KINNITAN
/allkirjastatud digitaalselt/

Tiiu Valdmaa
Maaparanduse osakonna juhataja
17.01.2018 nr 10-5/8

Põllumajandusamet
Teenusstandard

Olemasoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmine
1. TEENUSE VAJADUS
Kinnisasja omanik, kelle kinnisasjal paikneb olemasolev maaparandussüsteem (nähtav
kraavide võrgustik sügavusega vähemalt 0,25 m), mis on rajatud enne 01.07.2003 (edaspidi
olemasolev maaparandussüsteem) ning kes kavandab uuendada või rekonstrueerida
olemasolevat maaparandussüsteemi, peab olemasoleva maaparandussüsteemi enne
projekteerimistingimuste taotlemist arvele võtma maaparandussüsteemide registris (edaspidi
MSR).
Üldised põhimõtted:
 Registrisse kantav (arvelevõetav) maaparandussüsteem peab olema rajatud enne
01.07.2003 ja maaparandussüsteemi reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks
sobiva mullaveerežiimi ning selle eesvool peab tagama liigvee äravoolu
kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku.
 Kui eelmine nõue ei ole täidetud, peab olema võimalik nende täitmine
maaparandushoiu- või rekonstrueerimistöödega. Nõude täitmist hindab PMA
spetsialist ülevaatuse käigus.
 Registrisse kantava maaparandussüsteemi reguleeriv võrk peab asuma
maatulundusmaal.
 Arvele võetav süsteem peab olema terviklik, st arvele ei saa võtta ainult ühte kraavi
või poolikut kraavi või väikest osa kraavivõrgust.
 MSR-i kantav maaparandussüsteemi eesvool peab olema kantud Eesti topograafilisse
andmekogusse ETAK ( nn põhikaart).
 MSR-s olevatele süsteemidele hakkab kehtima maaparandushoiukohustus, st
maaomanik peab edaspidi teostama oma kinnisasjal asuval maaparandussüsteemi osal
maaparandushoiutöid, et oleks tagatud ülesvoolu jäävate maaparandussüsteemide või
nende osade häireteta töö.
Kui tekivad kahtlused, kas olemasolevaid kraave saab maaparandussüsteemina arvele võtta ja
reguleeriva võrgu pindala ei osata määrata, saab abi PMA maakondlikest keskustest - vt
kontaktandmed
Informatsiooni katastriüksuse paiknemisest maaparandusehitisel või eesvoolul saab Maaameti kaardirakenduselt.
Informatsiooni maaparandusehitise teostusjooniste kohta saab asukohajärgsest PMA
keskusest (vt kontaktandmed allpool).
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2. OLEMASOLEVA
MAAPARANDUSSÜSTEEMI
TAOTLUSE ESITAMINE

