SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” eelnõu
juurde

1. Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” eelnõu (edaspidi
eelnõu) on välja töötatud maaparandusseaduse (edaspidi seadus) § 16 lõike 4 alusel.
Uue
maaparandussüsteemi
ehitamine
ja
olemasoleva
maaparandussüsteemi
rekonstrueerimine toimub ehitusprojekti alusel. Seaduse § 16 lõike 2 punkti 3 alusel peab
ehitusprojekt vastama maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele. Seega on
projekteerimisnormid põhiliseks aluseks nõuetekohase ehituprojekti koostamiseks.
Kvaliteetne ehitusprojekt on omakorda eelduseks nõuetekohase maaparandussüsteemi
ehitamiseks.
Kuni 1. jaanuarini 2019. a reguleeris maaparanduse projekteerimist põllumajandusministri
17. veebruari 2005. aasta määrus nr 18 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.
Seoses uue seaduse jõustumisega 01. jaanuaril 2019. a muutus seni kehtinud määrus
kehtetuks, kuid suures osas on eelnõukohaste maaparandussüsteemi projekteerimisnormide
sisu analoogne eelmiste maaparandussüsteemi projekteerimisnormidega. Suurimad
muudatused on tehtud maaparandussüsteemi teenindava tee projekteerimist reguleerivas
peatükis. Seletuskirjas on põhiline tähelepanu pööratud eelnõu uutele sätetele ja
muudatustele võrreldes seni kehtinud määrusega.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna
nõunik Olev Krist (625 6243, olev.krist@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud
õigusosakonna peaspetsialist Christel Ilves (625 6261, christel.ilves@agri.ee). Keeleliselt
on eelnõu toimetanud õigusosakonna peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165,
leeni.kohal@agri.ee).
Eelnõu 6. peatüki nõuded töötas välja Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi
nooremteadur Sven Sillamäe (666 4552, sven.sillamae@tktk.ee). Eelnõu koostamisel
osales konsultandina Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Toomas
Timmusk (5804 5261, toomas.timmusk@emu.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu §-s 1 kehtestatakse maaparandussüsteemi projekteerimisnormid (edaspidi
projekteerimisnormid) järgmistele projekteerimistöödele:
1. kultuurtehniliste tööde projekteerimine;
2. hüdroloogiliste karakteristikute määramine;
3. eesvoolu projekteerimine;
4. põllumajandusmaa kraavkuivendussüsteemi projekteerimine;
5. põllumajandusmaa drenaažkuivendussüsteemi projekteerimine;
6. metsamaa kuivendussüsteemi projekteerimine;
7.
maaparandussüsteemi
keskkonnakaitserajatise
(edaspidi
keskkonnarajatis)
projekteerimine;
8. maaparandussüsteemi teenindava tee projekteerimine.

Selle loetelu alusel on järjestatud eelnõu peatükid. Seni kasutuses olnud mõiste
„ettevalmitustöö“ on asendatud mõistega „kultuurtehniline töö“, mis avab paremini
projekteeritava töö sisu. Ettevalmitustöö on laiem mõiste ning osa sellest ei ole seotud
projekteerimisega.
Projekteerimisnormidega kehtestatakse minimaalsed nõuded projekteerimistöödele, mis ei
välista, et projekteerimistööde tellija soovil võib projekteerimisel lähtuda ka rangematest
nõuetest. Kui sellised projekteerimistööde tellija soovid on põhjendatud, siis nähakse need
ette projekteerimistingimustes. Projekteerimistingimustega võib projekteerimisel ette näha
ka muid erisusi.
Eelnõu §-ga 2 kehtestatakse projekteerimise üldnormid.
Lõikes 1 sätestatakse, et põllumajandus- ja metsamaa kuivendusviis ja
kuivendusintensiivsusaste määratakse lisa 1 tabeli 1 alusel. Kuivendusviisi valiku aluseks
on maakasutusviis ja mulla viljakus. Eelnõus on loobutud mõistest haritava maa
agronoomiline rühm, kuna see mõiste ei leia praktilises agronoomias kasutust, samuti pole
need andmed digitaalselt kättesaadavad. Kui senini jaotati kuivendusintensiivsus astmeteks
ja järkudeks, siis eelnõuga on sätestatud ainult kuivenduse intensiivsusastmed: I kuni V.
Kuivendusintensiivsusastmest ja planeeritavast maakasutusest oleneb maa-ala
kuivendusviis, milleks on põhiliselt drenaaž ja kraavkuivendus. Mida väiksem on
intensiivsusastme number, seda intensiivsemalt kavandatakse maa-ala kuivendamine.
Valdavalt kuivendatakse põllumajandusmaa II ja metsamaa V intensiivsusastme kohaselt.
Lähtuvalt keskkonnakaitselisest eesmärgist tuleks turbamaad kasutada rohumaana, mistõttu
on turvasmuldade kuivendusintensiivsusastmeks ette nähtud III või IV aste.
Lõigete 4 ja 5 alusel projekteeritakse vajadusel asjakohane keskkonnarajatis. Seaduse § 5
alusel peab maaparandussüsteemi avatud eesvool olema võimalikult suure
isepuhastusvõimega ja maaparandussüsteem peab minimeerima hajukoormuse leviku ohu.
Maaparandussüsteemi keskkonnarajatiste projekteerimise nõuded on koondatud eelnõu
eraldi peatükki. Projekteerimisel tuleb arvestada ka seda, et kavandatav keskkonnarajatis ei
tohi halvendada maaparandussüsteemi toimimist.
Lõikes 6 täpsustatakse seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud huumuse kaitse nõuet. Nimelt tuleb
tööde huumuse kaitset tagav tehnoloogia ehitusprojektis ette näha, kui kavandatakse
maaparandussüsteemi maa-alal sulglohkude avamist, maapinna planeerimist või ehitise
ehitamist.
Lõikes 7 sätestatakse, et maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel võib projekteerida
reguleeriva võrgu pindala suurenemise, mis on seotud reguleeriva võrgu piiri
täpsustamisega. Selleks, et vältida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ülemäärast
laienemist, on nimetatud pindala võimalik projekteerimise käigus suurendada piiratult.
Sellest maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu mõningasest suurendamisest tuleb eristada
olukorda, kui kavandatakse maaparandussüsteemi laiendamine uue maaparandusehitise
rajamise teel, sellisel juhul ei ole tegemist maaparandussüsteemi rekonstrueerimisega, vaid
maaparandussüsteemi kuuluva uue maaparandusehitise ehitamisega.
Lõikes 8 sätestatakse, et tehniliste jooniste vormistamise ühtlustamiseks tuleb kasutada
maaparandusrajatiste tüüpjoonistes toodud leppemärke või vastavas majandus- ja
taristuministri määruses sätestatud leppemärke.
Maaparandusrajatiste tüüpjoonised ja muud eelnõus viidatud juhendid avalikustatakse
Põllumajandusameti veebilehel.
Eelnõu 2. peatükis kehtestatakse kultuurtehniliste tööde projekteerimisele nõuded.
Kultuurtehniliste tööde lahtine loetelu on sätestatud seaduse § 8 lõikes 3.

Eelnõu §-ga 3 sätestatakse nõuded kultuurtehniliste tööde projekteerimisele. Arvestades
maaeluministri 20.12.2018. a. määruses nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ , mille
kohaselt vähendati oluliselt puittaimestiku ja kännustiku uurimise detailsust, on sama
lähenemist arvestatud ka eelnõus. Lõike 1 kohaselt arvutatakse võsa ja metsa raiumise ning
kändude juurimise projekteerimisel kultuurtehniliste erimite, veejuhtmete ning teede
trasside kaupa maa-ala pindala, millelt puittaimestik ja kännustik tuleb eemaldada. Kivide
koristamise projekteerimisel pole võrreldes senise määrusega erisusi. Maaparanduse
uurimistöödega määratakse hajusalt paiknevate kivide puhul erimi keskmine kivisus ja
mahu tabelis märgitakse sellele vastav pindala. Eraldi esitatakse füüsiliselt mõõdetavate
kivihunnikute, vundamendi varede või kiviaedade maht ja selles olevate kivide maht
kuupmeetrites.
Eelnõu 3. peatükis käsitletakse hüdroloogilised karakteristikute määramist.
Eelnõu §-ga 4 sätestatakse, et põhilised hüdroloogilised karakteristikud
maaparandussüsteemi projekteerimisel on valgala pindala, äravoolumoodul ja vooluhulk.
Nende alusandmete alusel toimub maaparandussüsteemi projekteerimine. Lisaks sättes
nimetatutele on hüdroloogiline karakteristik ka äravoolu maht aga kuna selle määrusega
kehtestatud valemites seda ei kasutata, siis ei ole see kajastatud selles sättes.
Eelnõu §-ga 5 sätestatakse, et hüdroloogilised karakteristikud määratakse hüdromeetriliste
vaatlusandmete alusel, ebapiisavate hüdromeetriliste vaatlusandmete korral vaatlusrea
pikendamise teel analoog-veejuhtme pika vaatlusrea andmete järgi või vaatlusandmete
puudumise korral seni kasutatud empiiriliste valemite ja asjakohaste kartogrammide abil.
Eestis oli 2017. aastal hüdromeetriavõrgu koosseisus 56 veetaseme mõõtmise jaama,
millest 55-s arvutati ka äravool. Varasemal ajal on veetaset ja äravoolu mõõdetud erineva
pikkusega perioodidel lisaks praegustele hüdromeetriajaamadele veel kuni 40 postis.
Maaparandussüsteemide eesvoolud on väikese valgalaga – valgala on alla 10
ruutkilomeetrit – 17 230 kilomeetrit ja 2574 kilomeetrit valgaala 10 kuni 25
ruutkilomeetrit. Eesvooludel, kus praegu asuvad veetaseme mõõtmise jaamad ning
arvutatav eesvoolu lõik paikneb selle lähedal, saab projekteerimiseks kasutada andmeid
jõgede päeva keskmiste vooluhulkade kohta masinloetaval kujul Keskkonnaagentuuri
Ilmateenistuse kodulehelt, töödeldes neid vajaliku arvutusperioodi jaoks. Suletud
hüdromeetriajaamade kohta tuleb leida vajalikud andmed aastaraamatutest tellides need
Keskkonnaagentuurilt.
Alla 25 ruutkilomeetrise valgalaga eesvooludel praegu kogu Eestit kattev riiklik
hüdromeetria seire praktiliselt puudub (on üks jaam). Seetõttu voolusängi ja rajatiste
dimensioonimiseks saab kasutada väikestel valgaladel seni kasutatud metoodikat, mis on
välja töötatud lühikeste vaatlusridade põhjal möödunud sajandi teisel poolel K. Hommiku
poolt. Arvutusmetoodika täpsustused on esitatud 1989.a ilmunud Eesti
Maaparandusprojekti välja antud „Kuivendussüsteemide projekteerimise juhendis“.
Väikese valgalaga vesikondadest äravoolu määramise alused vajavad edaspidi täpsustamist
arvestades nüüdisaja GIS-i võimalusi ning maapinna reljeefi, mullastiku, maakasutuse ning
täiendavalt aastakümneid kogutud meteoroloogilisi ja äravoolu andmestikku. Kuna varasem
viidatud juhend ei ole kättesaadav, siis probleemi lahendamiseks avalikustatakse
Põllumajandusameti kodulehel asjakohane juhend.
Eelnõu 4. peatüki 1. jaos käsitletakse eesvoolu projekteerimisnorme
Võrreldes seni kehtinud määrusega on 1. jakku lisatud sätted, mis käsitlevad ka
hüdrauliliselt mittearvutatavate eesvoolude projekteerimise nõudeid.
Eelnõu § 6 lõikes 1 on loetletud eesvoolu voolusängi karakteristikud ja toodud nende
tähised. Lisa 1 tabelisse 2 on kantud eesvoolu ja selle koosseisu kuuluvate ehitiste
projekteerimisel nõutavad arvutusliku vooluhulga arvutusperioodid, ületustõenäosused ja
dimensioonimise alused. Hüdroloogias kasutatav ületustõenäosus näitab mitmel protsendil

