrus Kõresaar. 

• Käsmu Meremuuseumi tutvustas muuseumi juhataja Aarne Vaik  
• Kivipäevast osavõtjad käisid matkal kaunil Käsmu poolsaarel ja tutvusid poolsaarel asuvate rändrahnudega 

(Meremunk, Metsamunk, Matsikivi). Akadeemik Anto Raukas andis matkal asjatundlikke selgitusi Käsmu 
rändrahnude kohta. 

• Peale matka kivipäevast osavõtjad kuulasid taidlejate kontserti.
• Käsmu kivipäevast võttis osa 121 inimest.
• Üritusel esitleti trükist EMS Toimetised nr.4, millest saab lugeda artikleid kivide kohta kiviajast kuni 

tänapäevani. 



ENDLA SOOPÄEV

• 13.juulil 2001.a. toimus Jõgevamaal Toomal EMS Endla Soopäev märksõnaga „soo mitme kandi pealt“.
• Endla soostik kuulub Pandivere kõrgustikku, Eesti suurimat neeldumisala piiravasse soodevööndisse. Vahelduv pinnamood ja 

allikana väljuv surveline põhjavesi on loonud eeldused eri vanuse ja ilmega soomassiivide kujunemisele. Soostiku piirjoon on 
käänuline, raba- ja metsamaastikku ilmestavad moreenseljandikud ja järved. Sooala kaitseks 1981.a. moodustati Endla-Oostriku
sookaitseala, millest 1985.a. sai Endla Riiklik Looduskaitseala. Soode uurimine Eestis on lahutamatult seotud teadustegevusega 
Toomal. Sihikindel uurimistöö algas 1910 aastal, kui Balti Sooparanduse Selts rajas Toomale sookatsejaama. 

• Soopäevast osavõtjatele esinesid ettekannetega Endla Looduskaitseala juhataja ning maaparanduse spetsialistid Anto Juske, Mati 
Tõnismäe ja Ilmar Tupits.

• Firma Kobras esindajad tutvustasid soopäevast osavõtjatele kaasaegseid ehitusmaterjale ja mõõteseadmeid.
• Ettekannete lõppedes avati Endla Looduskaitseala  Keskuse hoonel mälestustahvel.  
• Enne rabamatka tutvusid soopäevast osavõtjad (kokku 96 inimest) Endla looduskaitseala keskusehoones asuva ekspositsiooniga. 

Maaparanduse spetsialistid võtsid osa matkast marsruudil Tooma-Männikjärve-Tooma. Laudtee tornist avanes avar vaade 
tüüpilisele laukarabale.

• Soopäeval esitleti trükist EMS Toimetised nr.5. Trükis sisaldab artikleid sookultuuri ajaloost ja maaparandusuuringutest Eestis,
turbatootmisest ning soode kuivendamist. Samuti tutvustab trükis Endla looduskaitseala ja Avaste sookaitseala. 



Veepäeval Joaveskis
12. juulil 2002. a korraldas Eesti  Maaparandus ja Veeühistute Keskliit (EMVKL) 
koos EMSiga Lääne-Virumaal Joaveskil Loobu jõe ääres ürituse nimetusega 
„Veepäev“. Sellise ürituse eesmärgiks oli tõsta üldsuse keskkonnateadlikkust
ja aktiivsust vee kasutamisel.

Põllumajandusminister Jaanus Marrandi ja EMS juhatuse esimees Mati Tõnismäe
õnnitlemas EMVKL juhatuse esimeest Evald Ratasseppa Joaveskil.
Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli tervituse veepäevast osavõtjatele

luges ette Vabariigi Presidendi nõunik Jüri Kaljuvee.

Veepäeval osalejad tutvusid töötava Joaveski hüdroelektrijaamaga ning vaatasid  
Nõmmeveski  hüdroelektrijaama säilinud konstruktsioone. Nimetatud rajatistega 
tutvumisel jagasid asjalikke kommentaare hüdroeelektrijaamade taastamise spetsialist 
Voldemar Enno ja Ants Saks. Üritus lõpetati rekonstrueeritava Linnamäe 
hüdroelektrijaama külastamisega.





150 AASTAT TORUDRENAAŽI EESTIS

• 10.juulil 2003.a. tähistasid EMS liikmed Valgamaal sündmust „150 aastat 
torudrenaaži Eestis“.