ARVELEVÕTMISE

Olemasoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmiseks tuleb Põllumajandusametile (edaspidi
PMA) esitada vabas vormis olemasoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmise taotlus
(edaspidi taotlus). Taotlus tuleb esitada sellesse PMA maakonnakeskusesse, kelle
tööpiirkonda maaparandussüsteemid jäävad - vt kontaktandmed
Olemasolevate maaparandussüsteemide arvelevõtmiseks võivad mitu isikut esitada ühise
taotluse, kuhu peavad olema märgitud kõigi taotlejate andmed (kõigi allkirjad või volitus
esindusõiguse andmiseks taotluse esitaja nimele).
Taotluse saab esitada:
 Maaeluministeeriumi
kliendiportaali
kaudu
https://portaal.agri.ee/
(valida
Põllumajandusameti maaparanduse teenus nimega olemasoleva maaparandussüsteemi
arvelevõtmine)
 e-postiga, digitaalselt allkirjastatult
 postiga, allkirjastatult paberil
Taotluses märgitakse:
 taotleja nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed (mitme omaniku puhul kõigi
omanike vastavad andmed);
 kinnisasja asukoht, katastritunnus, sihtotstarve ja omaniku nimi (mitme kinnisasja
korral andmed kõikide kinnisasjade kohta);
 olemasoleva maaparandussüsteemi maa-ala pindala ja eesvoolu pikkus;
 kuivendus- või niisutusviis;
 maakasutuse viis;
 olemasoleva maaparandussüsteemi ehitusaasta;
 muud taotleja arvates olemasolevat maaparandussüsteemi iseloomustavad
andmed.
Kui registrisse kantavad kraavid koos süsteemi maa-alaga jäävad mitmele kinnistule, peab
taotlusel olema kõigi kinnistuomanike allkirjad või taotlusega koos lihtkirjalik volitus
esindamise õiguse andmiseks taotluse esitaja nimele.
Taotluse täitmisel saab abi PMA vastavast maakonna keskusest - kontaktandmed
Taotlusele tuleb lisada:
 asukohaskeem või väljavõte Maa-ameti kaardirakendusest, millel on näidatud,
milliseid rajatisi (kraave) soovitakse arvele võtta ja ettepanek reguleeriva võrgu maaala piiri määramiseks;
 mõõdistusjoonised - vajalik juhul, kui maaparandusrajatised (eesvoolud, teenindavad
teed jm rajatised) ei ole kantud Eesti topograafilisse andmekogusse (edaspidi ETAK)
ja puudub maaparandussüsteemi projekt, tööprojekt või teostusjoonis;
 volitused esindusõiguse andmiseks taotluse esitaja nimele, kui arvelevõetavad
maaparandussüsteemid jäävad mitmele kinnistule - vajalik juhul, kui taotlusel teiste
kinnistuomanike allkirjad puuduvad.
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Taotlused on soovitav esitada maaparandusehitiste lõikes st arvele võetakse terviklik
maaparandussüsteem. Maaparandussüsteemide määratlemise metoodika on toodud PMA
kodulehel Maaparandussüsteemide määratlemine ja selle määratlemise metoodika.
3. ARVELEVÕTMISE MENETLEMINE
Maaparandussüsteemi arvelevõtmise menetlemise aeg on 5 tööpäeva nõuetekohase taotluse
(kõigi vajalike andmete ja lisadega) registreerimise kuupäevast.
Puuduste korral taotluses võetakse taotlejaga ühendust telefoni või e-posti teel ning palutakse
puudused kõrvaldada etteantud aja jooksul. Kui taotleja ei ole puudusi kõrvaldanud,
teavitatakse taotlejat tuvastatud puudustest ametkirjaga. Taotluse menetlustähtaeg algab
puuduste kõrvaldamise päevast arvates. Kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi
vaatamata ning teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult.
Kui taotluse menetlemiseks on vajalik teise haldusorgani kooskõlastus (n. looduskaitseliste
piirangutega alal Keskkonnaametiga), võib sellega pikeneda taotluse menetlemisaeg, millest
teavitatakse taotlejat kirjalikult.
3.1 ÜLEVAATUS
Taotluse menetlemisel viib PMA kooskõlastatult taotlejaga läbi kohapealse ülevaatuse.
Ülevaatuse käigus annab PMA spetsialist hinnangu looduses olevate objektide
maaparandusseaduse nõuetele vastavuse kohta.
Ülevaatuse käigus hinnatakse:
 arvelevõetava rajatise seisukorda,
 kaardipildi vastavust looduses nähtule,
 kas hoiutööde, uuendamise või rekonstrueerimisega on võimalik maaparandussüsteemi nõuetega vastavusse viia.
PMA tunnustab nende looduses eksisteerivate kraavide registreerimist MSR-s, mille sügavus
on üldjuhul vähemalt 0,25 m 90% ulatuses 100 m lõigul. Kraavitus tervikuna peab olema
looduses selgelt nähtav ning tagama pinnavee äravoolu (isegi kui mõni kraavilõik jääb
sooniku või nn lodu alale) maa-alalt.
NB! Kuna tegu on loodusega, on võimalik 25 cm sügavusega kraavi üldjuhul nõuetele
vastavaks viia uuendustöödega (maaparandussüsteemi osade asendamine, täiendamine või
taastamine süsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata).
Lõplik hinnang, kas arvelevõetavad kraavid moodustavad maaparandussüsteemi või mitte
jääb PMA spetsialisti pädevusse.
Kui looduses tuvastatud paraboolse kujuga kraavi pealtlaius on kitsam kui 3,4 m, tuleb
arvestada, et nimetatud kraavi saab nõuetele vastavaks viia ainult rekonstrueerimisega. Ehk
siis sellist objekti, kus on nendest parameetritest väiksemad kraavid, ilma mõõdistusjooniseta
arvele võtta ei saa. Kui looduses tuvastatud kraav ei vasta eeltoodud tingimustele, hindab
PMA spetsialist ülevaatuse käigus, kas nimetatud kraavi saab nõuetele vastavaks viia
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rekonstrueerimistöödega (plaanilahenduse,
konstruktsiooni oluline muutmine).