aastatest võib vastav näitarv suurem olla. Näiteks kui sügisene üheprotsendilise
ületustõenäosusega keskmine äravoolumoodul on pool liitrit sekundis hektari kohta, siis
ühel aastal sajast võib nimetatud äravoolumoodul ületada pool liitrit sekundis hektari kohta.
Eelnõu §-ga 7 ja 8 sätestatakse nõuded eesvoolu trassi ja ristlõike projekteerimisele.
Võrreldes seni kehtinud määrusega nendes sätetes muudatusi ei ole tehtud. Nõuded on
sätestatud uute eesvoolude projekteerimisele. Tõenäoliselt projekteeritakse uusi
eesvoolusid väga harva. Küll tuleb arvestada olemasoleva eesvoolu rekonstrueerimisel
nõlva pinnase püsivusega, ehk eesvoolu nõlvad tuleb projekteerida pinnasele vastava
nõlvusteguriga.
Eelnõu § 9 lõike 1 punktides 1-4 sätestatakse eesvoolu voolusängi sügavuse määramise
nõuded lähtudes lisa 1 tabelis 2 esitatud alusandmetest. Eesvoolu sügavuse projekteerimise
nõuetest kinnipidamine tagab eesvoolus veetaseme, mis tagab maaparandussüsteemi
nõuetekohase toimimise.
Lõikes 3 viidatud sügisene ühe protsendilise ületustõenäosusega keskmine veetase on
septembri- ja oktoobrikuu veetase.
Lõikes 4 on sätestatud seni puudunud hüdrauliliselt mitte arvutatava eesvoolu sügavuse
määramise põhimõte, et eesvoolu põhi projekteeritakse suubuva veejuhtme põhja kõrgusele
või vähemalt 20 cm allapoole drenaažikollektori põhja. Põhimõtte järgimine tagab
reguleeriva võrgu nõuetekohase toimimise.
Eelnõu §-ga 10 sätestatakse nõuded eesvoolu põhja langu projekteerimiseks.
Eesvoolu langu projekteerimisel tuleb saavutada erinevad eesmärgid: vältida vooluveega
eesvoolu uhtumist ja teisalt eesvoolus ulatuslikku settimist. Selleks tuleb saavutada
eesvoolus vooluvee sobilik kiirus.
Lõigetes 4 ja 5 sätestatakse, et kui eesvoolus arvutuslik voolukiirus ületab pinnasele
vastava voolukiiruse, siis projekteeritakse lisa 1 tabeli 9 andmetest lähtudes eesvoolu sängi
sobilik kindlustis. Samas on projekteerijal võimalik paindlikult kaaluda erinevaid
lahendusi. Kui kindlustise rajamine ei ole tehnoloogilistel või majanduslikel põhjustel
võimalik, siis on võimalik projekteerida eesvool väiksema languga ja näha ette sobivatesse
kohtadesse kindlustatud astangud.
Lõikes 6 käsitletakse hüdrauliliselt mittearvutatava eesvoolu uhtumisohu hindamist, mille
alusel otsustatakse eesvoolu sängi kindlustamise vajadus. Selleks kasutatakse lisa 2 joonisel
1 olevat empiirilistel kogemustel tuginevat varem projekteerimisel kasutusel olnud
nomogrammi.
Eelnõu §-ga 11 sätestatakse eesvoolu rekonstrueerimise nõuded.
Eesvoolu rekonstrueerimise vajadus võib tekkida seepärast, et aja jooksul selle sängi
ristlõige taimestiku vohamise ja sette ladestumise tõttu väheneb ja eesvool ei suuda enam
tagada liigvee äravoolu maaparandussüsteemi reguleerivast võrgust. Samuti võib eesvoolu
rekonstrueerimise vajadus ilmneda siis, kui kavandatava inimtegevuse tulemusena suureneb
eesvoolu valgala või muutub sellel maakasutus või juhitakse eesvoolu lisavett.
Lõigetes 3 ja 4 sätestatakse eesvoolu rekonstrueerimise keskkonnakaitseline tehnoloogia,
mille eesmärk on võimalikult säilitada voolusängi taimestikku ja olemasolevat voolusängi.
Lõikes 4 sätestatakse põhimõtteline võimalus jätta eesvoolu voolusängi sobiva põhja
kõrguse korral alles looklev madalvee voolusäng ja projekteerida suurvee ära juhtimiseks
eesvoolu voolusängi ülemises osas horisontaalne lammiala. Asjakohane skeem on esitatud
lisa 2 joonisel 2, kus on kujutatud traditsiooniline trapetsikujulise ristlõikega voolusäng ja

uus looduslähedane voolusäng. Selle meetodi puhul suureneb küll eesvooluga hõlmatud
maa-ala pindala, kuid säilib väljakujunenud eesvoolu põhi koos seal paikneva elustikuga.
Oluline on ka see, et tekkinud lammialalt on võimalik eemaldada suurveega ladestunud sete
kuivalt, mis väldib selle kandumise allavoolu. Selle meetodi rakendamisel on ilmne
keskkonnakaitseline mõju.
Eelnõu 4. peatüki 2. jaos käsitletakse põllumajandusmaa kraavkuivendussüsteemi
projekteerimisnorme.
Põllumajandusmaal paiknevaid kraavkuivendussüsteeme on maaparandussüsteemide
registrisse suhteliselt vähe kantud, umbes viis protsenti kuivendatud põllumajandusmaa
kogupindalast. Samas selle kuivendusviisi projekteerimisvajadust ei saa välistada. Selles
jaos võrreldes seni kehtinud määrusega suuri muudatusi ei ole tehtud.
Eelnõu §-s 12 lõikes 2 on täpsustatud kuivenduskraavide paigutuse põhimõtet– need
projekteeritakse võimalikult risti maapinna languga. Punktis 5 on rõhutatud vajadust
projekteerida eesvoolu voolusäng võimalikult püsivana, mis tagab maaparandussüsteemi
toimimise ja vähendab eesvoolu hoiukulusid.
Lõikes 7 sätestatakse, et piirdekraavid ühendatakse eesvooluga otse või juhitakse vesi
kraavikaevude abil drenaažikollektorisse. Kraavikaevu konstruktsiooni ja kasutatavate
materjalide kohta nõuded on avalikustatud maaparandusrajatiste tüüpjoonistes.
Eelnõu §-i 13 lõike 2 punktis 3 sätestatakse, et kui eesvool on suubuvast kraavist oluliselt
sügavam, siis projekteeritakse nende ühendamiseks kraaviühendus. Mätas- ja
kivikindlustisega kraaviühenduse konstruktsiooni joonis on esitatud maaparandusrajatiste
tüüpjoonistes.
Eelnõu § 14 sätestatakse kuivenduskraavide vahekauguse projekteerimine.
Põllumajandusmaal projekteeritakse kuivenduskraavide vaekaugus kuni kolm korda
suurema vahekaugusega, kui on samale alale projekteeritud dreenide vahekaugus, kuid
mitte vähem kui 30 meetrit. See ei tähenda seda, et algul peab projekteerima drenaaži ja
hiljem kuivenduskraavid, vaid seda, et leitakse pinnase liigile ja liigniiskuse astmele vastav
dreenide vahekaugus ja selle alusel saadakse kuivenduskraavide vahekaugus.
Eelnõu 4. peatüki 3 jaos käsitletakse põllumajandusmaa drenaažkuivendussüsteemi
projekteerimisnorme.
Eestis kasutusel olevad drenaaži projektparameetrid on määratud E. Sooviku1 uurimistööl
tugineval regionaalsel analoog-objekte ja mulla geneetilisi omadusi arvestaval
kompleksmeetodil tingimusel, et II intensiivsusastme drenaažkuivendus gleimullal tagaks
nõutava põhjaveetaseme enamikul aastatel veerikkal külvi- ja koristusperioodil.
Eelnõu §-s 15 sätestatakse drenaažisüsteemi projekteerimise üldnormid.
Drenaažisüsteemi projekteerimisel arvestatakse maapinna reljeefi, pinnase lõimist ja
mullastiku liigniiskuse astet, mis on esitatud lisa 1 tabelis 11. Kuivenduse intensiivsus
oleneb dreenide vahekaugusest ja sügavusest, mis määratakse arvestades lisa1 tabelis 1
toodud kuivendusintensiivsuse astet ja lisa 1 tabelis 11 esitatud mullastiku liigniiskuse
astet.
Drenaažisüsteemi reguleeriva võrgu piiri määramisel ja drenaažisüsteemi rajatiste
omavahelise paiknemise projekteerimisel arvestatakse lisa 2 joonisel 3 kujutatud skeemi.
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Drenaaži projektparameetrite määramise juhend. Koostajad E.Soovik ja A.Juske. Tallinn, 1983. 20 lk

Eelnõu §-s 16 sätestatakse dreenide projekteerimisnormid. Põhilised projekteeritavad
näitajad on: dreenide arvutuslik sügavus, vahekaugus ja läbimõõt ning lang. Lõikes 2
sätestatakse, et dreeni vähim lubatud lang on kolm promilli.
Eelnõu § 17-s sätestatakse dreenide sügavuse projekteerimisnormid
Dreeni arvutusliku ja vähima sügavuseks projekteerimise osas rakendatakse seni kehtinud
nõudeid mis mineraalpinnases on 1,0 meetrit ja turbapinnases 1,3 meetrit. Dreeni vähim
sügavus on vastavalt 0,7 ja 0,9 meetrit.
Dreenide sügavuse projekteerimisel tuleb eritada mineraal- ja turbapinnast, sest kui
mineraalpinnase puhul paigaldatud dreeni sügavus ajas ei muutu, siis turbapinnases,
tingituna turbalasundi kuivamisest ja turba mineraliseerumisest, vähenevad nii maapinna
kõrgus kui dreeni sügavus arvestatuna maapinnast. Selleks, et drenaaži
kuivendusintensiivsus aja jooksul ei väheneks, projekteeritakse dreenide sügavus turbas
arvutuslikust sügavusest suurem, seda nimetatakse dreeni rajamissügavuseks. Dreenide
rajamissügavus projekteeritakse arvestades kuni kahe meetrise turbalasundi korral lisa 1
tabelis 13 ja üle kahe meetrise turbalasundi korral lisa 1 tabelis 12 sätestatut.
Lõikes 5 on sätestatud valem dreeni vajumi, mis oleneb dreeni rajamissügavusest, dreeni
alla jääva turbakihi paksusest ja turba lagunemisastmest, arvutamiseks.
Eelnõu § 18 lõike 1 kohaselt määratakse dreenide vahekaugus ühtlases mineraalmullas lisa
1 tabeli 14 andmete alusel ja sügavas madalsoos lisa 1 tabeli 15 andmete alusel olenevalt
pinnase filtratsioonimoodulist, mulla liigniiskuse astmest ja dreeni arvutuslikust
sügavusest. Eelnõuga on täpsustatud lisa 1 tabelis 14 toodud pinnaste keskmiste
filtratsioonimoodulite kasutamispiire.
Lisa 1 tabelis 15 on antud dreenide vahekaugus sügavas turbas lähtudes II kuivenduse
intensiivsusastme nõuetest. Lähtuvalt eesmärgist, et turbamaad kasutataks rohumaadena, on
toodud nimetatud tabeli märkuses 2 nõue, et sügava turbaga alal tuleb projekteerida II
kuivendusintensiivsusastmest väiksem aste.
Lõikes 3 on sätestatud valem kihilises pinnases dreenide arvutusliku vahekauguse
määramiseks. Eestis on levinud järgmised kahekihilised pinnaseprofiilid: saviliiv liivsavil,
turvas liival ja turvas liivsavil. Dreenide vahekauguse määramisel kehtivad järgnevad
põhimõtted. Kuivendusnormiks loetakse 50 sentimeetrit, dreeni arvutuslik sügavus on
mineraalpinnases üks meeter ja turbas 1,3 meetrit. Aktiivtsooniks, millest vesi liigub
dreeni, arvestatakse mineraalpinnases sügavust maapinnast pool kuni poolteist meetrit.
Turbas arvestatakse aktiivtsooni ulatus pärast selle vajumist. Kihiliseks loetakse selline
pinnas, mille vertikaalprofiilis on dreeni aktiivtsoonis pärast kuivendamist mitu oluliselt
erineva veeläbilaskvusega kihti.
Dreenide arvutuslik vahekaugus määratakse arvestades lisa 1 tabelis 14 või 15 esitatud
kuivendusdreenide arvutuslikku vahekaugust (Ei), aktiivtsoonis oleva iga pinnasekihi
paksust (hi) ning pinnasekihi keskosa kaugust aktiivtsooni ülemisest või alumisest piirist
(zi). Dreenide arvutusliku vahekauguse määramiseks kasutatakse asjakohast valemit.
Eelnõu § 19 lõikes 1 sätestatakse drenaažitorustiku konstruktsiooni projekteerimine.
Drenaaži vajalik kuivendusintensiivsus saavutatakse ainult siis, kui dreeni sissepääsu
takistus moodustab suhteliselt väikese osa dreeniõõne suhtes arvestatavast hüdraulilisest
kogurõhust. Drenaaži kattekonstruktsiooni eesmärk on tagada liigvee voolamine torustikku
ja takistada pinnaseosakeste sattumine torustikku. Eristatakse mõisteid filtermaterjal ja
kattematerjal. Filtermaterjal suurendab torustiku vee vastuvõtuvõimet ja väldib
hästilagunenud turbasse drenaaži rajamisel torustiku sissevooluavade ummistumist
kaevetööl tekkiva mudaja massiga. Kattematerjal takistab torustiku pinnaseosakestega
ummistumist. Vee vastuvõtuvõime suurendamiseks tuleb raskes pinnases ja hästilagunenud
turbas toru katta pealt ja külgedelt vähemalt viie sentimeetri paksuse filtermaterjali kihiga.
Norm ei täpsusta filtermaterjali liiki ega selle tehnilisi omadusi nagu veeläbilaskvust,

