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Miks on metsakuivendus vajalik?
Ees maal on sademete hulk aastas 520–820 mm, aurumine 360–440 mm.
See tähendab, et maalt ebapiisava vee äravoolu korral
tekib liigniiskus. Ees erametsad kannatavad enamas
(ca 70 %) liigniiskuse käes ning valdavalt puudub neile
juurdepääs.

Eesti erametsad kannatavad enamasti liigniiskuse käes

Kuivendamine metsas on vajalik, et ÖÙÄ»Ý Ãç½½
ò- ¹ Î«çÙĀ®®Ã. Tänu kuivendusele suureneb puu
juurte arenemiseks soodsa pinnasekihi tüsedus ja puud
saavad rohkem mineraalaineid. Enamikele puuliikidele on
kasvu ngimused rahuldavad kui vegetatsiooniperioodi
keskmine põhjavee sügavus on 40–50 cm.
Seoses kliimamuutusega on sagenenud tormid ning muud
ilmas ku ekstreemsused. Liigniiskes maas asub puude juures k maapinna lähedal, mistõ u on puistu tormikahjustustele vastuvõtlikum.
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PÙÝÄ®®Ý»Ý ÃãÝÝ Ö®»Äò Öçç ¹ççÙ Ýì¦òÃ½, Ã®ÝãÎããç ÊÄ Öç®Ýãç ãçç½»®Ä½Ã.

Liigniisked metsad on tormikahjustustele vastuvõtlikumad

Kç®òÄãç ÃãÝÝ ½¦ ò¦ããÝ®ÊÊÄ òÙÃ, sest
mulla temperatuur on keskmiselt 2 või enamgi kraadi kõrgem kui kuivendamata maal.
MãÝÃ »ç®òÄÃ®Ä ÝççÙÄ Öç®Ýãçã
¹ççÙ»Ýòç ¹ ãÊÊã½®»»çÝã Ä®Ä¦ ÝççÙÄ ½®®¦®½®Ýã Ã®ãÃ»Ý®ÝçÝã.
LÊçÃãÝÝ ¹ Ã½ÝÊÊÃãÝÝ òÎ® Öç®ç
¹ççÙ»Ýò Ê½½ 4–5 ãÃ «/ÝãÝ.
Soos, mille pinnal on 20–40 cm tüsedune vähelagunenud
sfaagnumiturba kiht, on kuivenduse mõju väike. Päris raba
kuivendada pole mõ ekas.
Puistud oma kasvufaasides reageerivad kuivendusele
erinevalt. KÎ®¦ ÝççÙÃã ÃÎ¹ç ò½ »ç®òÄçÝ
ÄÊÊÙÄ®»½ ¹ »Ý»½®Ýã½ Öç®Ýãçã½.
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Lageraie järgselt suureneb metsa pinnase veesisaldus
oluliselt, sest suured puud imavad oma elutegevuseks
suurtes kogustes ve ning nende mahalõikamisel see vesi
enam äratarvitamist ei leia. Seetõ u võid pärast lageraiet
avastada, et pinnas on nii ve täis, et uus puistu ei tahagi
kasvama hakata.
KÎ®¦ ÖÙÃ ¦ »ç®òÄçÝãÏ® ã« ÊÄ ÖÙÝã ½¦Ù®ã, Ý®®Ý ÊÄ ÖÙÊ¹»ãÙ®Ã®Ý ¹ ãÏÏ »ç½ç »Î®¦
Ã½Ã Ä®Ä¦ ÃÎ¹ç ½ÊÊçÝ»ÊÊÝ½çÝ½ »Î®¦ ò®»ÝÃ.
Samu ei reageeri kõik puuliigid kuivendusele ühesuguselt. KÎ®¦ ÝççÙÃã ÃÎ¹ç ò½ »ç®òÄçÝ »ççÝ
¹ ÃÄÄ® Öç®Ýãç½, Ý òÎ® ç½ãç 4–6 ãÃ « »Ê«ã
ÝãÝ. Kuivendamisega soodustatakse ka puu seemnete idanemist ja loodusliku uuendamise intensiivsust.
Kuusepuistu vajab suuremat kuivendusnormi kui männipuistu.