kuivendus-või

niisutusviisi

või

ehitise

Kui
olemasolevate
kraavide
nõuetekohaseks
viimine
ületab
hinnanguliselt
rekonstrueerimistööde mahtusid, on tegemist uue süsteemi rajamisega ja ei võeta arvele kui
olemasolevat maaparandussüsteemi (rajatud enne 01.07.2003).
Kui süsteemi nõuetekohane toimimine on võimalik tagada rekonstrueerimistöödega, tuleb
rekonstrueerimiseks saada PMA-st projekteerimistingimused, tellida projekt ja saada
ehitusluba.
3.1.1 Maaparandussüsteemide MSRi kandmine mõõdistusjooniseta
Kui PMA-l on olemas kõik vajalikud andmed olemasoleva süsteemi kohta, piisab taotlejal
taotluse esitamisest koos asukohaskeemiga.
Vajalike andmete loetelu, mille olemasolul kannab PMA keskus maaparandussüsteemi
andmete hõive korras, mõõdistusjooniseta MSR-i:
a) reguleeriva võrgu rajatis kantakse MSR kui:
 ETAK-is (nn põhikaardil) on kajastud rajatise topograafilised ruumiandmed, mis
kajastavad maapinnal füüsiliselt asuvat inimtekkelist nähtust (näiteks sirged kraavid),
tema asukoht (reguleeriv võrk asub maatulundusmaal), kuju (on selgelt defineeritav
kraav või nende võrk);
 on olemas maaparandussüsteemi projekt, teostusjoonis, millelt nähtub maaparandussüsteemi olemasolu, rajamine, tema asukoht.
b) eesvool kantakse MSR-i kui on see kajastatud:
 ETAK andmebaasis;
 või mõnel muul ajaloolisel aluskaardil.
Kõik MSR-i kantavad rajatised (kraavid, teenindavad teed), peavad olema kajastatud täies
ulatuses, kas ETAK-is ehk põhikaardil või maaparandussüsteemi projektis või teostusjoonisel
või tööprojektis või muul PMA valduses oleval ajaloolisel kaardimaterjalil.
PMA keskustes asuvates arhiivides on päris palju erinevatel aegadel koostatud
kaardimaterjali, millest võib tuvastada nende rajatiste asukohti, kui neid ei ole tänapäevasel
põhikaardil. Need on tõestuseks, et süsteem või selle rajatised on rajatud enne 01.07.2003.a
Muudel ajalooliste kaardimaterjalidel (peale kunagiste aluskaartide), millised on ainult
PMA-l olemas, kajastatud, kuid Maa-Ametile mitte teadaolevate eesvoolude, teenindavate
teede jm rajatiste kandmiseks MSR-i, tuleb koostada mõõdistusjoonis ning teha
muudatusettepanek Maa-ametisse ETAK andmebaasi muutmiseks.
Andmete ETAK-sse kandmist korraldab PMA maaparanduse osakond.
3.1.2 Maaparandussüsteemide, mille kohta puuduvad PMA–l vajalikud andmed,
MSR-i kandmine
Juhul, kui arvelevõetava maaparandussüsteemi kohta puudub kaardimaterjal (pole kajastatud
ETAK-is ehk põhikaardil või maaparandussüsteemi projektis või teostusjoonisel või
tööprojektis või muul PMA valduses oleval ajaloolisel kaardimaterjalil) tuleb taotlejal esitada
koos taotlusega mõõdistusjoonis.
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Mõõdistusjoonis tuleb taotlejal eelnevalt tellida ettevõtjalt, kes tegutseb maaparanduse
uurimistöö, ekspertiisi või maaparandussüsteemi projekteerimise alal, või isikult, kes vastab