poorsust, kokkusurutavus, toimimisiga. Nõuded filtermaterjalile loetakse täidetuks kui
projekteerimisel lähtutakse maaparandusrajatiste tüüpjoonistes esitatud drenaaži
kattekonstruktsioonidest. Näiteks savipinnases on drenaažitoru katmiseks sobivad kruus ja
orgaanilised materjalid nagu puitlaast, pilliroog, turbasõelmed ning hästilagunenud turbas
puitlaast ja pilliroog. Filterkruusa kasutamisel kattekonstruktsioonis tuleb projekteerimisel
rakendada Põhjamaades kasutatavaid nomogramme.
Lõiked 3–6 käsitlevad liiva- ja saviliivapinnases (L; sL) (edaspidi liivapinnas) drenaaži
nõuetele vastava kattematerjali projekteerimist. Nimelt peab drenaaži kattematerjal
liivapinnastes täitma kahesugust ülesannet: ühest küljest peab kattematerjal vältima liiva
tungimise torustikku ja selle ummistumine liivaga, teisalt tuleb tagada, et kattematerjal ise
ei ummistuks liivaosakestega ega muutuks seega vett mitteläbilaskvaks. Mõlema eesmärgi
saavutamine samaaegselt on suhteliselt keeruline. Eesmärgi saavutamiseks on
projekteerimise aluseks kattematerjali poorsusnäitaja O90 ja uurimistööga tuvastatud
pinnase lõimisenäitaja d90 suhtarv.
Tegemist on meil seni praktikas suhteliselt vähe kasutatud meetodiga. Lõimisenäitaja d90
näitab pinnaseosakese läbimõõtu, millest 90% uuritava pinnase pinnaseosakesi on
väiksema läbimõõduga. Nimetatud lõimisenäitajast lähtuvalt kavandab projekteerija
ehitusprojekti koostades konkreetsele pinnasele sobiva drenaaži kattematerjali, mis väldib
liiva tungimise torustikku ja kattematerjali ummistumise pinnaseosakestega.
Lõigetes 7–9 sätestatakse pinnase rauaookriga ummistumise ohu korral drenaažitorustiku
projekteerimisnormid. Nimetatud ohu minimeerimiseks projekteeritakse suurema
läbimõõduga drenaažitorustik, torustiku katmine orgaanilise filtermaterjaliga ja dreenide
vahekauguse vähendamine.
Lõikes 10 sätestatakse, et dreenid projekteeritakse plastlainetorudest arvestades lisa 1
tabelis 18 toodud nimiläbimõõte. Dreenitoru väikseim lubatud nimiläbimõõt on 60
millimeetrit.
Drenaažitorude nimiläbimõõdu kehtestamise vajaduse tingis asjaolu, et turul on palju
plasttoru tootjaid, kelle torunomenklatuur ei kattu. Seetõttu on otstarbekas kasutada
projekteerimisnormides ja ehitusprojektis terminit nimiläbimõõt. Nimiläbimõõt on toru
keskmine ümardatud maksimaalne välisläbimõõt millimeetrites.
Eelnõu §-ga 20 sätestatakse drenaažikollektori projekteerimisnormid.
Lõikes 1 sätestatakse uue kollektori asendi projekteerimine selliselt, et oleks tagatud
kollektori toimimisvõime. Oluline on projekteerida kollektor puudest üldreeglina vähemalt
10 meetri ja pajudest ning paplitest 20 meetri kaugusele, et vähendada kollektori
puujuurtega ummistumise ohtu. Kui kollektoriga puittaimestikuga ala läbimine on
paratamatu, siis tuleb kollektor nimetatud lõigus ja eelpool nimetatud kaugusel puudest
projekteerida veetihe.
Lõikes 2 sätestatakse kollektori toru läbimõõtu arvestades kollektori minimaalse langu
väärtused. Projekteeritud kollektori minimaalne lang on seotud toru läbimõõduga ja
eeldatavate ehitustingimustega – suurema läbimõõduga toru korral on lubatud minimaalne
lang väiksem. Rasketes ehitustingimustes pole ehitustehnoloogiliselt võimalik alati tagada
täpselt projekteeritud langu ning seetõttu on asjakohane projekteerida suurema
läbimõõduga toru, mis tagab kollektori toimimise.
Lõikega 3 sätestatakse drenaažitorustiku läbimõõdu määramise nõuded. Torustik
projekteeritakse vabavoolsena. Kollektori projekteeritud nimiläbimõõt peab vastama lisa 1
tabelis 18 esitatud väärtustele.

Eelnõu §-ga 21 sätestatakse drenaažiarmatuuri koosseis.
Lõikes 1 sätestatakse drenaažiarmatuuri lahtine loetelu ning lõikes 2 viidatakse
maaparandusrajatiste tüüpjoonistele, kus on esitatud erinevate rajatiste konstruktsiooni
põhimõtted ja tüüplahenduste kohta materjali ja töömahtude tabelid, mida projekteerija
saab oma töös kasutada.
Eelnõu §-ga 22 sätestatakse pinnavee äravoolu projekteerimise nõuded.
Kuivendatavale maa-alale pinnavee ära juhtimise meetmete kavandamine on eriti oluline
halvasti vett läbilaskvate pinnaste või künkliku sulglohkudega maapinna reljeefi korral.
Lõikes 1 on loetletud pinnavee ära juhtimise abinõud, mille rakendamine oleneb
konkreetsetest tingimustest.
Pinnavee äravoolu projekteerimine ei erine seni kehtinud määrusega kehtestatud nõuetest.
Lõikes 4 on sätestatud, et kui pinnavee ära juhtimine eeldab ka suuremahulist pinnase
teisaldamistööd, tuleb projekteerida tööde tehnoloogia, mis tagab mulla huumusvaru
säilimise.
Lõigetes 5 ja 6 sätestatakse erinevad rajatised sulglohkudest pinnavee ära juhtimiseks. Vee
ära juhtimiseks sobiva rajatis valitakse arvestades sulglohu suurust.
Eelnõu §-ga 23 sätestatakse drenaažisüsteemi rekonstrueerimise vajaduse määramise
nõuded.
Drenaažisüsteemi rekonstrueerimise vajadus tekib siis, kui põllumajandusmaal olemasolev
drenaažisüsteem ei taga enam maaviljeluseks vajalikku veerežiimi. Sisuliselt tekib
drenaažisüsteemi rekonstrueerimise vajadus siis kui maaparanduse hoiutöödega ei ole enam
võimalik drenaažisüsteemi nõuetega vastavusse viia.
Punkti 1 kohaselt on rekonstrueerimise vajadus siis, kui drenaažtorustiku läbipesemine ei
anna soovituid tulemusi. Selline olukord viitab olemasoleva drenaažitorustiku ebaõigele
kattekonstruktsioonile, mille tulemusena jätkub torustikku settimine ka pärast selle
läbipesemist. Näiteks kui peenliiva- pinnases on toru katmata või kaetud ainult pealt, siis
ummistub see pinnaseosakestega ka pärast läbipesemist jätkuvalt edasi ja see drenaaž tuleb
rekonstrueerida.
Siin on asjakohane selgitada põhimõtet, millal on tegu drenaažisüsteemi uuendamisega ja
millal rekonstrueerimisega. Uuendamisel asendatakse olemasolev dreenitoru või ka dreen
samaväärse uue toru või dreeniga. Rekonstrueerimise tulemusena toimub kas
kuivendusintensiivsuse suurendamine või olemasoleva torustiku läbimõõdu või
kattekonstruktsiooni muutmine.
Punkti 2 kohaselt on drenaažisüsteemi rekonstrueerimise vajadus siis, kui turbapinnasesse
rajatud drenaaž on jäänud liiga madalaks. Viimane on seotud kahe turbapinnase
omadusega: kuivades kokku tõmbuda ja eriti põllumajandusliku maakasutuse korral
mineraliseeruda. Kuna drenaaži kuivendusintensiivsus oleneb dreenide sügavusest ja
vahekaugusest, siis madalaks jäänud drenaaž ei taga enam soovitud kuivendusintensiivsust.
Turbamaal drenaažisüsteemi rekonstrueerimine võib osutuda mõnikord probleemseks
seetõttu, et lähtuvalt eesvoolu sügavusest ei ole võimalik drenaaži mõistlike kulutustega
sügavamale projekteerida. Kuna eesmärk on kasutada turbamaad rohumaadena, mis vajab
väiksemat kuivendusintensiivsust, siis tuleb rekonstrueerimisvajaduse otsustamisel lähtuda
ka sellest asjaolust.
Punkti 3 kohaselt tekib drenaažisüsteemi rekonstrueerimise vajadus kui puit- ja
klaastorudrenaaži toimimisvõime on oluliselt vähenenud. Nendest iganenud materjalidest
drenaažisüsteeme on säilinud väga vähe ja selline drenaažisüsteem on asjakohane
rekonstrueerida tänapäevastele nõuetele vastavaks drenaažisüsteemiks.
Eelnõu §-ga 24 sätestatakse drenaažisüsteemi rekonstrueerimisnormid.