Kuivenduse mõju on suurim männi ja kuusepuistutes!
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Maaparandusest EesƟ metsades?
Ees s on metsamaad ca 2,4 milj ha, millest 1,5 milj ha kuulub eraomanikele. Veidi üle 30% Ees maismaapinnast on
kaetud maaparandussüsteemidega, millest ligikaudu 640
tuhat ha on kuivendatud põllumaad ja 700 tuhat ha kuivendatud metsamaad.
KUIVENDATUD MAADE PAIKNEMINE

Valdav osa täna riigi ja RMK poolt majandatavast metsast on kuulunud enne mõisnikele ja pärast Vabadussõda
jäe mõisamets EW ehk riigi omandisse ning on seda ka
tänapäeval. See mets on olnud järjepidevalt häs majandatud ning seda pole mõjutanud ka vahepealsed erastamised ja natsionaliseerimised 1940-ndail ja 1990-ndail
aastatel. Seetõ u on ka riigimets häs majandatud ja
metsakasvatamiseks loodud vajaminev taristu- teed ja
maaparandussüsteemid, millised on kantud maaparandussüsteemide registrisse h p://msr.agri.ee
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Tänapäevane eramets ja selle majandamine aga seevastu
on saanud tunda eelmise sajandi ajaloo uperpalle kogu
oma mitmekesisuses. 40 aastate natsionaliseerimised ja
kollek viseerimised, endiste põllu- ja rohumaademaade
metsastumised ning praeguste erametsade majandamise
sisuline puudumine sovhooside ja kolhooside poolt on
loonud olukorra, kus erametsas sisuliselt puudub korralik
taristu. Eramaadel paiknevad teed ja maaparandussüsteemid on valdavalt kandmata maaparandussüsteemide
registrisse.
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MIDA VÕIKS METSAOMANIK
TEADA ENDA METSA KOHTA?
Uuri järgi, kas või millised andmed on olemas sinu metsa
kohta riigi registrites. Maa-ame kaardirakendusest
(h p://xgis.maaamet.ee) leiad andmeid piirangute ja
raja ste kohta sinu maal ning millised maaparandussüsteemid seal asuvad. Lisaks leiab sealt ajaloolisi ja
tänapäevased kaarte, mis kirjeldavad sinu maad ja selle
maa maakasutust.