• Päev algas Hellenurme vesiveski tutvumisega. Palupera vallas Elva jõel asuva 120 
aasta vanuse vesiveski ajaloost rääkis OÜ Hellenurme Veski esindaja Mae Juske.  
Eestis tegutsevaid vesiveskeid tutvustas Anto Juske. 

• Maaparanduse probleemide arutamine toimus Leigo talus. Eesti põllumajanduse 
probleemist kõneles Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi.  Eesti 
maaparandajaid õnnitles Soome drenaažiühingu esimees Rauno Peltomaa.

• Päevateemalise ettekandega esines Anto Juske. Emeriitprofessor Koit Alekand 
rääkis maaparanduse spetsialistide koolitamisest Eesti Põllumajandusülikoolis.  
Firma „Leica“ esindaja Toivo Martinson tutvustas kaasaegseid mõõteriistu. 
Üritusest võttis osa 118 inimest.

• Üritus lõppes Tartu Ülikooli naisansambli esinemisega.



Leigo talus



EESTI METSAKUIVENDUSE AMETIPÄEV

• 09.juulil 2004.a. korraldasid EMS ja Riigimetsa Majandamise Keskus Jõgevamaal Halliku metskonnas 
Koseveskil Eesti metsakuivenduse ametipäeva. 

• Eestis sademed ületavad maapinnalt aurumise, mistõttu tekivad sood. Soo pealetung metsale, põllule ja 
niidule on Maarjamaal põlvest põlve olnud probleemiks. Eestimaa metsas on võideldud liigniiskusega kaks 
sajandit. Esimesed kraavid kaevati käsitsi 1820 aastal ja esimesed ekskavaatorid töötasid metsakuivenduses 
1938.a.

• Metsakuivenduse ametipäevast osavõtjatele esinesid tervitustega põllumajandusminister Ester Tuiksoo, 
keskkonnaminister Villu Reiljan ja Riigikogu liige Jaanus Marrandi. Riigimetsa Majandamise Keskuse 
peadirektor Ülo Viilup tutvustas metsameeste tegevusplaane. Eesti Põllumajandusülikooli õppejõud Toivo 
Meikar esines ettekandega metsakuivenduse ajaloost. Saare vallavanem Jüri Morozov ja Inseneribüroo 
Urmas Nugin juhatuse esimees Urmas Nugin tutvustasid Koseveski paisregulaatori taastamist.

• Metsakuivenduse ametipäevast osavõtjad tutvusid Halliku metsakonna Mädaoidu maaparandusehitisega. 
Metsakuivenduse rekonstrueerimisest rääkisid AS Valmap Grupp tegevdirektor Matti Mõts ja Halliku 
metsakonna metsaülem Jüri Koort. Päeva alguses tutvusid maaparanduse spetsialistid Kalevipoja 
muuseumiga Saarel. Metsakuivenduse ametipäevast võttis osa 132 inimest.

• AS Tamsalu EPT koostas infovoldiku „Eesti Metsakuivenduse ametpäev“. 
• Metsakuivenduse ametipäevast osavõtjatele esinesid Tabivere rahvamaja tantsutüdrukud.



Külalised saabuvad, põllumajandusminister  Ester Tuiksoo, 
Saarde vallavanem Jüri Morozov



EESTI MAAPARANDAJATE SELTSI 10. AASTAPÄEVA 
KONVERENTS
• 3.juunil 2005.a. toimus Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas EMS 10.aastapäeva juubelikonverents.
• Eesti Maaparandajate Selts asutati 25.augustil 1995.a. Tartus. Kümne tegevusaasta jooksul on EMS 

korraldanud maaparandusala inimeste teadmiste täiendamiseks erialaseid konverentse ja õppepäevi ning 
matku looduses. Koostanud on üheksa EMS trükist. 

• Juubelikonverentsist osavõtjaid tervitas Põllumajandusminister Ester Tuiksoo.  Lähiaastate maaparanduse 
rahastamisest kõneles Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai. Maaparanduse 
eesmärkidest läbi aastate rääkis EPMÜ emeriitprofessor Koit Alekand.        

• EMS juhatuse esimees Mati Tõnismäe tutvustas EMS koostööd naaberriikide vastavate organitatsioonidega. 
EMS ajaloost kõneles EMVKL esimees Evald Ratassepp. 