Selles paragrahvis võrreldes seni kehtinud määrusega põhimõttelisi muudatusi ei ole.
Olemasoleva drenaažisüsteemi rekonstrueerimisel on oluline kasutada selle toimivaid
rajatisi niipalju kui see on võimalik. Sellest lähtub lõikes 7 sätestatud nõue projekteerida
uue ja olemasoleva drenaaži vajalikud ühendused. Uute rajatiste projekteerimisel lähtutakse
põllumajandusmaa drenaažkuivendussüsteemi projekteerimisnormidest.
Lõike 2 kohaselt kavandatakse drenaažikonstruktsioon lähtuvalt puudulikult kuivendatud
maa-ala uurimistööl tuvastatud drenaaži toimimise tõrkepõhjusest. Seetõttu on
uurimistööde kvaliteet äärmiselt oluline. Kui on selgeks tehtud, miks olemasolev
drenaažisüsteem ei toimi nõuetekohaselt, siis on võimalik eelnevaid vigu vältida ja
kavandada toimiv drenaaž. Arvestama peab ka asjaolu, et vanem drenaaž on projekteeritud
ja ehitatud väiksema kuivendusintensiivsusega ja see ei vasta enam tänapäeva
põllumajanduse nõuetele.
Lõikes 3 sätestatakse tööde, mis parandavad kriitilise kõvaduseni tihenenud mulla ja
pinnase vee läbilaskvust, projekteerimine. Probleem tekib siis, kui drenaaži- võrguga maaala märjal pinnasel tehakse tööd raskete masinatega. Pinnase tihenemine on ajas võimenduv
protsess ja selle tulemusena võib maa muutuda sedavõrd liigniiskeks, et rasked masinad
vajuvad läbi mulla ja lõhuvad drenaažitorud. Tihenenud pinnase parendamiseks
projekteeritakse künnialuse kihi kobestamine või pinnase sügavkobestamine. Selleks, et
oleks tagatud drenaažitorude säilimine, kavandatakse sügavkobestamise sügavus 30
sentimeetrit väiksem dreenide tegelikust sügavusest.
Selleks, et parandada drenaaži toimimist savi- ja liivsavipinnases, projekteeritakse drenaaži
veevastuvõtuvõime suurendamiseks pilutäidisdrenaaž. Savi- ja liivsavipinnases on
drenaažitorustik tavaliselt töökorras, kuid raskesti vett läbilaskva pinnase tõttu ei jõua
liigvesi vajaliku kiirusega dreenidesse. Sobiva filtermaterjaliga täidetud pilutäidisdreeni
kaevikud parandavad oluliselt olemasolevate dreenide veevastuvõtuvõimet ja võimaldavad
vältida uue drenaaži rajamist.
Eelnõu 4. peatüki 4. jaos sätestatakse metsakuivenduse projekteerimisnormid.
Eelnõu §-s 25 täpsustatakse mõisteid. Eelnõu kohased on kraavkuivendussüsteemi
põhilised rajatised kuivenduskraav ja eesvool. Termin kuivenduskraav on võetud
kasutusele seni kasutuses olnud vagukraavide asemel. Metsamaa eripära võrreldes
põllumajandusmaaga on selles, et kuna puud taluvad ka lühiajalist liigniiskust, siis metsas
projekteeritakse kuivendussüsteemid lähtuvalt lisa 1 tabelis 1 toodud kõige madalama, ehk
V kuivendusintensiivsusastme nõuetest lähtuvalt. Kraavisüsteemi projekteerimiseks
vajalikud andmed saadakse lisa 1 punktides 21 ja 22 toodud tabelitest. Eelnõuga ei ole
võrreldes seni kehtinud määruses metsakuivenduse projekteerimisnormide osas
põhimõttelisi muudatusi tehtud.
Eelnõu 5. peatükis
projekteerimisnormid.

sätestatakse

maaparandussüsteemi

keskkonnakaitserajatiste

Eelnõu §-s 26 sätestatakse keskkonnarajatise projekteerimise eesmärgid ja rajatiste tüübid.
Võrreldes seni kehtinud määrusega on muudetud mõningate keskkonnarajatiste mõisteid.
Lõikes 1 sätestatakse nõue, et põllu- ja metsamajanduse hajukoormuse (edaspidi
hajukoormus) leviku ohu korral merre, järve ja üle 10 km2 valgalaga vooluveekogusse
hajukoormuse leviku vähendamiseks projekteeritakse asjakohane keskkonnarajatis.
Maaparandussüsteemi keskkonnarajatise toimimisega saab vähendada hajukoormuse, mille
peamiseks tekkekohaks on haritav maa, levikut. Veekogu võivad reostada põldudelt
veekogusse uhutud lämmastik ja fosfor. Esimene on vees lahustunud, teine aga seotud
pinnaseosakestega. Hajukoormuse leviku oht määratakse maaparanduse uurimistöö käigus.

Vooluveekogude puhul on eesmärk vähendada hajukoormuse kandumine üle 10 km2
valgalaga vooluveekogusse. Selleks kavandatakse vajalikud keskkonnarajatised nimetatud
vooluveekogudesse suubuvatele eesvooludele, mis on ka tehnilises mõttes mõistlik
lahendus.
Lõike 1 punktiga 1 sätestatakse hajukoormuse leviku vähendamise rajatisena
veekaitsevööndi laiend (edaspidi vööndi laiend). Veeseadus kehtestab ka eesvooludele
veekaitsevööndi. Teatud juhtudel on see hajukoormsue leviku tõkestamiseks ebapiisav ning
veekaitsevööndile tuleb kavandada vööndi laiend sõltuvalt hajukoormsue leviku tegelikust
ohust. Vajalik vööndi laiendi laius määratakse lisa 2 joonisel 4 toodud nomogrammilt.
Selleks lahutatakse nomogrammilt määratud hajukoormuse leviku tõkkeriba laiusest
kehtestatud veekaitsevööndi laius. Kui veeseadus ei sätesta nõudeid veekaitsevöödile, vaid
kehtestab piiranguid majandustegevusele veekaitsevööndis, siis selle eelnõuga sätestatakse
nõuded vööndi laiendile eesmärgiga vähendada hajukoormsue levikut reostustundlikusse
veekogusse. Silmas tuleb pidada, et veekaitsevööndi ja veekaitsevööndi laiendi õiguslik
staatus on selgelt erinevad. Veekaitsevöönd on veeseaduse alusel kehtestatud ala, kus
inimtegevusele kehtestatud piirangutega kaitstakse veekogu. Vööndi laiend on süsteemi
koosseisus olev keskkonna rajatis, mille maa-alale ei kehti veeseadusest tulenevad
piirangud, vaid nõuded sellele on kehtestatud selle eelnõuga.
Punktides 2 ja 3 sätestatakse hajukoormuse levikut ohjavate rajatistena settebassein ja
puhastuslodu. Kui settebasseine on maaparandussüsteemide rekonstrueerimise käigus
rajatud üle 1100, siis puhastuslodusid on seni rajatud üksikuid.
Lõikes 2 sätestatakse, et eespool nimmetatud keskkonnarajatised projekteeritakse kui
maaparanduse uurimistööd käigus on kindlaks tehtud hajukoormuse leviku oht ja
erosioonioht. Samuti tehakse viide maaparanduse uurimistööd käsitlevale maaeluministri
20. detsembri 2018. a määrusele nr 77 “Maaparanduse uurimistöö nõuded”.
Hajukoormusena käsitletakse ka maaparandussüsteemis sette liikumist, seega on
hajukoormuse leviku ohtlikud ka avatud eesvoolud ja kuivenduskraavid, kui need
paiknevad liiva- ja üle 55 protsendise lagunemisastmega turbapinnases. Samuti on
hajukoormuse leviku ohtlik erodeerinud mullaga ala.
Hajureostuse levikut täielikult tõkestada ei ole võimalik. Hajureostuse levikut vähendab
esmajoones siiski heast põllumajandustavast kinnipidamine. Keskkonnarajatise
kavandamisel on oluline määrata selle õige asukoht. Valesse kohta ehitatud
keskkonnarajatis ei täida ettenähtud ülesannet ja tähendab ka lisakoormust keskkonnale.
Lõikes 3 sätestatakse eesvoolu isepuhastusvõimet suurendava, selle ökoloogilise seisundit
või ökoloogilise potentsiaali parandava rajatise projekteerimine.
Lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud eesvoolu põhjavall ja nõlvapuiste parandavad eesvoolu
vee kvaliteeti ning loovad veeloomadele ja kaladele lisaelupaiku.
Lõike 3 punktis 3 sätestatud eesvoolu soodi avamiskraavi rajamine on oluline esmajoones
kaladele elupaikade loomise seisukohalt.
Lõike 3 punktis 4 nimetatud eesvoolu koelmupadjand on ette nähtud lõheliste
kudemistingimuste parandamiseks.
Lõike 3 punktis 5 sätestatud eesvoolu tehisurupuiste rajamine loob vähkidele uusi elupaiku.
Lõikes 4 sätestatakse, et mullast taimetoitainete väljakande vähendamiseks ja kohaliku
veevaru säästmiseks projekteeritakse seadedrenaaž ja kuivendusvee korduvkasutuse tiik.
Nimetatud rajatise keskkonnakaitseline mõte seisneb selles, et sulgedes drenaažisüsteemist
äravoolu, hoitakse toitaineterikast vett taimejuurtele kättesaadavas piirkonnas pikka aega.
Seega on seadedrenaaži ülesanne vähendada biogeenide väljakannet äravoolu vähendamise
teel.
Lõigetes 5 ja 6 sätestatakse looduskahjude vähendamise rajatised, milleks on
metsapõlengust tingitud keskkonnakahju vähendamiseks tuletõrjetiik ja mulla kaitseks ning
mikrokliima parandamiseks tuuletõkkeriba.

Lõikes 7 sätestatakse, et lähtuvalt põhjavee kaitse eesmärgist, projekteeritakse settebassein
ja puhastuslodu kohta, kus põhjavesi on kaitstud. Juhul kui see ei ole võimalik,
kavandatakse keskkonnakaitserajatisele infiltratsioonitõke.
Eelnõu §-ga 27 sätestatakse veekaitsevööndi laiendi projekteerimise nõuded. Veekaitse
vööndi laiend projekteeritakse veeseaduse alusel määratud veekaitsevööndist väljapoole.
Veekogusse hajukoormuse sattumise vähendamiseks tuleb pikendada veekaitsevööndi
laiendis vooluvee viibimise aega. Vööndi laiendis rohurinde tekke soodustamine ja
kavandatud vall-nõvad täidavadki seda eesmärki. Vall-nõva on veekogu kaldaalale
kaevatud samakõrgusjoontega paralleelne nõva, mille mulle kujundatakse valliks nõvast
veekogu poole. Kuna valli otsad ei avane veekogusse, valgub nõvasse voolanud vesi
pinnasesse.
Eelnõu §-ga 28 sätestatakse settebasseini projekteerimise nõuded. Settebassein on
eesvoolul või voolunõval suure ristlõikega süvend, kus voolu aeglustumisest tingituna
toimub sette ja sellega seotud väetisainete eemaldumine vooluveest.
Lõikes 1 täpsustatakse, et settebasseini rajamise eesmärk on kinni püüda vooluveega
edasikanduv liiva- ja turbasete. Liivapinnasest väiksemate osakestega setet kinni püüda
pole võimalik. Eesmärgiga suurendada settebasseini mahtu, projekteeritakse see vähemalt
ühe meetri sügavune.
Lõike 2 punkti 1 kohaselt on vaja settebassein projekteerida kui uurimistööga on tuvastatud
pinnaerosioonioht või eesvoolu ja kraavi uhtumisoht. Lõike 2 punkti 2 kohaselt
projekteeritakse settebassein eesvoolu ja kraavi langu murdepunkti juhul kui eesvoolu või
kraavi lang järsult väheneb. Nimetatud kohas toimub settimine tulenevalt looduslikest
tingimustest. Sellesse kohta on otstarbekas rajada settebassein, mille konstruktsioon
võimendab settimisprotsessi veelgi. Lõike 2 punktis 3 sätestatakse nõue, et settebassein
projekteeritakse rekonstrueeritava eesvoolu madalamasse osasse, kus on võimalik kogu
tööpiirkonna ulatuses setet kinni pidada.
Lõigetes 3 ja 4 sätestatakse pinnaerosiooni ning eesvoolu ja kraavi uhtumisohu määratlus.
Lõikes 5 sätestatakse nõue, et hüdrauliliselt arvutatava eesvoolu korral projekteeritakse
settebassein sellise ristlõikega, mis tagab settebasseinis voolukiiruse alla 0,2 meetrit
sekundis. Eesmärk on settimise soodustamiseks alandada settebasseinis voolukiirust.
Lõikes 6 sätestatakse settebasseinide erinevad konstruktsioonid: ristkülikukujuline ja
segmentbassein. Uuringutest on selgunud, et veekogu sängis liigub turba- ja liivasete
erinevalt. Liivaosakesed veerevad mööda vooluveekogu põhja ja kanduvad sängi käänakul
veekogus tekkiva pöörisvoolu tõttu sängi käänaku siseküljele. Turbaosakesed aga hõljuvad
vees ja voolu aeglustumise tingimustes haakuvad üksteise külge. Kui tekkinud moodustis
saavutab piisava massi, vajub see veekogu põhja. Eeltoodust lähtuvalt on turbapinnases
otstarbekas projekteerida traditsiooniline ristkülikukujuline settebassein, liivapinnases aga
käänuline segmentbassein. Maakasutusest tingituna ei ole see paraku alati võimalik.
Lõikes 7 sätestatakse, et settebassein tuleb projekteerida selliselt, et seda on võimalik
edaspidi ratsionaalselt hooldada ja settest tühjendada. Basseini asendi ja laiuse määramisel
tuleb arvestada kaevemasinate tööraadiust, basseini sügavust ning nõlva püsivust, samuti
eemaldatava sette paigaldamise võimalusi.
Lõigetes 8 ja 9 sätestatakse settebasseini ristlõike ja pikkuse määramise põhimõtted.
Settebasseini voolusängi ristlõige oleneb arvutuslikust vooluhulgast, milleks arvutuse
alusena võetakse kevadine kümne protsendilise ületustõenäosusega päevakeskmine