maaparandusseaduse § 28 lõikes 2 nimetatud nõuetele või kellel on maakorraldustööde
tegevuslitsents.
Mõõdistusjoonised peavad olema esitatud nii pdf-s kui ka vektorfailidena MapInfosse
konventeeritavas formaadis. Vajalik Maa-ametiga kiiremaks suhtlemiseks andmete ETAK-sse
kandmiseks.
PMA töötaja kontrollib, kas
 taotluse teinud isikul on õigus korraldada mõõdistusjoonise koostamist.
 mõõdistamisjoonise on koostanud ettevõtja, kes tegutseb maaparanduse uurimistöö,
ekspertiisi või maaparandussüsteemi projekteerimise alal, või isik, kes vastab
maaparandusseaduse § 28 lõikes 2 nimetatud nõuetele või kellel on maakorraldustööde
tegevuslitsents.
 mõõdistamisjooniselt nähtub:
1) maaparandussüsteemi hooned ja rajatised;
2) maaparandussüsteemi maa-ala piir ja pindala ning eesvoolu pikkus;
3) katastriüksuse piir ja katastritunnus;
4) kasutatav mõõtkava;
5) põhja-lõuna suuna tähis;
6) mõõdistamisjoonise tegija nimi, ametinimetus ja allkiri;
7) kasutatud tingmärkide selgitus;
 ajaloolise kaardi väljavõtte kaudu või muud moodi, et rajatis on ehitatud enne
01.07.2003.a
PMA viib läbi ülevaatuse, mille käigus antakse hinnang registrisse kantava rajatise seisukorra
kohta ja kas mõõdistusjoonis vastab looduses nähtule.
Mõõdistusjoonisele on soovitav lisada seletuskiri, milles kajastatakse arvelevõetava
maaparandussüsteemiga seotud andmeid, mida otseselt ei nähtu mõõdistusjooniselt või mis
abistavad ülevaatuse käigus maaparandussüsteemi määratlemist (näiteks soonikute või lodude
asukohad jms).
Eesvoolu kandmiseks MSR, peab eesvool olema eelnevalt kantud ETAK-isse (põhikaardile).
Mõõdistusjoonise kinnitamiseks peab PMA eelnevalt mõõdistusjoonise esitama Maa-Ametisse
(vektorkujul) ja taotlema põhikaardi muutmist vähemalt eesvoolu osas.
ETAK-i muutmise ajal on mõõdistamisjoonise kinnitamise menetlemine peatunud.
Vastavalt maaparandusseadus § 77 lõikele 5 kinnitatakse mõõdistusjoonis kui:
 mõõdistusjoonis
on
kooskõlastatud
kõigi
maaomanikega,
kellest
oleneb
maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise tagamine.
See tähendab, et ülemjooksul asuva maaparandussüsteemi saab kanda MSR-i ainult
juhul, kui on olemas allavoolu jäävate maaomanike poolne nõusolek (kui nendest sõltub
äravool).
Kui kõigi puudutatud maaomanike nõusolekut/kooskõlastust koos taotlusega ei esitata,
tuleb PMA-l need hankida. Aga see võtab tunduvalt rohkem aega (menetlus peatub
niikauaks). Seepärast on soovitav taotlejal endil need nõusolekud/kooskõlastused võtta.
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PMA on välja selgitatud, kas mingi ajalooliselt kaardi väljavõtte kaudu või muud moodi,
et rajatis on ehitatud enne 01.07.2003.a
On olemas PMA poolne hinnang registrisse kantava rajatise kohta, milles on fikseeritud
kas mõõdistusprojekt vastab looduses nähtule ja ära hinnatud rajatise seisukord.
Eesvool on kantud ETAK-isse
PMA on saanud Maa-ametilt sellekohase teate.