Kui on teada maaparandussüsteemi nimi või kood, võib
maaparandussüsteemide registrist (edaspidi MSR)
(h p://msr.agri.ee) saada detailandmeid. Lisaandmeid
küsi Põllumajandusame keskusest.
Võrdle registritest leitud andmeid tegeliku olukorraga
metsas. Tih võib leida metsast kraave, truupe ja muid
raja si, mida registrites ei kajastu. Juhul kui sellised rajased on kandmata MSR-i võta ühendust Põllumajandusame keskusega. Juhul kui need raja sed ei asu ainult
sinu maal võta ühendust naabritega, selgita välja, mida
nad arvavad kraavide MSR-i kandmisest, ÝÝã ½®Ý»Ý
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Î®¦çÝã½ »ÝÄò ÃÖÙÄçÝÝìÝãÃ®¦ »
»Ê«çÝãçÝ.
V¹½®» Ê½»Ý ã ÊÃ Ã ½ÊÊçÝ»®ãÝ½®Ý® òÙãçÝ® ¹ Ö®®ÙÄ¦ç®.
Uuri oma metsa kasvuƟngimusi, juurdepääsu võimalusi,
liigniiskuse olemasolu ning selle vähendamise võimalusi.
Metsa majandamisel ja uuendamisel on vajalik ja suureks
abiks eelnevalt koostatud metsamajandamise kava. See
on ka aluseks kuivendustööde planeerimisel ja projekteerimisel.
Kuivenduse vajadus ja efek ivsus oleneb peamiselt kasvukoha tüübist, mullas kust, metsavanusest, täiusest, puuliigist, kooseisust, boniteedist, soostumise ja liigniiskuse
põhjustest, kuivenduse intensiivsusest jne.
Lisaks kuivenduskraavidele on soovitav rasketel liivsavija savipinnastel (karusambla kasvukohatüüp jt) pinnave
ära juh da veevagudega. Need kujundatakse tavaliselt
raies kele ja põlendikele kultuuride rajamise hõlbustamiseks maapinna e evalmistamise käigus metsaadraga.
Veevagude vahekaugus võiks olla 20–25 m ja sügavus 30–
40 cm. Veevagusid kasutatakse ka harvikute kuivendamiseks, sest seal puudub intensiivne transpiratsioon.
Vò¦ç ¹Ã®Ä ® Ê½ «®ãçÝã¦òçÝ ò® ÃãÝÃ¹ÄçÝ½®» òÎã, ÄÄ ã¦Ã®Ý»Ý ® Ê½ ãÙò®Ý
ãÙÝÝ® ãã ò½Ã®Ýã.
Vagukraave ei pole vaja reeglina hooldada, sest pärast
puistu liitumist algab intensiivne transpiratsioon ja nad
kaotavad oma tähtsuse.
Olemasoleva või rajatava kuivendussüsteemi toimimise
tagamiseks on vajalik teada kuhu sinu kuivendussüsteemi
vesi suubub, milline on see eesvool või veekogu, milline
on tema seisund ning kes on selle hoiu eest vastutavad
isikud. Abi võid saada nendele küsimustele vastuse saamiseks jälle PMA keskusest.
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Oma metsa ülevaadetes märgi kaardile kõik liigniisked
alad, kraavides paiknevad voolutakistused, raja sed ja
kopratammid.
Kç®òÄçÝÝìÝãÃ® ì½òãÃ®Ý»Ý ÊÄ ÖÙ®Ã ¦
òÙ»ò½ »Ê« ÖÙÝã ÝççÙò ãÄçÃ®Ýã.

Joonis 1 Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajaƟsed
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Piira kobraste arvukust
koostöös jahimeestega
Kobraste poolt tekitatavad üleujutused võivad halbade
asjaolude kokkulangemisel hävitada metsa suurel maaalal ning muuta nulliks metsakasvatusse ja metsaparandusse tehtud investeeringud. Üleujutatava maa-alalt vee
poolt kaasa haaratud huumuse se misel veekogudesse
halveneb oluliselt ka eesvooluks oleva veekogu seisund.
Kopratammide likvideerimiseks pöördu kohaliku jahiseltsi
poole ja sõlmi leping.

Kopra tammide likvideerimiseks sõlmi leping jahimeestega

Juurdepääsud metsa
Selgita välja kuidas on võimalik sinu metsa pääseda ning
kuidas on võimalik metsas liikuda. Mõistlik oleks arvestada
sellega, et kraavidest saaks vajadusel tehnikaga üle ja ka
panna tähele, kust ületavad kalamehed, jahimehed, metsalised omaalgatuslikult kraave (järsku on sinna rajatud
omaalgatuslikud ülepääsud). Juhul kui te ei näe vajadust
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nende liikumist ümber suunata, raja purded. R¦½®Ä
ÊÃ½¦ãçÝ½®»ç ì½ÖÝç ã»®Ýãò ò òÊÊ½Ã®Ýã.
Juhul kui olemasolevaid raja si ei ole, vajab nii vee ärajuh mine kui juurdepääsu tee planeerimine võõrale
maale eelnevaid kokkuleppeid naabritega.

Kes teostavad metsamaaparandustöid?
 Maaparandussüsteemide ehitamise ja rekonstrueerimisega tohivad tegeleda e evõtjad, kes on esitanud Põllumajandusame le majandustegevusteate
Kraavkuivendusvõrku, mis paikneb ühe kinnisasja
piires kuni 20 hektari suurusel maaparandussüsteemi maa-alal, võib ehitada ka maaomanik ise.
Ehitamisel tuleb järgida maaparandussüsteemi ehitusprojek ja maaparandussüsteemi ehitamise tehnilisi nõudeid.


Maaparandussüsteemi hoidu ja uuendust võivad
teha kõik, kellel selleks maaomaniku luba on.