maksimaalne vooluhulk ja tingimus, et voolukiirus settebasseinis peab jääma alla 0,2 meetri
sekundis.
Settebasseini voolusäng on settebasseini see osa, kus voolab vesi. Voolusängi ristlõike
arvutusel settesüvise sügavust ei arvestata, kuna see kasutuse aja jooksul väheneb.
Lõikes 9 esitatud valemis settebasseini pikkuse arvutamiseks vajalik settiva pinnaseosakese
settimiskiirus saadakse maaparandusrajatiste tüüpjooniste asjakohasest tabelist.
Lõikes 10 sätestatakse, et settebasseini settesüvise minimaalne maht on 25 kuupmeetrit.
Eelnõu §-ga 29 sätestatakse puhastuslodu projekteerimise nõuded. Puhastuslodu on
madalaveeline märgala pinna- ja drenaaživee bioloogiliseks puhastamiseks. Puhastuslodus
kasvavad kiirekasvulised taimed tarbivad vooluveest peamiselt lämmastiku.
Lõikes 2 sätestatakse, et puhastuslodu kavandatakse hajukoormuse leviku ohtlikult maaalalt voolava pinnavee ja drenaaživee bioloogiliseks puhastamiseks. Puhastuslodu
projekteeritakse eesvoolu või drenaažikollektori suudmealale või maapinna reljeefi
voolunõva suubumiskohale eesvoolu või kraavi Suurem puhastusvõime tekib siis, kui
settebassein ja puhastuslodu toimivad koos.
Lõikes 3 sätestatakse, et settebasseini ja puhastuslodu ühendamise korral projekteeritakse
puhastuslodu settebasseinist allavoolu.
Lõigetes 4–6 sätestatakse puhastuslodu pindala määramimine. Pinnavee puhastamiseks ette
nähtud puhastuslodu põhja pindala on vähemalt 25 ruutmeetrit ja drenaaživee
puhastamiseks ette nähtud puhastuslodulodu põhja pindala on vähemalt üks ruutmeeter
drenaažisüsteemi hajukoormuse leviku ohtliku maa- ala hektari kohta.
Lõigetes 6 ja 7 sätestatakse, et maaparandussüsteemi puhastuslodude kogupindala peab
moodustama vähemalt 0,5 protsenti maaparandussüsteemi hajukoormuse leviku ohtliku
maa- ala suurusest. Lõike kohaselt võib heas ökoloogilises seisundis olev eesvool täita
puhastuslodu ülesannet. Heas ökoloogilises seisundis on eesvool siis, kui selles on “paras
jagu” taimestikku. Taimestiku puudumisel või selle väikese hulga puhul ei toimu
veejuhtmes toitainete sidumist. Liigselt vohav taimestik põhjustab aga eesvoolu
kinnikasvamise ja ebasoovitavat orgaanilise aine lagunemise eesvoolus. Eeltoodust
lähtuvalt on sätestatud sobiv veetaimestikuga kattuvus 20 kuni 30 protsenti veepeegli
pindalast.
Eelnõu §-ga 30 sätestatakse eesvoolule põhjapaisu projekteerimise nõuded.
Eesvoolu põhjapaisu rajamise korral toimub eesvoolus vee aereerimine ja voolusängi
tekivad süvikud, mis on täiendavateks elupaikadeks vee-elustikule. Üle kahe meetri laiuse
põhjaga eesvoolul projekteeritakse põhjapais eesvoolu teljest 70–80 kraadise nurga all
eesmärgiga muuta voolu suunda ja seetõttu suurendada eesvoolu morfoloogilist
mitmekesisust. Oluline on, et eesvoolu põhjapais projekteeritakse konstruktsiooniga, mis
tagab kaladele rändevõimaluse ka madalvee perioodil. Näiteks kui põhjapaisuks on
palktõke, projekteeritakse kaladele tõkke ületamisvõimaluse loomiseks ülemisse palki
süvend.
Eelnõu §-ga 31 sätestatakse eesvoolu nõlvale kivipuiste projekteerimise nõuded.
Eesvoolu nõlvale kivipuiste rajamine suurendab eesvoolu looklevust ja seega muudab selle
looduslähedasemaks. Otstarbekas on nõlvapuiste rajada ainult sinna, kus eesvool paikneb
stabiilses pinnases. Kui eesvool paikneb kergesti uhutavas pinnases, võib protsess kontrolli
alt väljuda. Nõuetekohane eesvoolu nõlvapuiste muudab eesvoolu põhja looklevaks, samas
ei tohi nõlvapuiste oluliselt takistada eesvoolu suurvee läbilaskvust. Sellest eesmärgist
lähtuvalt tuleb nõlvapuiste projekteerida ülalt aheneva kiiluna.

Eelnõu §-ga 32 sätestatakse eesvoolu soodi avamiskraavi projekteerimise nõuded.
Soodi ehk vanajõe avamine loob kaladele uusi elupaiku ja kudealasid. Soodi avamiskraav
tuleb kavandada selliselt, et toimuks veevahetus soodis ning kalad saaksid ka madalvee
tingimustes sooti siseneda ja sealt väljuda.
Eelnõu §-ga 33 sätestatakse eesvoolu koelmupadjandi projekteerimise nõuded. Nimetatud
padjandeid on otstarbekas kavandada eelkõige Keskkonnaministeeriumi õigusaktidega
lõhe, jõeforelli, mereforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikadena määratud vooluveekogudes
ning neisse suubuvates suuremates eesvooludes. Koelmupadjandid aitavad suurendada
nimetatud kalaliikide populatsiooni ja laiendada nende levikuala Eesti siseveekogudes.
Eelnõu §-ga 34 sätestatakse nõuded vähkide tehiselupaikade projekteerimiseks eesvoolu ja
paisjärve. Sobivasse veekogusse rajatud vähkide tehiselupaik loob eelduse suurendada
varasematel aastakümnetel vähenenud jõevähi varusid ja laiendada vähkide levikuala.
Vähkide tehiselupaikadega eesvoolus võib jõevähi arvukus suureneda kas looduslikul
levikul uude elupaika või vähkide toomisega sinna.
Eelnõu §-ga 35 sätestatakse seadedrenaaži projekteerimise nõuded. Seadedrenaaži
käsitatakse keskkonnarajatisena seetõttu, et vee äravoolu tõkestades kasutatakse vett
säästvalt. Samas ei loeta rajatist, mis on ette nähtud maaparandussüsteemi vee juurde
pumpamiseks keskkonnarajatiseks. Lisaks veevarude säästmisele vähendatakse
seadedrenaaži kasutamisega ka taimetoitainete väljakandumist taimedele kättesaadavast
mullakihist.
Lõike 1 kohaselt on seadedrenaažisüsteemi toimimiseks tehniliselt otstarbekas
projekteerida äravoolu reguleeriv ehitis ainult suhteliselt väikesele – alla kümne
ruutkilomeetrise valgalaga eesvoolule.
Lõikes 2 sätestatakse, et seadedrenaažisüsteem määratletakse keskkonnarajatisena juhul kui
selle reguleeriv võrk paikneb vähemalt 50 hektari suurusel maa-alal, sest siis avaldub
rajatise märkimisväärne keskkonnakaiseline efekt.
Lõike 3 kohaselt ei käsitleta äravoolu tõkestava rajatisena poldri pumbajaama ja vabavoolu
regulaatori seadmeid. Kui keskkonnarajatis on spetsiaalselt mingit keskkonnakaitse
eesmärki täitev maaparandussüsteemi koosseisu kuuluv rajatis, siis poldri rajatiste ja
seadmete põhifunktsioon on teine.
Lõikes 4 sätestatakse, et seadedrenaažisüsteemi reguleeriv ehitis või seade peab
võimaldama tõsta põhjavee taset ja hoida seda maapinnast 0,3–0,5 meetri sügavusel. Sellest
tingimusest lähtuvalt projekteeritakse ka seadedrenaaži maa-ala piir.
Eelnõu §-ga 36 sätestatakse kuivendusvee korduvkasutuse tiigi projekteerimise nõudeid.
Nimetatud tiik täidab seadedrenaažiga sarnast ülesannet, et tagada kultuurtaimedele vee ja
väetisainete taaskasutamise. Suurvee ajal juhitakse kuivendussüsteemis voolav vesi
varjadega varustatud ühenduskraavi kaudu kuivendusvee korduvkasutuse tiiki. Kui suurvesi
alaneb, siis varjad suletakse ja edaspidi on seda toitainerikast vett võimalik kasutada
põllumajandusmaa niisutamiseks. Kuna tegemist on umbtiigiga, siis on välistatud selle vee
voolamine suublasse, mistõttu väheneb hajukoormuse kandumine reostustundlikkusse
veekogusse. Kui keskkonnakaitse seisukohast on tavasüsteemi toimimise negatiivseks
ilminguks vee liiga kiire ära juhtimine, siis eelnõu §-des 35 ja 36 sätestatud rajatised
võimaldavad säilitada veetaset ja vett taaskasutada.
Olulisemateks nõueteks on, et tiigi täide peab tulema maaparandussüsteemist ja tiigi vett,
mis sisaldab teatud määral väetisaineid, kasutataks niisutamiseks.

Eelnõu §-ga 37 sätestatakse tuletõrjetiigi projekteerimise nõuded. Maaparandussüsteemi
kuuluvat tuletõrjetiiki kasutatakse metsamaal, kus see on mõeldud ka metsloomade
joogikohana. Sätestatud on tuletõrjetiigi projekteerimise üldised kriteeriumid. Tiigi
minimaalne vajalik maht projekteeritakse 500 kuupmeetrit ja tuletõrjetiigi vee sügavuseks
suvisel madalveeperioodil vähemalt kaks meetrit. Tuletõrjetiigi ehitusprojekt tuleb
kooskõlastada Päästeametiga.
Eelnõu §-ga 38 sätestatakse tuuletõkkeriba projekteerimise nõuded. Tuuletõkkeriba
projekteerimisel tuleb arvestada ka seda, et tegemist on väga pikaajalise investeeringuga.
Riba kujuneb efektiivseks aastakümnete jooksul. Tuuletõkkeriba nähakse ette
deflatsiooniohtlikul haritaval maal mullaosakeste ärakande vähendamiseks ja mulla
mikrokliima parandamiseks. Tuuletõkkeriba tuleb kavandada selliselt, et puu juured ei
kahjustaks drenaažitorustikku. Okas- ja lehtpuude segapuistu tagab, et tuuletõkkeriba oleks
nn pool-läbipuhutav, mis väldib riba piirkonnas tuulekeeriste tekke.
Eelnõu §-ga 39 on eelnõusse lisatud paragrahv, milles sätestatakse veerežiimi kahepoolse
reguleerimise süsteemi projekteerimise nõudeid.
Veerežiimi kahepoolne reguleerimise süsteem ja eespool käsitletud seadedrenaaži süsteem
on põhimõtteliselt sarnased, kuid erinevad eesmärgilt ja toimimisprintsiibilt. Seadedrenaaži
eesmärk on vähendada biogeenide väljakannet äravoolu vähendamise teel, veerežiimi
kahepoolse reguleerimise puhul juhitakse maaparandussüsteemi täiendavalt vett ja vesi
voolab dreenidest välja pinnasesse täiendades taimedele kättesaadavat veevaru.
Lõikes 1 on toodud tingimused veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi
projekteerimiseks, milleks on lisavee olemasolu, hea veejuhtivusega pinnas ning väikese
kaldega maa-ala.
Lõikes 2 sätestatakse võimalikud konstruktiivsed lahendused nagu regulaator eesvoolul või
regulaatorkaev kollektoril, samuti vee juurejuhtimise süsteem.
Lõikes 3 sätestatakse, et kui tegemist on veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks uue
drenaažisüsteemi projekteerimisega, siis tuleb vähendada dreenide arvutusliku vahekaugust
20 kuni 30 protsenti ja kavandada nende languks kuni 1,5 promilli.
Eelnõu 6. peatükis sätestatakse maaparandussüsteemi teenindava tee
projekteerimisnormid.
Eelnõu §-ga 40 sätestatakse maaparandussüsteemi teenindava tee (edaspidi tee) üldnormid.
Tee projekteerimise nõuete koostamisel on arvestatud, et nimetatud teed täidavad lisaks
maaparandushoiu tegemise võimaldamisele ka muid põllu- ja metsamajandamisega seotud
ülesandeid.
Lõikes 1 sätestatakse, et lähtuvalt seaduse § 4 lõikest 7 on tee maaparandushoiutöö
tegemiseks vajalik ehitusseadustiku kohane metsatee ning eratee, mis ei ole määratud
avalikuks kasutamiseks.
Lõikes 2 sätestatakse, et eelnõus kasutatakse mõisteid majandus- ja
kommunikatsiooniministri 05.08.2015. a määruse nr 106 „Tee projekteerimisnormid“ lisas
„Maantee projekteerimisnormid“ (edaspidi maantee normid) sätestatud mõistete
tähenduses. Nimetatud õigusakti on koondatud teede valdkonnas kasutatavad põhilised
mõisted. Eelnõu koostamisel asuti seisukohale, et asjakohane on kasutada ka antud eelnõus
nimetatud mõisteid. See tagab kogu teede projekteerimisega seotud sektoris ühese
mõistetavuse ja õigusselguse. Arvestades, et eelnõu puudutab põhiliselt maaparandusalal
tegutsevatest ettevõtjatest projekteerijaid ja ka Põllumajandusameti töötajaid, kes on