NB! Põhikaarti muudetakse umbes 2 korda aastas. St ETAK-sse kantud andmed ei ole
koheselt põhikaardilt nähtavad (peaksid olema hübriidkaardil nähtavad), kuid on Maa-ameti
metaandmetes olemas.
4. ARVELEVÕTMISEST TEATAMINE
Olemasoleva maaparandussüsteemi kandmisest MSR-i teavitab PMA taotlejat kirjaga, millele
lisatakse kande aluskaart või kinnitatud mõõdistusjoonis ning maaparandusehitise tehniliste
detailandmete väljavõte MSR-st.
NB! MSR-i kantud süsteemid ja eesvoolud ei ole koheselt nähtavad Maa-ameti
maaparandussüsteemide kaardirakendusest. Kaardirakenduse uuendusi tehakse vastavalt
vajadusele 2..4 korda aastas.
Olemaoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmisest keeldutakse kui:
 maaparandussüsteem on rajatud hiljem kui 01.07.2003;
 maaparandussüsteem ei vasta nõuetele (maaparandussüsteem on iganenud või
lagunenud või muul põhjusel kaotanud olulise osa oma toimimisvõimest
(maaparandusseadus § 51 lg (1)) ning neid nõudeid ei ole võimalik täita hoiu- või
rekonstrueerimistöödega;
 maaparandussüsteem, mille arvelevõtmist taotletakse, ei ole terviklik (hõlmab vaid osa
kraavide süsteemist);
 arvelevõetava maaparandussüsteemi reguleeriv võrk ei asu maatulundusmaal;
 arvelevõetava maaparandussüsteemi eesvool ei ole kantud Eesti topograafilisse
andmekogusse ETAK (põhikaart) ning puudub mõõdistusjoonis;
 ülesvoolu paikneva olemasoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmise taotlus on
kooskõlastamata allavoolu jäävate maaomanike poolt;
 teine haldusorgan, kelle kooskõlastus on vajalik, ei ole kooskõlastanud taotlust (n.
looduskaitseliste piirangutega alal Keskkonnaamet).
Taotletavate maaparandussüsteemide arvelevõtmisest keeldumisest teavitab PMA taotlejat
kirjaga.
5. TEENUSSTANDARDI ALUSEKS OLEVAD ÕIGUSAKTID
Olemasoleva maaparandussüsteemi arvelevõtmise aluseks on maaparandusseadus § 77 .
Teenus on taotlejale tasuta.
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6. KÜSIMUSTELE VASTAMINE
Lisainformatsiooni saamiseks palume Teil ühendust võtta asukohajärgse PMA keskusega või
PMA maaparanduse osakonnaga Teie kirjadele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte
hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
Külastusaja palume võimaluse korral eelnevalt kokku leppida.
7. KONTAKTANDMED
Põllumajandusamet
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Telefon 671 2602
Faks 671 2604
E-post: pma@pma.agri.ee
Kodulehekülg: http://www.pma.agri.ee
Kontaktandmed maakondades:
HARJU KESKUS
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Gunnar Pihl, tel. 508 3633, harju@pma.agri.ee
JÕGEVA KESKUS
Ravila 10, 48306 Jõgeva
Ele Liivamägi, tel. 524 5978, jogeva@pma.agri.ee
JÄRVA-RAPLA KESKUS
Pärnu 58, 72712 Paide
Urmas Karu, tel. 53460965, jarva-rapla@pma.agri.ee
Kuusiku tee 6, 79511 Rapla
Imbi Silde, tel 5152070, jarva-rapla@pma.agri.ee
HIIU-LÄÄNE KESKUS
Jaani 10, 90502 Haapsalu
Oliver Niils, tel. 5387 9711, hiiu-laane@pma.agri.ee
VIRU KESKUS
Viru 5a, 41589 Jõhvi
Raigo Kuldmaa, tel. 5544054, viru@pma.agri.ee
Võidu 38, 44313 Rakvere
Heinar Hundt, tel. 5345 5109, viru@pma.agri.ee
PÕLVA KESKUS
Puuri tee 1, 63308 Põlva
Piret Kind, tel. 5664 2192, polva@pma.agri.ee
PÄRNU KESKUS
P. Kerese 4, 80010 Pärnu
Ats Kägo, tel. 523 6767, parnu@pma.agri.ee
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SAARE KESKUS
Kohtu 10, 93812 Kuressaare
Mait Must, tel. 515 3637, saare@pma.agri.ee
TARTU KESKUS
Tähe 4, 51010 Tartu
Gerda Lõiv, tel 746 0606, tartu@pma.agri.ee
VALGA KESKUS
E. Enno 32, 68204 Valga
Meelis Mumm, tel. 766 3896, 505 5533, valga@pma.agri.ee
VILJANDI KESKUS
Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi
Heiki Eller, tel. 505 3462 , viljandi@pma.agri.ee
VÕRU KESKUS
Katariina 7, 65608 Võru
Olev Raudsepp, tel. 5343 6096 , voru@pma.agri.ee
Maaparanduse osakond
Teaduse 2, Saku 75501, Harjumaa
Tiiu Valdmaa, osakonna juhataja
tel. 517 5807; tiiu.valdmaa@pma.agri.ee
Lauri Kirs, peaspetsialist
tel. 5302 4562; lauri.kirs@pma.agri.ee
8. TAGASISIDE
Arvamusi ja ettepanekuid teenuse parandamiseks ootame maaparanduse osakonna
kontaktandmetel. Teenusstandard vaadatakse üle kord aastas ja muudetakse vastavalt
vajadusele.
Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!
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