• Soome ja Läti maaparandajate nimel tervitasid Eesti maaparandajad vastavalt Raumo Peltomaa ja Eriks
Kreslins. Veemajanduse arengusuundi Euroopas tutvustas Hollandi firma DLG esindaja Oepke Offringa.  

• Stendiettekannetega esinesid maaparanduse insenerid Enn Kulp ja Mati Märtson. Maaparanduse 
Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo juhataja Genadi Vassiljev tutvustas fotonäitusega EMS kümne 
tegevusaasta tegevusi.  

• Üritusest osavõtjatele tutvustati trükist EMS Toimetised nr.6. alapealkirjaga „Jõed ja kanalid“. Kümne aasta 
jooksul on trükist EMS Toimetised koostanud tandem Anto Juske ja Evald Ratassepp.    

• Konverentsil, kus oli 116 osavõtjat, autasustati EMS tänukirjaga aktiivsemaid EMS liikmeid.



Maaparandus ja keskkond
• Rahvusvaheline seminar toimus 2.juunil 2006.a. Tartus Eesti Maaülikoolis, millest võtsid osa Eesti, Läti,  Leedu, Soome ja Venemaa esindajad. 

• Seminarist osavõtjatele esines tervitustega põllumajanduse aseminister Rain Vändre. Põllumajandusministeeriumi osakonnajuhataja Henno 
Nurmsalu tutvustas maaelu arengu strateegiat perioodil 2007-2013. Ettekandega „Maaparandus ja keskkond Eestis“ esinesid Eesti Maaülikooli 
õppejõud Toomas Timmusk ja Koit Alekand. AS Tartu Agro tegevjuht Avo Mölder kõneles Põllumajanduse tulevikust Eestis.

• Naaberriikide esindajad esinesid järgmiste ettekannetega:  

• Eesti-Soome koostööst Euroopa Liidus – Ilkka Reponen, Soome Põllu- ja Metsamajandusministeerium;

• Looduslähedane vesiehitus põldude kuivendamisel – Jukka Jormala, Soome Keskkonnainstituut;

• Maaparandus ja keskkond, Rauno Peltomaa Soome  Salaojakeskus;

• Parandatud maade kasutamine Vene Föderatsioonis – akadeemik Nikolai Kovaljov, Ülevenemaaline Kuivendatud Põllumajandusmaade Instituut;

• Maa- ja veeressursside looduslähedane kasutamine Läti Vabariigis – Eriks Kreslins, Läti Vabariigi Põllumajandusministeerium;

• Maaparandus ja keskkond Leedu vabariigis – professor Valentinas Saulys, Leedu Veemajanduse Instituut. Seminarist osavõtjatele tutvustas Tähtvere 
valla keskkonnarajatisi vallavanem Rein Kokk. 

• Konverentsi ajaks ilmus trükist raamat „Lugu Eesti maaparandusest aastatel 1949-1992“ (Tartu 2006, 208 lk., koostaja Koit Alekand). Samuti tutvustati 
meediakandja DVD „Eesti Maaparandus“. Raamatus on artikleid ja fotosid mitme põlvkonna maaparandajate tööst aastatel, mis kunagi ei kordu. 
Rahvusvahelisest seminarist võttis osa 127 inimest.

• Päev lõppes piknikuga Tähtvere vallas asuva Linnutee matkaraja rohelises klassis. Üritusest osavõtjatele andsid kontserdi Eurovisioonil Eestit 
esindanud Anu ja Triinu Taul. 



Jutuhoos Ilmar Tupits ja Rein Kokk



ANU ja TRIINU TAUL



Maaparanduse kraave kaevamas 21.juunil 
2007 aastal



Vargamäel



ERIALAPÄEV ALBU MÕISAS 2007 AASTAL



Perepäev Tuksis 2008







10.RAHVUSVAHELINE ICID DRENAAZI 
Konverents Helsingi –Tallinn 6-11 Juuli 2008



Arutletavad teemad

• Drenaaži ja keskkonnakaitse erinevused põllumajanduse poliitikas. 
• Tehnilised lahendused kaasaegse drenaaži süsteemi ehitamisel
• Lahendused põllumajandus vee kasutamisel ja vee puhtuse kaitsmisel
• Jõgede kaitse ja seos drenaažiga
• Ekstreemsed ilmastikutingimused ja drenaaži osatähtsus 

põllumajandustootmise tagamisel

• Külastati Padisel Laheotsa talu maid ja vaadati kahepoolse 
reguleerimisega  drenaaži süsteeme.