võimelised maantee norme mõistma, siis eelnõus ei ole mõisteid avatud, vaid seda on
tehtud vajadusel seletuskirjas.
Lõikes 3 sätestatakse eesmärgid, millele projekti järgi ehitatud tee peab vastama.
Eesmärgid on üheselt mõistetavad. 5. punktis sätestatakse põhimõte, et tee peab olema
kasutatav projekteerimistingimustes ette nähtud aja jooksul. Silmas peetakse esmajoones
raskeveose planeeritavat aega. Sellest sõltub kavandatav tee järk. Näiteks kui raskeveosed
on kavandatavad ainult kuival või külmal ajal, siis saab kavandada väiksema kandevõimega
tee.
Lõige 4 on informeeriv säte, mis käsitleb teedevõrgu optimaalset tihedust. Teedevõrgu
tihedus 1,2–1,5 kilomeetrit ruutkilomeetri kohta on praktikas väljakujunenud, samas on
teedevõrgu tegelik tihedus projekteerimistööde tellija otsustada.
Lõikes 5 sätestatakse tee trassi valiku põhimõtted. Kui põllumajandusmaal valitakse tee
trass võimaluse korral väheväärtuslikule mineraalmaale mööda maastikulist või
maakasutuse piiri, siis metsamaal mööda kuivemaid pinnaseid selliselt, et tee saaks
teenindada kõrgeboniteedilisi puistusid. Lähtutud on põhimõttest, et põllumajandusmaal on
olulisem huumuse kaitse ja metsamaal eelistatakse tee püsivuse tagamiseks kuivemaid
pinnaseid ning oluline on tagada võimalikult suur metsamaterjali väljaveo võimalus.
Lõikes 6 sätestatakse huumuskaitse nõue. Põllumajandusmaale rajatava tee aluse
huumushorisondi eemaldamisel tuleb tagada mulla säilitamine või kasutamine.
Lõikes 7 sätestatakse, et tee projektis nähakse ette meetmed teerajatise põhjustatud
pinnavee taseme ebasoodsa mõju kõrvaldamiseks. Oluline on tagada nii teemaale
võimalikult soodne niiskusrežiim kui vältida olukorda, kus tee ise halvendab piirneva ala
niiskusrežiimi.
Lõikes 8 sätestatakse keskkonnakaitseline nõue tagada keskkonnaohutus tootmisjääkide
kasutamisel tee ehitamisel. Tootmisjääkide kasutamisel peavad olema selged materjalide
omadused nii kuivas kui ka märjas olekus. Projekteerimisel tuleb arvestada tootmisjääkide
omadustega eriti märjas olekus. Samuti tuleb kirjeldada ja projektlahenduses arvestada
nende mõju keskkonnale.
Lõikes 9 sätestatakse teede jaotamine sõltuvalt nende kasutamise otstarbest järkudeks.
Seni kehtinud määruses jaotati teed klassideks. Arvestades asjaolu, et avalikud teed
jagatakse klassideks ja metsateed vastavalt keskkonna ministri 11.06.2015. a määrusele nr.
34 “Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ jagatakse järkudeks, siis otsustati
segaduste vältimiseks ka selle määruse tähenduses tee jagada neljaks järguks. Tee
järkudeks jagamisel on arvestatud teele kavandatavat veoste mahtu ja tee vajalikku
kandevõimet. Oluline on ka asjaolu, milliseid veoseid kavandatakse ja millisel aastaajal
kavandatakse raskeveosed. Kui need toimuvad kuival ajal või ajal kui tee on külmunud, siis
sellisel teel võib olla väiksem kandevõime. Tee järkudeks jagamine tugineb liiklussageduse
prognoosile, mida projekteerimistööde tellija esitab projekteerimistingimuste taotluses.
Punktis 1 sätestatakse esimese järgu tee nõuded. Selle tee liiklusseaduse tähenduses
raskeveoste (edaspidi raskeveos) ühe kuu kavandatav netoveomaht ületab 10 000 tonni ja
tee arvutuslik kandevõime on 100 ja enam megapaskalit. Esimese järgu teed kasutatakse
regulaarselt ja tihti raskeveoste poolt. Näiteks ühendab tee suurfarmi, söödaladu,
viljapunkrit jne riigiteega, seda kasutatakse tihti ja regulaarselt maanteesõiduks ettenähtud
raskeveoste poolt.
Punktis 2 sätestatakse teise järgu tee nõuded. Selle tee raskeveoste ühe kuu kavandatav
netoveomaht on 1000 kuni 10 000 tonni. Tee arvutuslik kandevõime on 80 ja enam

megapaskalit. Seda teed kasutatakse regulaarselt maanteesõiduks ettenähtud raskeveoste
poolt.
Punktis 3 sätestatakse kolmanda järgu tee nõuded. Seda teed kasutavad lisaks
maaparandussüsteemide hoiutööde tegemiseks vajalikele masinatele ka traktorid,
liikurmasinad ja muud raskeveosed. Tee arvutuslik kandevõime on 70 ja enam
megapaskalit. Näiteks kuulub kolmandasse järku kuivendussüsteeme ühendav tee, mida
kasutatakse traktorite, liikurmasinate ja raskeveoste poolt enam, kui vaid
kuivendussüsteemide hooldustööde tegemiseks.
Punktis 4 sätestatakse neljanda järgu tee nõuded. See tee teenindab üksikut
maaparandussüsteemi, mida kasutavad mitte raskeveosed aastaringselt ja raskeveosed
ainult külmal ja kuival ajal.
Lõikes 10 sätestatakse erisus teede, mida kasutatakse perspektiivis metsamaterjali
väljaveoks, teekatendi projekteerimiseks. Sellel juhul tuleb teekatendi projekteerimisel
lähtuda keskkonnaministri 11.06.2015. a määruses nr 34 „Metsatee seisundi kohta
esitatavad nõuded“ sätestatud metsatee järkudele vastavast metsamaterjali planeeritavast
väljaveomahust. Nimetatud õigusaktist lähtumine võimaldab täpsemini projekteerida
teekatendit arvestades kavandatavat koormust teele.
Lõikes
11
sätestatakse,
et
paindlikkuse
huvides
nähakse
vajadusel
projekteerimistingimustega erisused eelnõuga sätestatud projekteerimisnormidest.
Eelnõu §-ga 41 sätestatakse tee põhiparameetrid.
Lõikes 1 nähakse ette tee projektkiiruseks 40 kilomeetrit tunnis. Projektkiirus on
arvestuslik üksiku sõiduauto suurim ohutu kiirus, mille järgi valitakse mitmed teised tee
parameetrid. Projektkiirusele peavad vastama kõik tee põhiparameetrid.
Lõikes 2 sätestatakse projekteeritava tee vähim laius, mis 1. ja 2. järgu teel on 4,5 meetrit
ning 3. ja 4. järgu teel 3,5 meetrit. Projekteerimistingimustega võib ette näha ka teissugust
tee laiust.
Tee laiuseks loetakse tee katte välisservade vahekaugus risti tee teljega, sealhulgas
teepeenrad.
Lõigetes 3–7 sätestatakse viraažikalde ja plaanikõverike projekteerimise põhimõtted, mis
on vajalikud liiklusohutuse ja sõidumugavuse tagamiseks.
Viraažikalle on sõidutee ühepoolne, kõveriku sissepoole suunatud põikkalle. Plaanikõverik
on teetrassi plaani sirgeid lõike ühendav kõver plaaniosa, mis võib olla lahendatud
ringikõverana või teiste matemaatiliselt kirjeldatavate sujuvate kõveratena.
Lõikes 8 sätestatakse suurim lubatud tee pikikalle ja lõigetes 9 ning 10 tee kumera
püstkõveriku ja nõgusa püstkõveriku vähimad lubatud raadiused tagamaks liiklusohutuse.
Püstkõverikuna käsitletakse teetrassi pikiprofiili sirglõike ühendavat kõverjoonelist osa.
Lõikest 11 lähtuvalt projekteeritakse tee külgnähtavuseks vähemalt 2 meetrit. See tähendab,
et tee kõrvale kavandatakse maa-ala, kus liiklusohutuse seisukohalt ei tohi olla nähtavust
piiravaid takistusi.
Lõikes 12 sätestatakse, et kui on vajadus kavandada kas suurem projektkiirus ja enam kui
üks sõidurada, tuleb valida tee põhiparameetrid lähtudes maantee normidest.
Liiklusohutusest lähtuvalt tuleb sellel juhul juhinduda avalike teede projekteerimiseks
sätestatud projekteerimisnormidest.

Lõigetes 13–15 käsitletakse sõidukite tagasipööramiskoha, möödasõidukoha ja teelt
mahasõidu projekteerimise nõudeid. Nimetatud rajatised projekteeritakse vastavalt
maaparandusrajatiste tüüpjoonistele.
Eelnõu §-ga 42 sätestatakse ristmiku projekteerimise nõuded.
Lõikes 1 sätestatakse teede lõikumisnurk ristmikul. Nõue on vajalik muuhulgas nähtavuse
ja seega liiklusohutuse tagamiseks. Samast eesmärgist lähtub ka lõikes 2 toodud piirang, et
ristmikku ei projekteerita väikese raadiusega kumerale püstkõverikule.
Lõikes 3 ja 4 sätestatakse teel vähim peatumisnähtavus ja peateele avanev nähtavuskaugus
ning ristuvale teele avanev nähtavuskaugus ristmikul.
Peatumisnähtavus on vahemaa, mille ulatuses sõidukijuht, avastades teel paikneva
takistuse, suudab normaalsetes tingimustes sõiduki enne takistust peatada. Nähtavuskaugus
on vahemaa, mille ulatuses liikleja näeb teed, teisi liiklejaid ja liikluskorraldusvahendeid.
Vähim peateele avanev nähtavuskaugus ristmikul on 80 meetrit, erandkorras 50 meetrit.
Lähtutud on põhimõttest, et kuna teedel projektkiirus on 40 km/h, siis üldiselt peaks
nähtavuskaugus olema 80 meetrist, kuid kui selle tagamine ei ole võimalik või kujuneb see
ebamõistlikult kalliks, võib projekteerida nähtavuskauguseks ka 50 m. Sarnast lähenemist
on kasutatud ka maantee normides. Vajadusel tuleb ohutus teel tagada
liikluskorraldusvahendiga.
Lõikes 5 kehtestatakse nõue, et ristmiku geomeetriline lahendus projekteeritakse vastavalt
kõige ebasoodsamat tüüpi sõidukile, mis võib eelduslikult sellel ristmikul liigelda. Sättes
on esitatud sadulrongi tüüpi veoki pöörderaadiused olenevalt kavandatavast kiirusest
ristmikul. See on kõige ebasoodsam olukord. Projekteerimisel lähtutakse siiski eeldatavalt
kõige ebasoodsamast sõiduki tüübist.
Lõigetes 6 ja 7 sätestatakse nõuded ristumise projekteerimiseks avalikult kasutatava teega
ja raudteega, mille puhul tuleb lähtuda nimetatud valdkondade õigusaktidest: maantee
normide ja raudteeseaduse asjakohastest nõuetest. Mitmeid raudteega ristumise nõuded on
esitatud ka raudteeseaduse alusel kehtestatud alamaktides, näites raudtee
tehnokasutuseeskirja lisas 4.
Eelnõu §-ga 43 sätestatakse teekonstruktsiooni projekteerimise nõuded.
Lõikes 1 sätestatakse eesmärk teekonstruktsiooni projekteerimiseks. Sätte kohaselt peab tee
projekti järgi ehitatud teel olema tagatud vajalik tugevus, püsivus ja stabiilsus vähimate
ehitus- ning hoiukuludega. Samas tuleb tee ehitamisel säilitades maksimaalselt väärtuslikke
kõlvikuid ja mitte kahjustada looduskeskkonda. On selge, et kõiki eesmärke ei saa
praktikas maksimaalses ulatuses täita. Mööndusi ei saa teha tee tugevuse, püsivuse ja
stabiilsusnõuete osas, teisi nõudeid tuleb arvestada niivõrd kui see on võimalik põhilisi
nõudeid järgides.
Lõigetes 2–3 sätestatakse teekonstruktsiooni: teekatend, vajadusel muldkeha ja pinnavee
voolamist reguleerivatest rajatised üldine iseloomustus.
Lõikes 4 sätestatakse, et vajadusel projekteeritakse teekonstruktsiooni tugevuse ja püsivuse
suurendamiseks geosünteete, pinnaste töötlemist sideainetega, pinnaste terastikulise
koostise muutmist täitematerjali lisamisega. Sideainetena on kasutatavad näiteks aktiivsed
põlevkivituhad, tsemendipõhised sideained, polümeerid jne.
Eelnõu §-ga 44 sätestatakse tee muldkeha projekteerimise nõuded
Tee muldkeha (edaspidi muldkeha) on tee ehituseks vajalik pinnase konstruktsioon koos
selle juurde kuuluva vee ärajuhtimise rajatisega.

