Maaparanduse infopäev 11.juunil 2014 Põltsamaal.
Külastatavad ehitised.
Umbusi jõe uuendus- ja tervendamistööd
Umbusi jõgi asub Jõgevamaal, jõe pikkus on 45,9 km, tervendatud lõigu pikkus 22 km Uuendustöödega tagati jõe
toimimine kuivendussüsteemide eesvooluna ja selleks eemaldati setet 10,4 tuh m3 , likvideeriti võsa ja metsa 10,9ha,
lammutati 19 koprapaisu, remonditi 28 dreenisuuet ja 4 truupi, 18 km ulatuses eemaldati jõest voolutakistusi.
Tervendamistöid tehti jõe ökoloogilise seisundi parandamiseks, erilist tähelepanu pöörati kalade rändetingimustele.
Selleks korrastati 3 paisjärve, neist eemaldati sete ja korrastati liigveelaskmed ning rajati 3 kalapääsu, jõele rajati 1
põhjapais ja 6 kudeala. Veehoidlate paisutuskõrgused on 2,2 m, 1,55 m ja 1,4 m. Lustivere II paisu profiilis on jõe
valgala 26 km2 ja vooluhulgad Q kev max 1% - 9,1 m3 /s ja Q kev max 5 % - 7,2 m3 /s. Tööd tehti 2010. aastal ja nende
maksumus oli 4,3 milj krooni. 2012. aastal rajati täiendavalt 10 tehiskärestikku, 8 kudeala, likvideeriti koprapaise ja
avati vana jõesäng. Tööde tellijaks oli PMA Jõgeva keskus, rahastamist toetas KIK.
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Adavere Maaparandusühistud
Adavere piirkonnas on 2 maaparandusühistut, Räsnaoja ja Viruvere-Räsna MPÜ. Räsnaoja MPÜ on asutatud 2000.a ja
tegevuspiirkonna suurus on 932 ha, eesvoole 18,3 km. Riigieesvooluks on Sepaoja oja, Päinurme ja Põltsamaa jõgi.
Viruvere-Räsna MPÜ on asutatud 2008.a. Tegevuspiirkonna suurus on 802 ha, eesvoole 20,1 km. Riigieesvooluks on
Koeraoja ja Räsnaoja oja. Enamus ühistute liikmetest täidavad oma kohustusi ja on huvitatud ühistulisest tegevusest.
Suurim maakasutaja tegevuspiirkonnas on AS Adavere Agro, tänu kellele on suudetud kõik projektid ellu viia. Räsnaoja
MPÜ-s on MAK meetme 3.4 abil aastatel 2005-2006 rekonstrueeritud „Räsnaoja maaparandussüsteemide
rekonstrueerimise projekti“ alusel polderpumbajaam, reguleeriv võrk ja ehitatud maaparandussüsteeme teenindavaid
teid. MAK meetme 1.8 toetuse abil on nii Räsnaoja kui ka Viruvere-Räsna MPÜ kõik maaparandussüsteemid
rekonstrueeritud ja uuendatud. Projektid on koostatud tunnustatud projekteerimisbüroo „Maa ja Vesi“ PB poolt.
Ehitajateks olid suurte kogemustega ja asjatundlikud Mateko OÜ ja Kaevax OÜ. Tihedas ja meeldivas koostöös on
maaparandusrajatised ehitatud nõuetekohaselt ja läbimõeldult. Viruvere-Räsna MPÜ Piluvälja 1,7 km pikkune
maaparandussüsteemi teenindav tee koos tee rajatiste ja teeala kuivendusega ning suur loduga settebassein
reostustundlikus alas Laukaoja peakraavil pälvisid tunnustuse MAK meede 1.8 konkursil „Keskkonnasäästlik
maaparandus“ 2013.a Ühistute põhitegevuseks on nüüd toetust saanud investeeringuobjektidel nõuetekohaste
hooldustööde tegemine, kuivendatud põllumassiivide järjepidev hooldamine koos kõigi maaparandusrajatistega, et
tagada keskkonda säästev majandamine põllumajanduslikult intensiivses piirkonnas.
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