Maaparandusalal tegutsevate e evõtete register
ehk MATER asub h p://mater.agri.ee/
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MAAPARANDUSTÖÖD METSAS
Juhul kui kuivendussüsteem sinu metsas puudub või
olemasolev häs hooldatud kuivendussüsteem ei taga
metsakasvamiseks vaja-liku kuivendust, tuleks e e võ a
maaparanduslikud ehitustööd.

Uute kuivenduskraavide ehitamine ja
olemasolevate rekonstrueerimine
Metsamaade kuivendamisel on peamiseks kuivendusviisiks kraavkuivendus.
Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise
läbiviimiseks on vajalik koostada nõuetele vastav ehitusprojekt, millele on saadud Põllumajandusame st eelnevat ehitusluba.

Joonis 2 LahƟse veejuhtme ehk kraavi ristlõike elemendid

Kuivendussüsteemi ehitamine on uue ehi se püs tamine või raja se rajamine.
Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine on olemasoleva maaparandussüsteemi plaanilahenduse, kuivendus- või niisutusviisi või ehi se konstruktsiooni
oluline muutmine või parandusehi se tehnoloogiline ümberseadistamine.
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Kraavide rajamisega koos võiks väljatõstetud pinnasest
rajada teedevõrgu, hõlbustades sellega metsale juurdepääsu. Kraavivõrk vähendab tule levimise ohtu, eri kui
kraavidega koos on rajatud metsa tuletõrje ik.
Metsamaa nõuab vähem intensiivset kuivendust kui põllumaa. EÄÃ®»½ Öçç½®®»®½ ÊÄ »Ýòçã®Ä¦®ÃçÝ
Ù«ç½ò »ç® ò¦ããÝ®ÊÊÄ®ÖÙ®ÊÊ® »Ý»Ã®Ä
ÖÎ«¹ò Ýì¦òçÝ ÊÄ 40–50 Ã. KççÝÖç®Ýãç ò¹
ÝççÙÃã »ç®òÄçÝÄÊÙÃ® »ç® ÃÄÄ®Öç®Ýãç.
Kevadisest põhjaveetasemest oleneb vegetatsiooni perioodi algus ja puistu juurdekasvu intensiivsus.
Kuivendusnorm peaks olema saavutatud maikuu teiseks
pooleks.
Kuivendusele aitab kaasa ka mets ise transpiratsiooni
teel. Transpiratsioon ehk taimauramine on vee auramise
protsess taimedes. KÝ»Ã®Ýã Ãç½½Ýã®»ç- ¹ Ä®®Ý»çÝã®Ä¦®ÃçÝã »ÊÙÙ½ ãÙÄÝÖ®ÙÙ® 30-ÝãÄ ÃÄÄ®»
ò¦ããÝ®ÊÊÄ®ÖÙ®ÊÊ®½ 120 ÃÃ ¹ »Ý®» 250 ÃÃ
ò»®«®.
Kuivenduskraavide vahekaugus projekteeritakse selline,
mis tagab pinnavee kiire äravoolu. Edasi alandatakse
metsa kasvades põhjavee taset juba kuivendusvõrgu ja
metsa traspiratsiooni koosmõjul. Kraavid (sügavusega 70–
140 cm) tuleb projekteerida tee või sihi kõrgemalasuvale
poolele, et lõigata ära pealevalguv vesi.
Mineraalse mulla kuivendamiseks piisab sageli, kui paigutada maapinna kõige madalamale osale nn nõvakraavid
(ca 50 cm sügavused), mis aitavad liigve ära juh da.
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Nõvad on madalad, keskmiselt 50 cm sügavused kraavid,
mis aitavad pinnaselt liigveƩ ära juhƟda