Lõikes 1 sätestatakse ratsionaalsusest ja keskkonnahoiust lähtuv põhimõte, et muldkeha
projekteeritakse võimalusel kohapealsest pinnasest. Tavapraktikas toimub see kraavide ja
nõvade kaevamisel saadavast pinnasest. Nii on võimalik saada muldkeha materjal ja ühtlasi
lahendada liigvee ärajuhtimise probleem.
Lõikes 2 käsitletakse muldkehas kasutatavate pinnaste ja materjalide nõudeid. Pinnast ja
tööstusjäätmeid, mille tugevusomadused ei muutu niiskudes, võib muldkehasse
projekteerida piiranguteta juhul kui tööstusjäätmed on keskkonnaohutud. Kui pinnase ja
tööstusjäätmete tugevusomadused niiskudes muutuvad, siis tuleb seda muutust
teekonstruktsiooni projekteerimisel arvesse võtta.
Lõikes 3 sätestatakse muldkeha projekteeritud tihendusteguri väärtus, mis on 95 protsenti
standardse katsemeetodiga Proctorteimiga määratud maksimaalsest tihendusest.
Proctorteim tähendab pinnase, antud juhul tee muldkeha täitematerjali, optimaalse
veesisalduse ja maksimaalse kuivtiheduse määramise katsemeetodit, mis vastab Euroopa
standardile EVS-EN 13286-2:2010. Proctorteim on kogu maailmas kasutatav kaasaegne
standardiseeritud meetod lihtsustatult öeldes pinnase maksimaalse tihenduse määramiseks
kindlatel ehk standardiseeritud alustel. Pinnasetöödel nõutud tihenduse saamiseks
võrreldakse täitematerjali Proctorteimi katses saadud tulemustega ning need on
universaalseks ja kindlaks aluseks, mis kinnitab muldkeha täitematerjali õiget tihendust.
Teetöödel toimub objektil ehk kohapeal tihenduse mõõtmine uuringutega, kasutades
vastavaid seadmeid.
Selleks et muldkeha oleks võimalik nõuetekohaselt tihendada, on kehtestatud nõue, et
rajatavas kihis ei tohi suuremate pinnaseosiste läbimõõt ületada tihendatava kihi 2/3
paksust.
Lõikes 4 sätestatakse, et kui muldkehasse projekteeritakse väga jämedateraline materjal,
tuleb selle peale projekteerida kiilumis- või tasanduskihid. See materjal võib olla nii
fraktsioneeritud, näiteks fr. 90-300 mm, kui ka fraktsioneerimata täitematerjal, mis koosneb
jäme- ja peentäitematerjalide segust, mille maksimaalne teraläbimõõt on suur, näiteks 90,
300 või ka 500 mm.
Kui tegemist on fraktsioneeritud materjaliga, jäävad kivide vahele suured tühimikud ning
kiht jääb hoolimata tihendamisest lahtine. Pealmise kiht sidumiseks vajatakse kiilumiskihti,
millega takistatakse peenema materjali vajumist all olevatesse tühimikesse.
Kui tegemist on fraktsioneerimata täitematerjaliga võivad tühimikud olla küll enam-vähem
täidetud, kuid kihi pind jääb ebatasane. Tagamaks ühtlase ülemineku peenematerjalistele
kihtidele vajatakse tasanduskihti.
Lõikes sätestatud nõue tagab selle, et jämedateralise materjali peale paigaldatud
peeneteraline materjal ei tungiks selle pooridesse. Näiteks kui paigaldades jämedateralise
materjali fr. 90–300 mm peale kruuspinnas, uhutakse see üpriski varsti all oleva materjali
sisse. Kiilumiskiht takistab seda protsessi.
Punktis 1 sätestatakse, et mulde maksimaalse teraläbimõõdu 300 millimeetrit korral
kasutada esimese kiilumis- või tasanduskihina materjali, mille teraläbimõõt on
63 millimeetrit, näiteks 32/63 või 0/63 millimeetrit.
Punktis 2 sätestatakse, et mulde maksimaalse teraläbimõõdu 600 millimeetrit korral
kasutada esimese kiilumis- või tasanduskihina materjali, mille teraläbimõõt on 90 või
125 millimeetrit, näiteks 0/125 millimeetrit.
Punkti 4 alusel kiilumiskihi võib asendada sobiliku eraldusfunktsiooni täitva geotekstiiliga,
mis vastab vähemalt Põhjamaade geosünteetide klassifikatsioonisüsteemi NorGeoSpec IVprofiili nõuetele. Sättega kehtestatakse, mis alusel tuleb geotekstiile konstruktsiooni
projekteerida.
Lõikes 5 sätestatakse mulkeha nõlvuse projekteerimise nõuded, et tagada muldkeha
püsivus.

Lisa 1 punktis 23 on esitatud mulde maksimaalsed nõlvused olenevalt projekteeritud
materjalist.
Lõikes 6 käsitletakse süvendi nõlvuse projekteerimist. Esineda võib kaks erinevat olukorda.
Kui nõlva tasakaalu ei mõjuta põhjavee voolamisest põhjustatud hüdrodünaamiline jõud,
siis võib pinnastele vastavad nõlvused projekteerida lisa 1 punkti 24 alusel. Kui aga
süvendi nõlva stabiilsust mõjutab põhjavesi, määratakse süvendi nõlvus nõlva stabiilsuse
arvutusega.
Lõikes 7 sätestatakse muldkeha projekteerimise põhimõtted liigniisketest pinnastest.
Liigniiske võib olla näiteks savipinnas, mille niiskus ületab 70 protsenti voolamispiiri
niiskusest. Kavandatav meede oleneb projekteerimistööde tellija rahalistest võimalustest ja
kavandatavast tee ehitamise ajalisest graafikust. Näiteks geosünteetide kasutamine on
kalleim meede, kuid võimaldab kiiremine teha järgmisi ehitus-tehnoloogilisi töid, samas
pinnase kuivamine loomulikul teel on odavaim, kuid aeglasem meede. Optimaalseima
meetme leidmine eeldab sisulist koostööd tellija ja projekteerija vahel.
Lõikes 8 sätestatakse projekteerimise nõuded kui muldkeha projekteeritakse eripinnastele
või kavandatakse eripinnase kasutamine tee muldes.
Eripinnas on ehitulikus mõttes nõrk pinnas ja võimalusel tuleb vältida tee projekteerimist ja
ehitamist eripinnasele. Arvestama peab seda, et eripinnasele rajatav tee tähendab omanikule
märgatavalt suuremaid kulutusi tee ehitamisel ja hilisemal kasutamisel võrreldes tugevale
pinnasele rajatud teega. Paraku ei ole praktikas alati võimalik sellest põhimõttest kinni
pidada.
Punkti 1 kohaselt kavandatakse tee projektis erimeetmed muldkeha kaitseks
deformatsioonide eest.
Punktis 2 püstitatakse nõue arvutada muldkeha püsivus ja konsolideerumine, et välistada
eripinnase külgsuunaline väljasurumine.
Konsolideerumine on protsess, milles pinnase maht väheneb vee eemaldumise tulemusel,
mistõttu pinnas tiheneb.
Lõikes 9 sätestatakse eri- ehk nõrga pinnase mõiste. Eripinnaseks loetakse need pinnased,
mille dreenimata nihketugevus looduslikus olekus on võrdne 20 kilopaskaliga või väiksem
sellest. See on traditsioonilises käsitluses väga nõrga pinnase piir. Eripinnasteks on näiteks
turvas, voolava konsistentsiga savi, järvelubi jne.
Lõikes 10 sätestatakse, et muldkeha intensiivne vajumine peab olema lõppenud enne
katendi rajamist. Selline olukord tekib siis kui pinnase konsolidatsioon on saavutanud 90
protsenti oma lõppväärtusest. Kuigi nõue omab suuremat tähendust tee ehitamisel, on sellel
tähendus ka projekteerimisel, kui projekteerija kavandab tee ehitamise ajalist kulgu.
Kavandada tuleb tee etapiviisiline ehitamine ja vajadusel tehnoloogilised pausid.
Lõigetes 11 ja 12 sätestatakse projekteerimise erisused kui tee kavandatakse lammialale või
ebastabiilsele pinnasele. Esimesel juhul tuleb projekteerimisel arvestada vee mõju tee
tammile ja teisel juhul tuleb ette näha erilahendus.
Eelnõu §-ga 45 sätestatakse teekatendi projekteerimise nõuded
Katendi ülesanne on võtta vastu liikluskoormus ja jagada see muldkehale ilma selle
kandevõime piiri ületamata. Katendisse tuleb kavandada sellised materjalid, mis
deformeerumata peavad vastu liikluskoormusele. Lisaks peab katend olema liiklemise
sisukohalt piisavalt tasase pinnaga.
Lõike 1 kohaselt projekteeritakse tee siirdekatendiga nagu kruus- või killustikkate. See
loetelu on lahtine, ehk võimalik on kasutada ka muid materjale näiteks põlevkiviaherainet.

