Mida teha kui põld upub?
Maakasutaja probleemid algavad tavaliselt siis, kui põld on üleujutatud või maaharimise ajaks nii märg, et
masinatega sellele ei pääse. Asja lähemalt uurides selgub, et maareformi käigus tagastatud või erastatud
maadel on liigniiskuse vältimiseks omal ajal rajatud maaparandussüsteem. Maaparandussüsteemi
projekteerimisjärgne kasutusiga on 30-40 aastat. Enamus maaparandussüsteemidest on rajatud 20. sajandi
60-80. aastatel ja nende arvestuslik kasutusiga peaks olema
tänaseks ammendunud. Kuna
maaparandussüsteemid on maa lahutamatud osad, sai maaparandussüsteemide korras hoidmise kohustus
maaomaniku ülesandeks koos maa omandamisega.

Info kogumine
Esmalt tuleks välja selgitada olemasolevad andmed konkreetse maaparandussüsteemi kohta. Infot jagavad
Põllumajandusameti (PMA) maakondlike keskuse maaparanduse valdkonna peaspetsialistid, kontaktandmed
leiab PMA kodulehelt www.pma.agri.ee kontaktide alt. Andmeid saab otsida ka maaparandussüsteemide
registrist:
http://msr.agri.ee/index_avalik.aspx
ja
Maa-ameti
kaardirakendusest:
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/.
Põllumajandusameti spetsialist saab anda soovitusi, milliste esmaste töödega on võimalik liigvee äravoolu
koheselt parandada.

Projekteerimine
Suuremate rikete või rekonstrueerimistööde puhul tuleb alustada projekteerimistingimuste taotlemisest.
Projekteerimistingimusi väljastavad Põllumajandusameti keskused, mis asuvad igas maakonnas.
Projekti koostajaks peab olema Maaparandusalal tegutsevate ettevõtete registri (MATER) registreeringuga
http://mater.agri.ee/ projekteerija, kes üldjuhul suudab anda ja vormistada lahenduse
tekkinud
liigveeprobleemile.
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Ehitamine
Kui projekt on nõuetekohaselt koostatud ja ehitaja valitud, siis tuleb taotleda ehitusluba. Ehitusloa saab
taotleda Põllumajandusameti piirkondlikust keskusest. Enne ehitusloa taotlemist tuleb tasuda riigilõiv
maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse läbivaatamise eest. Sõltuvalt tööde iseloomust peab ka ehitaja
olema MATER registreeringuga, see aitab tagada tööde kvaliteedi.
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Omanikujärelevalve
Maaparandustöödega kaasneb rida kohustusi ja piiranguid, mida maaomanik koos tööde teostajatega jälgima
peaksid, selletõttu on mõttekas juba projekteerimise etapis kaasata omanikujärelevalve tegija. Ehitusaegne
omanikujärelevalve on kohustuslik, kui töid teostatakse korraga mitmel kinnistul ja üle 20 ha suuruste
maaparandussüsteemi maa-alal paiknevate ehitustööde puhul. Omanikujärelevalve teostaja on kohustatud
seisma omaniku huvide eest ning välistama ehitamise kvaliteedi puudused.
Maaparandussüsteemide taastamine ja ehitamine on kulukas tegevus ja maaparandushoiu vajadust
tunnetanud maakasutajad on ühinenud maaparandusühistutesse. 2012. aasta lõpu seisuga on Eestis 192
maaparandusühistut.
Maaparandusühistutel oli võimalus taotleda maaparandustöödele toetust "Eesti Maaelu Arengukava 20072013" meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" kaudu. Selline võimalus jätkub ka järgneval
rahastamisperioodil, andes tuge põllumajandusliku maakasutusega jätkamiseks kuivendatud maadel.

Põllumajandusamet
Maaparanduse osakond
maaparandus@pma.agri.ee

Igakülgset abi ja teavet saab oma maakonna maaparanduse valdkonna peaspetsialistilt.
Kontaktandmed ja lisainfo on leitavad Põllumajandusameti kodulehel
www.pma.agri.ee maaparanduse valdkonna alt.

PÕLLUMAJANDUSAMET

Teaduse 2, Saku, 755501, Harju maakond
tel 6712 602 fax 6712 604
pma@pma.agri.ee
www.pma.agri.ee