Maaparandushoid
Maaparandussüsteemide toimimiseks ei ole vaja iga kord
teostada suuremahulist uuendustööd või rekonstrueerimist.
Selleks, et maaparandussüsteem toimiks, on vaja seda
järjepidevalt hooldada – teha maaparandushoidu.
HÊ®çãÏÏ ã¦Ã®Ä ÊÄ ÃÊÃÄ®»ç½ »Ê«çÝãçÝ½®».
R¦½®Ä «Ê®çãÏÏ ã¦Ã®Ä ® ÄÎç ½çÝ® ¦
»ÊÊÝ»Î½ÝãçÝ®.
Maaparanduse hoiutööd jagunevad kaheks:
Kuivendussüteemi hooldamine on taimes ku ja
voolutakistuste eemaldamine kraavi voolusängist,
se e eemaldamine kraavidest ning hoiutööde tegemine maaparandussüsteemi maa-alal ja seal asuvatel veekaitseraja stel.
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Enne hooldust

Pärast hooldust
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Kuivendussüsteemi uuendamine on selle iganenud
või lagunenud osade uutega asendamine või täiendamine, kraavide taastamine esialgsel kujul ja maaparandussüsteemi osade täiendamine maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata.

Korrektselt uuendatud metsakraav
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VEEJUHTME HOOLDAMINE
Veejuhtme (eesvool, kuivenduskraav, teekraav)
voolusäng peab olema vaba võsast, setetest, ujuvast ja heljuvast ning muust taimes kust, mis takistavad veevoolu või tekitavad paisutusi.
Võsa ja taimes k niita võimalikult maapinna lähedalt, mi e kõrgemalt kui 20 cm maapinnast.
Niidetud taimes ku ja võsa võib paigutada veejuhtme kaldale. Juuni algusest kuni augus lõpuni niidetud taime ja võsa võib jä a kraavi nõlva sellisele
kõrgusele, et see ei satuks vooluve e.

Eesvoolul võsa likvideerimine
Kas sinu kraav on kuivenduskraav või eesvool, sellele
saad vastuse Maa-ame kaardirakendusest (h p://xgis.
maaamet.ee) või küsi PMA keskusest.

Eesvoolu voolusängis ja nõlval ei tohi kasvada üle
üheaasta vanust võsa.
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Eesvoolu ühel kaldal, kus on toimunud investeeringu aegne tööde tegemine, ei tohi kasvada üle
üheaastast võsa vähemalt 1,5 m laiusel kaldaribal
nõlva servast alates.

Veejuhtme voolusängist
takistuste eemaldamine
Veejuhtme voolusängist tuleb eemaldada voolutakistus, mis takistab maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist (sealhulgas koprapaisud, hundinuiad, kõrkjad ja pillirootaimed).
Maaparandussüsteemide nõuetekohast toimimist
ei võimalda voolutakistus, mis põhjustab drenaažisuudme uputatust, truubi ja regulaatori ees paisutust ning veejuhtme nõlva ja kalda deformatsiooni.
Likvideeritud kopratammi materjal tuleb paigaldada vähemalt 5 m kaugusele veejuhtme servast,
juhul kui materjal segab maa kasutamist selle ära
vedama.
Eesvoolu nõlva deformatsioon, mis ulatub kaldani,
tuleb likvideerida ja nõlvapüsivus taastada. Nõlvapüsivust on võimalik saavutada eelkõige eesvoolu
ristlõike kuju parameetrite taastamise või õige kuju
andmisega.
Veejuhtme põhja ja nõlvale ei tohi jä a jäätmeid,
lah si suuremõõdulisi kive, kände ega mä aid.
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Veejuhtme voolusängist seƩe eemaldamine
Veejuhtme voolusängist tuleb eemaldada sete, mis
takistab maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist.
Veejuhtme põhi peab jääma drenaaži suudmetoru
põhjast vähemalt 20 cm allapoole (vt joonis 3).
Suurematel eesvooludel (valgalaga üle 2 km2) peab
veetase jääma suubuvate dreenide põhjast 10…15
cm allapoole, juhul kui maaparandussüsteemi projek s ei olnud e enähtud väiksemat sügavust.