Aasta 2009

• Eesti maaparandajate Seltsi aastakoosolek 11.06. 2009 ja infopäev 
Kurgjal. 

• Tutvuti Kurgja Talumuuseumiga, vaadati veskipaisu, tutvuti jahuveski 
ja  saeveskiga. Meenutati, kuidas  K.R.Jakobson põllumajandusele  
alustalad  üles ehitas. 

• Päeva lõpul  maitsti kopra ja metsseapraadi  



Paisude seminar 2010 a. 4.juuni  Tartus,  
Maaülikoolis







Aasta 2011
• Korraldati koolitusseminar projekteerijatele ja  ehitajatele
Kehtna MTK –is koostöös PMA ja MEM spetsialistidega

‘ Korraldati seminar teemal omanikujärelevalve kohustused ja 
kaasnevad  õigusaktid



EMPS-i 2012 aasta tegevused

• osalemine MAKi seirekomisjonis ja 2014+ ettevalmistuskomisjonis
• toimetiste nr 10 “Hajukoormuse piiramise maaparanduslikud 

abinõud” avaldamine
• koos PMi ja PMAga rahvusvahelise seminari korraldamine Türil teemal 

„Hajukoormuse piiramise maaparanduslikud abinõud“(17.05 -
18.05.2012)

• omanikujärelevalve spetsialistidele koolituste korraldamine Kehtnas
• arutelu maaparandusühistute esindajatega 3. juulil Türil
• kohtumine Eesti Erametsaliidu esindajatega 6. septembril Raplas
• konkursi “Keskkonnasäästlik maaparandus” ettevalmistamine



Infopäev "Märka maaparandust" 24.05.2013 
Jänedal-Jägala jõe valgala vesiehitised



Tervitused  Marko Gorbanilt















Linnamäe  pais



Infopäev "Jõgevamaa parimad maaparandusehitised" 
(11.06.2014)
• Maaparanduse infopäeval külastati Jõgevamaal asuvat  Umbusi jõge, kus 22 km ulatuses on 

teostatud uuendus ja tervendustöid ning Adavere piirkonnas asuvate Räsnaoja ja Viruvere -Räsna
Maaparandusühistute rekonstrueeritud maaparandusehitisi ja keskkonnarajatisi.

• Anti välja raamat“ Maaparandus mõlemal

pool Soome Lahte“



Soome kolleegid







Meenutus maaparandusalasest seminarist Jõgevamaal koos Soome 
kolleegide  ja minister  Jaanus Marrandigaga



EMSi infopäev Rannus 11.06.2015.















Infopäev "Põlevkivi kaevandamise mõju 
veejuhtmetele" (2.06.2016 Ida-Virumaal)
• Infopäeva seminari osa  ja üldkoosolek toimusid Mäetagusel 

Mäetaguse rahvamajas. Infopäeva teine osa toimus Sillamäe sadamat 
külastades.

















Rahvusvaheline konverents "Maaparanduse tegevuste 
digitaliseerimise võimalused ja vaade tulevikku„
23.-25.05.2018 Laulasmaal

Konverentsi avas Marko Gorban, Maaeluministeeriumi põllumajanduse- ja maaelupoliitika asekantsler ning 
tervitussõnad lausus Felix Britz Reinders, vihmutuse ja drenaaži rahvusvahelise komisjoni ICID president, (Lõuna-
Aafrika).Lisatud on konverentsi ettekanded ja konverentsi kava.













Digitehnika







PMA-EMSi infopäev Tartumaal Vehendil
(6-7.06.2018)

• Infopäeva avas sisuka tervitusega EMS-i juhatuse esimees Toomas Timmusk. Ettekanded Hannes 
Puult, Ürjo Sihvrilt ja Olev Kristilt.

• „60. aastat ajakirja Maaparandaja nr 1 ilmumisest ning Eesti Maaparandajate Seltsi asutamisest  
1958.a.“  - Hannes Puu

• Maaparandusseaduse muudatustest - Olev Krist

• Vanad sõbrad Enn Banner ja Tõnu Mugra



EMS-PMA infopäevad Järvamaal Metsajõe 
puhkemajas (13-14.06.2019)











Tänan kuulamasT ja vaaTamasT!!

maTi Tõnismäe 09.09.2020  
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