Katendis kasutatav materjal oleneb tee järgust. Esimese ja teise järgu tee puhul ei tohi
kandvas kihis kasutatavate materjalide peenosiste sisaldus ületada 8%, vastasel juhul ei ole
materjal enam niiskuskindel ja ei taga piisavat deformatsioonikindlust raskeveoliikluse
korral. Nende teede puhul võib kasutada ka killustikku, kuid see peab vastama
Maanteeameti killustikust katendikihtide ehitamise juhendile. Seoses killustiku paremate
tugevusomadustega võrreldes kruusaga, võib katendi kihi paksust vähendada, kuid
projekteeritav kihi paksus tuleb kontrollida arvutuslikult.
Kolmanda ja neljanda järgu tee puhul võib kasutada samu materjale, nagu esimese ja teise
järgu teedel. Kruus peab olema sõelutud, kuid võib sisaldada kuni 15 protsenti peenosiseid.
Killustike peenosisesisaldus ei tohi ületada 10 protsenti.
Lõikes 2 sätestatakse, et teekatend dimensioonitakse lähtudes tee järkudest kasutades
tugevusarvutuseks Odemarki valemit. Kasutada võib ka muid arvutusmetoodikaid, näiteks
Maanteeameti kasutatavat KAP või muud metoodikat, selle juhul tuleb järgida vastava
metoodika juhendis kirjeldatud protseduure. Tähtis on, et leitakse usaldusväärselt tee
kandevõime.
Lõikes 3 sätestatakse katendi konstrueerimise nõuded. Projekteerimisel võib kasutada
joonisel 7 esitatud tüüplahendusi. Joonisel on toodud seos aluspinnase kandevõime ja
vajaliku killustikukihi paksuse vahel erinevate kihtide elastsusmoodulite korral.
Täiendavate meetmete kasutamisel on võimalik katendikihtide paksust vähendada, kuid
seda tuleb arvutustega põhjendada. Ka siin on vajalik koostöö projekteerimistööde tellija ja
projekteerija vahel. Arvutada tuleb, kas on mõistlik projekteerida normikohane kihi paksus
või väiksem kihi paksus nähes ette katendi alla jääva pinnase ja katendis kasutatava
materjali töötlemine sideainetega.
Lõikes 5 sätestatakse nõuded kruusast või sidumata killustikusegust aluse terastikuline
koostisele, mis peab vastama asjakohase standardi nõuetele.
Lõikes 6 tehakse mööndus, et kui kavandatakse kasutada täitematerjali, tuleb katendi
konstrueerimisel nimetatud materjali omadustega arvestada ja seda tuleb arvutustega
põhjendada. Seega nõuab kvaliteedilt halvema materjali kavandamine projekteerijalt
suuremat tööd arvutamisel.
Lõikes 7 sätestatakse, et alusena võib etteantud tingimustel käsitleda ka olemasolevat
pinnast ja sideainega tugevdatud pinnast, kuid sellisel juhul projekteeritakse killustikust või
kruuspinnasest kulumiskiht.
Lõikes 8 sätestatakse esimese ja teise järgu teedele projekteeritava kulumiskihi paksus.
Kulumiskiht selle määruse tähenduses on katendi pealmine kiht, mis on liiklusega otse
kontaktis. Lõikes sätestatakse kavandatava jämetäitematerjali purunemiskindluse ja
külmakindluse kategooriad. Külmakindlus on materjali omadus veega immutatult taluda
paljukordset vahelduvat külmumist ja ülessulamist.
Lõikes 9 käsitletakse kolmanda ja neljanda järgu tee kulumiskihi projekteerimise nõudeid.
Juhul kui teekatendis kasutatav materjal võimaldab sellel takistuseta liiklemist ja teekatte
hilisemat profileerimist, võib teekatendi projekteerida kulumiskihita. Kui see tingimus ei
ole täidetav, projekteeritakse kulumiskihti materjal, mis on tugevuselt ja külmakindluselt
vähemalt võrdne aluses kasutatud materjaliga, kuid võib olla peenema terastikulise
koostisega. Materjali peenosise sisaldus ei tohi ületada 15 protsenti.
Lõikes 10 sätestatakse katendi eraldamine muldkehast või pinnasest geotekstiili või komposiidiga projekteerimise nõuded. Eraldamine on vajalik selleks, et säiliksid eraldatud
materjalide omadused. Geotekstiil on vedelikke läbi laskev tasapinnaline sünteetilisest või
looduslikust polümeerist tekstiilmaterjal, mis võib olla mitte-kootud, punutud või kootud,

mida kasutatakse kokkupuutes pinnase ja/või muude materjalidega geotehnilistel ja
üldehituslikel rakendustel. Geovõrk on omavahel pressimise, sidumise või põimimise teel
ühendatud tõmbeelementidest koosnev lahtiste silmadega tasapinnaline võrk, mille avad on
suuremad, kui võrgu koostisosad.
Eelnõu §-ga 46 sätestatakse pinnavete ärajuhtimise nõuded. Selles paragrahvis võrreldes
seni kehtinud määrusega olulisi muudatusi ei ole kavandatud. Vee ärajuhtimise rajatisi on
vaja projekteerida selleks, et vältida muldkeha uhtumist ja liigset niiskumist ning
ümbritseval maa-alal niiskusrežiimi rikkumise vältimiseks. Nimetatud rajatised on
projekteerimisnormide eelmistes peatükkides käsitletud tavapärased kuivendussüsteemi
rajatised. Tavaliselt on tee vajalik kuivendusseisund tagatud selle kõrval paikneva
maaparandussüsteemi toimimise tulemusena. Kui on siiski vajalik projekteerida uus
pinnavee ärajuhtimise süsteem või rekonstrueerida olemasolev, siis järgitaks vastavaid
kuivendussüsteemi projekteerimise norme arvestades ka selles paragrahvis sätestatut.
Lõikes 4 sätestatakse tee serva kõrgus truubi pealesõidul arvutuslikust veetasemest:
1) truubi rõhuta töörežiimi puhul vähemalt pool meetrit kõrgem;
2) truubi osalise rõhuga töörežiimi puhul vähemalt üks meetrit kõrgem.
Arvutuslikuks veetasemeks loetakse aasta kolme protsendilise ületustõenäosusega suurima
päevakeskmise vooluhulga alusel arvutatud veetase.
Lõikes 5 sätestatakse, et kui muldkeha mäepoolsele küljele ei kavandata külgkaevendit, siis
projekteeritakse sinna pinnavee ärajuhtimise rajatis. Nimetatud rajatis on vajalik selleks, et
vältida vee kogunemist tee äärde.
Lõikes 6 sätestatakse, et kui maa-alal, kus ei paikne maaparandussüsteemi, on maa-ala kalle
tee suunas, projekteeritakse mõlemale poole tee muldkeha nõva või kraav. Need rajatised
tagavad tee parema niiskusrežiimi.
Eelnõu §-ga 47 sätestatakse teerajatise projekteerimise nõuded.
Lõikes 1 sätestatakse nõuded teerajatisele. Rajatis peab tagama sõidukite ohutuse, olema
töökindel ja tagama suurvee ja jäämineku ohutu läbilaskmise. Võimalusel projekteeritakse
rajatis vooluveekogu sirgele lõigule. Kui see ei ole võimalik, tuleb teeprojektis ette näha
veekogu ja rajatise kindlustis, mis väldib deformatsioone veekogu sängis ja ühtlasi tagab
rajatise püsivuse. Tellija huvist lähtuvalt peab rajatis olema ökonoomselt kasutatav ehk
selle rajamise- ja hoiukulud olema võimalikult väikesed. Rajatis peab täitma ka loodushoiu
nõudeid ehk kasutatavad materjalid ja ehitustehnoloogia ei tohi halvendada oluliselt
veekogu seisundit. Rajatis peab tagama ka kalade läbipääsu üles- ja allavoolu, ehk
ehitamise käigus ei tohi tekitada veekogusse astanguid, mida kalad madalvee ajal ei saa
ületada.
Lõikes 2 sätestatakse, et sild ja truup projekteeritakse asjakohaste juhendite ja
nomogrammide alusel. Hiljuti uuendatud maaparandussüsteemi eesvooludel truupide ja
torusildade projekteerimise juhend on avalikustatud Põllumajandusameti kodulehel.
Lõikes 3 sätestatakse truubi läbimõõdu ja pikkuse seos. Pikem truup pead olema suurema
läbimõõduga.
Lõikes 4 sätestatakse põhimõte, et truup projekteeritakse rõhuta või osalise rõhu all
töötavana. Kui truup töötaks rõhu all, siis on tegemist paisutusega eesvoolus ja tee tuleks
selles lõigus projekteerida paisu nõuetele vastav. Sellest lähtuvalt ei projekteerita rõhu all
töötavat truupi. Truubi ja selle kindlustise joonised on avaldatud maaparandusrajatiste
tüüpjoonistes.

Lõike 5 kohaselt on truubi vähim pikikalle üks protsent, mis minimeerib truubis settimise
võimaluse.
Lõikes 6 sätestatakse nõue, et täitepinnase ja katendi paksuseks truubi peal projekteeritakse
vähemalt pool meetrit. Samas tuleb arvestada, et sujuva liikluse tagamiseks, ei tohi truup
tekitada teel kõrgendust ehk „hüpekat“. Seda tuleb arvestada tee muldkeha
projekteerimisel.
Eelnõu §-ga 48 sätestatakse tee liikluskorraldusvahendite nõuded.
Tee liikluskorraldusvahendite nagu liiklusmärgid ja tähispostid projekteerimisel järgitakse
maantee norme.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõuga kavandatavad muudatused ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
Määruse mõjud
Eelnõuga kavandatav õigusraamistik tõstab eelduslikult maaparandussüsteemi
projekteerimistööde kvaliteeti, mille tulemusena võib eeldada nii ehitusprojektide kui
ehitamise kvaliteedi paranemist. Maaparandussüsteemide parema toimimise tulemusena
suureneb maatulundusmaa mullaviljakus ning seeläbi põllumajandustootjate ja
metsakasvatajate konkurentsivõime.
Sihtrühmaks on süsteemi projekteerimistööga tegelevad ettevõtjad
Sihtrühma suuruse määramiseks on leitud maaparandussüsteemi projekteerimisega
tegelevate ettevõtjate osakaal kõigist maaparandusalal tegutsevatest ettevõtjatest. 29.
veebruari 2019. aasta seisuga oli maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrisse
majandustegevuse teate esitanud 163 ettevõtjat, nendest maaparandussüsteemi
projekteerimise alal 48 ettevõtjat. Maaparandussüsteemi projekteerimise alal tegutsevad
ettevõtjad moodustavad 29,4 protsenti maaparandussalal tegutsevate ettevõtjate üldarvust.
Mõju süsteemi projekteerimisega tegelevatele ettevõtjatele
Mõju ulatus süsteemi projekteerimisega tegelevatele ettevõtjatele on väike, sest nende
käitumises erilisi muutusi ei toimu. Nagu eespool kirjeldatud, ei ole valdavalt tegu uute
nõuetega, vaid seni kehtinud nõudeid on kaasajastatud. Rohkem on täiendatud nõudeid tee
projekteerimiseks. Teede projekteerimise mõistete ühtlustamine avalike teede
projekteerimise normides sätestatud mõistetega pigem kergendab maaparandussüsteemi
projekteerijate tööd kuna nii avalikult kasutavad teed kui selles määruses käsitletavad teed
on omavahel seotud.
Sisuliste muudatuste mõju avaldumise sagedus on väike, kuna ettevõtja ei pea uuendatud
nõudeid järgima igapäevaselt.
Sihtrühma suurus lähtuvalt eespool toodust on keskmine.
Ebasoovitavate mõjude risk on kokkuvõttes väike, ehk sihtrühma suhtes eeldatavasti
positiivne mõju on ülekaalus. Ettevõtja ei pea tegema selle määruse muudatustest tingituna
otseseid täiendavaid kulutusi. Määruse muudatusi käsitletakse vastavatel koolitustel.
Lisaks peavad vastutavad spetsialistid läbima seaduse 36 lõike 6 kohaselt
täienduskoolituse, kus samuti käsitletakse selle määrusega kehtestatud norme. Samas
muudatused võimaldavad teha maaparandussüsteemi projekteerimisel eeldatavasti
kvaliteetsemat tööd, mis vähendab edaspidi ehitusprojekti muutmise vajaduse ja on
seetõttu ettevõtjatele positiivse mõjuga.

Järeldus mõju olulisuse kohta
Kuna eelnõu kohaselt on mõju ulatus, avaldumise sagedus ja ebasoovitavate mõjude
kaasnemise risk väike ning sihtrühma suurus keskmine, siis määrusega kehtestatavate
nõuete mõju maaparanduse projekteerimistööga tegelevatele ettevõtjatele ebaoluline.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too endaga kaasa lisatoiminguid ega lisakulutusi riigieelarve
vahenditest. Samuti ei kaasne määruse rakendamisega uusi tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu koostamisse olid kaasatud Põllumajandusamet, Riigimetsa Majandamise Keskus,
MTÜ Eesti Erametsaliit, Eesti Maaparandajate Selts ja MTÜ Eesti Veeinseneride Liit.
Eelnõu
esitatakse
eelnõude
infosüsteemi
EIS
kaudu
kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Eelnõu
esitatakse arvamuse avaldamiseks Põllumajandusametile Riigimetsa Majandamise
Keskusele, MTÜ-le Eesti Erametsaliit, Eesti Maaparandajate Seltsile ja MTÜ Eesti
Veeinseneride Liidule.