Joonis 3 Veejuhtme põhja ja dreenisuudme vahe

Eemaldatud se e peab paigaldama põllumajandusmaal veejuhtme kaldale kuni 10 cm paksuse kihina,
se e asetamine veejuhtme nõlvale on keelatud.
Eemaldatud sete tuleb planeerida nii, et oleks tagatud pinnavee vabavoolne pääs veejuhtmesse, lubatud on ka selle tagamiseks täiendava sissevoolunõva rajamine.
Hoiutöö käigus viga saanud drenaažisuue tuleb taastada.
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Truubi hooldamine
Truup peab olema heas tehnilises seisukorras ning
truubis ei tohi esineda voolutakistust. Truubi otsak
ei tohi olla lagunenud ja truubiliides ei tohi lasta
läbi pinnast.

Truup on setet täis

Truubitoru peab olema se est puhastatud kui sellesse kogunenud sete takistab maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist. Eelkõige ei tohi truubis asuv sete põhjustada dreenisuudme uputust v.a
kevadise ja suvise maksimaalse veeseisu ajal.
Truubitoru põhjas võib olla setet kuni 1/10 truubi
läbimõõdust, kuid mi e rohkem kui 10 cm.
Truubitorust eemaldatud se e võib paigutada veejuhtme kaldale kuni 10 cm paksuse kihina.
Sete peab olema eemaldatud veejuhtmele rajatud
truubi kindlustuse põhjast või kindlustamata truubi
otsakust vähemalt 2 m pikkusel lõigul.
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Võsa peab olema niidetud truubilt ja truubi otsakust vähemalt 4 m ulatuses veejuhtme nõlvalt ja
kaldalt.
Truubi otsaku kindlustus peab olema korrastatud
ning seal ei tohi olla nähtavat kahjustust.

Truubi otsakud on tegemata

Truubirõngad ei tohi üksteise suhtes olla nihkunud
üle 6 cm. Liiduste vahe ei tohi ületada 4 cm.
Truup ei tohi olla vajunud rohkem kui 10 cm, sealjuures truubi lang peab olema voolusuunas ≥ 0‰.
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Kindlustatud truubid

Maaparandussüsteemi
teenindava tee hooldamine
Maaparandussüsteemi teenindav tee (edaspidi tee)
peab olema hooldatud.
Tee regulaarne hooldamine peab tagama tee rahuldava sõidetavuse, st teekatendis ei tohi olla üle 10
cm sügavusega löökauke.
Teekatendis olev 10 cm või sügavam löökauk tuleb
täita kruusa või muu sobiliku materjaliga.
Teeka elt peab olema tagatud vee äravool ning
välistatud deformatsiooni teke muldkehasse.
Tee profiil peab olema säilitanud ehitusjärgse
nõuetekohase kalde.
Teenõlval ei või olla nähtavat erosiooni ega uhtumise jälge, mis ohustab teetammi nõlva stabiilsust.
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Teemaalt peavad olema kõrvaldatud liiklusele ohtlikuks osutuda võivad puud.
Kui tee ja kraavi vahele jääb vähem kui 2 m, peab
kogu ala olema puhastatud võsast ja kasvavast metsast va kaitsealused puud.
Teekraavi voolusängis ei tohi esineda voolutakistusi. Eelkõige peab eemaldama sellise voolutakistuse, mis põhjustab truubi ees paisutust või nõlva
ja kalda deformatsiooni.
Liiklusmärk peab olema puhas, loetav ja reflekteeruma vähemalt 30 m kaugusele. 95% märgi pinnast peab olema vigastusteta.

Joonis 4 Tee põikprofiili elemendid
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Maaparandussüsteemi teenindav tee

Kust saada teavet:
Maaparandussüsteemide paiknemise ja ehi ste kohta
saab infot Põllumajandusame maakondlikest keskustest
või Maa-ame avalikust kaardirakendusest h p://xgis.
maaamet.ee/xGIS/XGis. Lisainfot leiate ka www.pma.agri.
ee.
MãÝÃÖÙÄçÝãÏÏ «ÊÊ½Ã®Ý»Ý Ý ãÊãçÝã »ìÝ® SA-Ýã EÙÃãÝ»Ý»çÝ.
A® ÝÃ®Ý»Ý ÖÏÏÙç »Ê«½®»ç ÃãÝì«®Ýãç ÖÊÊ½
TÖÝÃ ®Ä¥Ê óóó.ÙÃãÝ.
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