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“Maaparandus ei ole ime, vaid abinõude süsteem,” ütleb Kalev Põldsaar objektil Piistaojal.
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Maaparandus ei ole ime, vaid abinõude süsteem, rõhutab Pärnumaa vanima, Selja
maaparandusühistu juhatuse liige Kalev Põldsaar. Ühistul läheb 23. tegevusaasta.
Selle ajaga Selja ja Piistaoja kandis uuendatud kuivendusvõrgu, korrastatud eesvoolude,
võsast puhastatud kraavide ja objektideni rajatud teede pikkuse kokkurehkendamise asemel
ütleb staažikas maaparandustööde korraldaja, et ükski asi pole igavene. Ja põllult saagi
saamiseks tuleb vaeva näha sellegagi, mida silmaga ei näe. Valdavalt nõukogudeaegsed
savitorudrenaažid on purunenud, kraavide suudmed umbes, põllud liigniisked.
“Piistaojal on meil käsil kolmas objekt, põllumajandusettevõtja kaudu läheb töö lahti, kahe
aastaga peab tehtud saama,” räägib Põldsaar, kes juhib objektil Piistaoja 38 põhiliikmega
maaparandusühistut, mille tegevuspiirkond hõlmab 320 hektarit.
Põllumajandusameti Lääne regiooni Pärnu piirkonna maaparanduse peaspetsialistikoordinaatori Riho Erismaa jutu järgi on maakonnas 15 ühistut, mille liikmed on ühe või
mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud. Tootmine intensiivistub ja seepärast on

oluline, mis seisus on maaparandussüsteemid. MAKi (maaelu arengukava, toim) meetme toel
on põllu- ja metsamehed neid pidevalt uuendanud.
“Ühel omanikul on keeruline, pea võimatu teha oma maal veejuhe korda nii, et ta ei peaks
arvestama naabriga,” nendib Erismaa. “Ühistu kaudu saab korda teha eesvoolud ja parandada
reguleeriva võrgustiku tähtsaid osi. Pärnumaa ühistud, mis registreerisid end seaduse kohaselt
ringi, on tublid tegijad ja väärtustavad maaparandust kui vajalikku tööd, et saada kõrget
saaki.”
Enim on maid parandatud ja süsteeme uuendatud Vändra, Tori, Vihtra, Suurejõe, Jõesuu,
Surju, Massiaru, Tali, Vee, Lodja, Oidrema kandis. Tööd on lõpetamisel Lemmetsa,
Sangamõisa ja Jäärja ühistu aladel.
Ühel omanikul on pea võimatu teha veejuhe korda nii, et ta ei arvestaks naabriga. Riho
Erismaa
Maaparandus on pikaajaline, kuid esmapilgul kallis investeering. Projektide eelarved algavad
30 000 – 40 000 eurost ja ulatuvad toetustega kõrgeima piiri ehk miljoni euroni. Omanike
kanda jääb viiendik, objektide teede ehitamisel on toetuse määr väiksem.
Maaeluminister Arvo Aller pani 3. aprillil käe alla määrusele “Maaparandushoiukava nõuded
ja maaparandushoiukava koostamise kord” ning põllumajandusamet koostab mainitud kava
kuueks aastaks kooskõlas veemajanduse põhimõtetega.
“Võrreldes 2018. aasta lõpuni kehtinud hoiukavadega on oluline selle sisu ning kirjeldused ja
üldandmed on vesikonnakesksed,” kirjutab maablogis Hannes Puu, kes on
maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo
peaspetsialist.
Puu sõnade kohaselt tagab maaparandushoid toimivate süsteemide kaudu liigvee ärajuhtimise
kuivendatud põllu- ja metsamaadelt ja annab maaomanikele tagatise maa sihipärasel
kasutamisel kliimamuutustega kohanemise ajal.
Sama büroo nõunik Olev Krist möönab maaeluministeeriumi ajaveebis, et asume piirkonnas,
kus sajab rohkem, kui aurustub ja taimed jõuavad vett tarbida. Ennustuste järgi suureneb
keskmine sademehulk paarikümne aasta pärast kümnendiku võrra.
“Meil on üle poole põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine võimalik ainult siis, kui
maaparandussüsteemid toimivad tõrgeteta, sest vaid korras süsteemid säilitavad mulla
viljakuse ja aitavad tootmisel ilmastikuriske maandada,” rõhutab Krist.

“Tähtis on, et kuivendusvõrk põllul toimiks, kraavid oleksid võsast puhtad ja truubid vabad,”
ütleb Kalev Põldsaar, näidates Piistaojal maaparandusühistu objekti. FOTO: Urmas Luik

Nõunik lisab kujuka näite: kui rajatud eesvoolud ja kuivenduskraavid ritta panna, ulatuks see
vooluveekogu kaks korda ümber maakera. Ja kui ühendada maa-alune drenaažitorustik,
ulatuks toru Maalt Kuuni.
Suurmajandite pärand oli 727 000 hektaril paiknevaid maaparandussüsteeme, mis
reformidega tükeldusid uute omanike vahel. Veerand sajandiga on põllumajandusmaal
kuivendatud süsteemide pindala vähenenud seitsmendiku võrra.
“Kui Andres ja Pearu ei suutnud ühe kraavi kaevamises kokkuleppele jõuda, siis kümnetel
maaomanikel on ühistuna tegutseda mitu korda raskem,” tõdeb Krist.
Maaeluministeerium hindas aastatel 2014–2018 üleriigilise kuivendatud põllumajandusmaa
seisundit tõdemusega, et olukord on paranenud, kuid rahuloluks pole põhjust, sest eesvoolude,
drenaažisuudmete ja -kaevude ja truupide tehniline seisund ei vasta nõuetele.
Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030 paneb paika sihi: kasutuses tuleb hoida
vähemalt miljon hektarit põllumajandusmaad, millest ligemale 60 protsenti paikneb
kuivendatud aladel.
“Meid kummitavad kaks probleemi: maaparandussüsteemide loomulik amortiseerumine ja
vajadus juhtida põllumajandusmaalt ära järjest suurenevad vooluveehulgad,” märgib Krist.

Hüdroloogilise olukorra selgitamiseks tellis maaeluministeerium uuringu
“Maaparandussüsteemide eesvoolude ja nende rajatiste dimensioonimise aluste täpsustamine
seoses kliimamuutustega”. Selle tulemused võivad Kristi arvates viidata vajadusele muuta
süsteemide projekteerimise aluseid.
Riik jätkab maaparandussüsteemide korrastuse toetamist, järgmine taotlusvoor avaneb
sügisel.
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Maakonnapiiri muutumise järel jaguneb maaparanduse koordineerimine
põllumajandusameti Lääne regiooni Pärnu ja Lääne esinduse vahel. Lääne esindusele
jäi Lääneranna valla kunagise Lihula ja Hanila valla ala.
Pärnu maakonna uutes piirides on kuivendatud maid 228 598 hektarit, sellest
metsakuivendust 133 447 ja põllumaa kuivendust 95 151 hektarit.
Põllumajandusameti Pärnu esinduse halduses on kuivendatud maid 212 403 hektarit,
sellest metsamaad 128 008 ja põllumaad 84 395 hektarit.
Kunagise Läänemaa osas on kuivendatuid maid 16 195 hektarit, sellest 5439 hektarit
metsa- ja 10 756 hektarit põllumaad.
Pärnu maakonnas hoiab riik korras 909 kilomeetrit veejuhtmeid.
2019. aastal esitati Pärnu maakonnast maaelu arengukava meetmesse
maaparandustööde tegemiseks 12 taotlust, töid kavandatakse 2070 hektaril.
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