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Põllumajandusmaa vajadus  suureneb 

• Prognoositud on maailma rahvastiku kiire suurenemist 

2050 aastaks  ca 9 miljardit inimest. 

• Võrreldes praegusega on vaja  70% rohkem toiduaineid 

• Samas  väheneb põllumajanduslikuks sobiva  maa pindala 

( 12-19 milj. ha  aastas) ja tootmiseks vajalik  veeressurss. 

40 % põllumajandussaadusi toodetakse niisutuse abil. 

• Eesti asub parasniiske kliima vöödis  ja  meie  eelis on, et 

enamus põllumajandussaadusi on võimalik toota maad 

oluliselt niisutamata 



  

Prognoositavad keskmise sademete hulga 

muutused aastaks 2050 (Arnell 1999)  
Eesti asub parasvöötme  kliima  piirkonnas, kus on ka tulevikus eelduseid 

sademetele ja  toidutootmiseks  

EESTI 



Maailma põllumajandus 21sajandil, 

põllumajanduse- ja toiduturu  väljakutsed 

Kõige olulisemad on: 

• Kliimamuutused ( tormid, üleujutused, põuad) 

• Maailma ( toidu) ostujõulise elanikkonna  kiire juurdekasv 

(ülemaailmne toidu nõudluse kasv) 

• Fossiilsete kütuste süvenev defitsiit 

• Hindade tõus 

• Urbaniseerumine 

• Veeressursside piiratus 



Põllumajandusmaa pindala muutumine 

Eestis 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1939 1955 1965 1980 1985 1990 2001

T
u

h
a
t 

h
a
 



Põllumajandusmaa kasutus  (2001-2010) 
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Põllumaa Püsirohumaa Kokku



Makstud toetused põllumajandustootjatele 

ja töötlejatele 
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Kokku makstud otsetoetused ja täiendavad otsetoetused

Summad Eesti eelarvest

ÜPT pind heakskiidetud taotlustel

*2012. a eelarve ja taotletud pind 



Kuivendatud  põllud  Harjumaal 



Sademete keskmine aastasumma (mm) ja 

kuivenduse vajadusest Eestis 
 



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  pool maatulundusmaad saab kasutada  ainult  siis, 

kui seal paiknevad maaparandussüsteemid on  töö korras 



Maaparandus  arvudes 

• Kuivendatud põllumaa brutopindala          642043 ha 

• sh. drenaažkuivendus                                 606317 ha 

• Kraavkuivendus                                           35726 ha 

• Polderkuivendus                                            7606 ha 

• Dreenniisutuse pind                                       1505 ha 

• Niisutatav brutopind                                          81 ha 

• Metsakuivendussüsteemide pindala          702093 ha     

 



Suur osa  savitoru drenaažist  on 

amortiseerunud, vajab uuendamist ja 

objektid  rekonstrueerimist 

 

 



Kraavid ja rajatised kraavidel 

• Kraavid pikkus  kokku                             90 752 km 

• Kuivenduskraavid                                     66 316 km 

• sh ühiseesvoolud                                       24 434 km 

• Riigi poolt korrashoitavad  ühiseesvoolud 5 438 km 

• Pumplad                                                           15 tk 

• Regulaatorid                                                  184 tk 

• Paisjärved                                                           32 tk 

• Maaparanduse süst. teenindavad teed           4169 km 

• Kaitsetamme                                                   80 km 



KUIVENDATUD MAADE PAIKNEMINE

kuivendatud põllumajandusmaa

maakonna piir

kuivendatud metsamaa

Leppemärgid
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Riigi tasandil teostatavad  ülesanded  

maaparanduse  valdkonnas 

• Tegeleda  õigusloomega  eelkõige  Maaparandusseaduse 

muutmise ja  sellest tulenevad  õigusaktide koostamisega 

• Kujundada  maaparanduspoliitika põhimõtted, lähtudes 

põllumajandustootmise vajadustest, keskkonnanõuetest ja  

kavandada  vastavad  meetmed   selle  elluviimiseks 

• Osaleda  põllumajandusmaa sihtotstarbelise majandamise 

edendamisel nii, et  põllumees saaks   õigeaegselt   külvata 

ja sügisel saaki koristada. 



• Riigi ülesanded maaparanduses ja 

                                    koostöö 
• Korraldada  riigi poolt korrashoitavate  veejuhtmete  korrastamist 

• Juhendada  maaparandusühistute tegemisi 

• Pidada maaparandussüsteemide  registrit ja hoida  korras   

andmekogusid 

• Teostada  riiklikku järelevalvet maaparandussüsteemide  korrashoiu 

üle 

• Planeerida ja korraldada  Eesti ja  Euroopa Liidu poolt  eraldatud 

maaparanduseks eraldatud  toetusrahade kasutamist 

• Teha koostööd ministeeriumi siseselt ja teiste ministeeriumide ning 

allasutuste, maavalitsuste, kohalike omavalitsuste, õppeasutuste 

põllumajandustootjate, metsaomanikega ja  nende  

organisatsioonidega, maaparandusühistutega, seltside ning  liitudega. 

 



Maaparanduse toetamise võimalused 

• Olulisemaks  on riigi poolt  korrashoitavate 

ühiseesvoolude  korrashoid 5438  kilomeetril (erinevatel  

lõikudel) 

• Pidev vajadus nende  korrashoiuks  oleks  3,5  miljonit 

eurot aastas. Eesti  eelarvest on olnud  võimalik  panustada 

antud töödesse  viimastel  aastatel ligi üks miljonit eurot 

aastas.  

• MAK 2014-2020  uuest eelarvest on planeeritud  jätkata  

maaparanduse tegevuste  toetamist 55 miljoni suuruses  

summas 



Maaparandus on olnud alati vajalik ja au 

sees 



Maaparandusobjektide konkurss, mida  see  

andis 

• Õppida kogemusi 

• Näha  naabrit 

• Hoida  keskkonda 

• Tunnustada kõiki maaparandajaid  ja nendega  koostööd 

tegevaid inimesi 

• Maaparandusega  tegelemine  annab  kindlustunde   

põllumajandustootjale  ja  maaelule 



Jõudu ja  energiat  

edaspidiseks Eestimaa põldude 

ja  metsade korrashoiuks! 

 


