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Juhend on koostatud
Põllumajandusministri 27.05.2010.a. määruse nr
65 “Põllu- ja
metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord “ (edaspidi MAK meede 1.8) §16 lõike 2 punkti 2 alusel, mille kohaselt
toetuse saaja peab tegema toetust saanud investeeringuobjektil (töömaal) nõuetekohaseid
hooldustöid vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest,
välja arvatud investeeringu tegemise aastal. Hooldustöö tehakse töömaal hiljemalt jooksva aasta
10. novembriks.
Juhend on mõeldud kasutamiseks MAK meede 1.8 investeeringutoetust saanud
mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele ning Põllumajandusameti keskuste järelevalvet
teostavatele ametnikele.
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Üldeeskirjad

1.1 Juhendi koostamisel on lähtutud Põllumajandusministri 25.07.2003.a. määrusest nr 75
“Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded” ja maaparandushoiu heast tavast.
1.2 Maaparandusrajatise konstruktsioon peab olema vastavuses projektiga või 2008. aastal
Põllumajandusministeeriumi välja antud kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“
(edaspidi kogumik) joonistega.
1.3 Hooldustöö tegemiseks koostab investeeringutoetuse saanud mittetulundusühing ja ettevõtja
maaparandussüsteemi hooldustöö aastakava.
1.4 Hooldustöö käigus ei tohi maaparandussüsteemil ja selle lähiümbruses rikkuda ega hävitada
puid ja muid rajatisi, mis on inimese poolt loodud ja mis ei takista maaparandussüsteemi
nõuetekohast toimimist.
1.5 Kopratamm (edaspidi koprapais) likvideeritakse jahiseaduse sätete kohaselt.
1.6 Jäätmed jäätmeseaduse mõistes tuleb kõrvaldada nimetatud seaduses sätestatud korras.
1.7 Maaparandushoiutöö tegemisel peab täitma töökaitse, ohutustehnika, tuleohutuse,
looduskaitse, veekaitse, kultuurimälestiste kaitse ja mullakaitse, elektri- ja sideliini ning teiste
maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide piirkonnas töötamise eeskirju ning nõudeid ja
muid asjakohaseid nõudeid.
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Veejuhtme hooldamine

2.1 Veejuhtme hooldamise juhised.
2.1.1 Veejuhtme (eesvool, kuivenduskraav, teekraav) voolusäng peab olema vaba võsast, setetest,
ujuvast ja heljuvast ning muust taimestikust, mis takistavad veevoolu või tekitavad
paisutusi.
2.1.2 Võsa ja taimestik niita võimalikult maapinna lähedalt, mitte kõrgemalt kui 20 cm
maapinnast.
2.1.3 Niidetud taimestiku ja võsa võib paigutada veejuhtme kaldale. Juuni algusest kuni augusti
lõpuni niidetud taime ja võsa võib jätta kraavi nõlva sellisele kõrgusele, et see ei satuks
vooluvette.
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Joonis 1 Lahtise veejuhtme ehk kraavi ristlõike elemendid.

2.2 Eesvoolul võsa likvideerimine
2.2.1 Eesvoolu voolusängis ja nõlval ei tohi kasvada üle üheaasta vanust võsa.
2.2.2 Eesvoolu ühel kaldal, kus on toimunud investeeringu aegne tööde tegemine, ei tohi kasvada
üle üheaastast võsa vähemalt 1,5 m laiusel kaldaribal nõlva servast alates.
2.3 Veejuhtme voolusängist takistuste eemaldamine
2.3.1 Veejuhtme voolusängist tuleb eemaldada voolutakistus, mis takistab maaparandussüsteemi
nõuetekohast toimimist (sealhulgas koprapaisud, hundinuiad, kõrkjad ja pillirootaimed).
Maaparandussüsteemide nõuetekohast toimimist ei võimalda voolutakistus, mis põhjustab
drenaažisuudme uputatust, truubi ja regulaatori ees paisutust ning veejuhtme nõlva ja kalda
deformatsiooni. Likvideeritud kopratammi materjal tuleb paigaldada veejuhtme servast
vähemalt 5 m kaugusele, juhul kui materjal ei sega maa kasutamist, või selle ära vedama.
2.3.2 Eesvoolu nõlva deformatsioon, mis ulatub kaldani, tuleb likvideerida ja nõlvapüsivus
taastada. Nõlvapüsivust on võimalik saavutada eelkõige eesvoolu ristlõike kuju parameetrite
taastamise või õige kuju andmisega. Alla 2 km2 valgalaga eesvoolu nõlva deformatsiooni
võiks likvideerida nõlva kindlustades, soovitavalt geotekstiili ja selle peale asetatavate
veeriskividega.
2.3.3 Veejuhtme põhja ja nõlvale ei tohi jätta jäätmeid, lahtisi suuremõõdulisi kive, kände ega
mättaid.
2.4 Veejuhtme voolusängist sette eemaldamine
2.4.1 Veejuhtme voolusängist tuleb eemaldada sete, mis takistab maaparandussüsteemi
nõuetekohast toimimist.
2.4.2 Veejuhtme põhi peab jääma drenaaži suudmetoru põhjast vähemalt 20 cm allapoole (vt
joonis 2). Suurematel eesvooludel (valgalaga üle 2 km2) peab veetase jääma suubuvate
dreenide põhjast 10…15 cm allapoole, juhul kui maaparandussüsteemi projektis ei olnud
ettenähtud väiksemat sügavust.
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Joonis 2 Veejuhtme põhja ja dreenisuudme vahe

2.4.3 Eemaldatud sette peab paigaldama põllumajandusmaal veejuhtme kaldale kuni 10 cm
paksuse kihina, sette asetamine veejuhtme nõlvale on keelatud.
2.4.4 Eemaldatud sete tuleb planeerida nii, et oleks tagatud pinnavee vabavoolne pääs
veejuhtmesse, lubatud on ka selle tagamiseks täiendava sissevoolunõva rajamine.
2.4.5 Hoiutöö käigus viga saanud drenaažisuue tuleb taastada.

3. Drenaažisüsteemi hooldamine
Drenaažisüsteem peab toimima nõuetekohaselt. Eelkõige ei tohi vegetatsiooniperioodil esineda
reguleeriva võrgu maa-alal pinnavee kahjustusi. Drenaažisüsteemi maa-ala ei tohi olla võsastunud.
3.1 Drenaažisuudme hooldamine
3.1.1 Kogu väljavool drenaažisuudmest peab toimuma suudmetoru kaudu.
3.1.2 Drenaažisuudmest ja suudmetoru ees olevast voolurennist peab olema sete eemaldatud.
3.1.3 Eemaldatud sete tuleb paigaldada veejuhtme kaldale kuni 10 cm paksuse kihina.
3.1.4 Drenaažisuue peab olema korrastatud, st suudmetoru ei tohi olla paigast nihkunud,
suudmetoru ei tohi olla vajunud, suudmetoruesine kindlustis ei tohi olla lagunenud ega
kraavinõlvad suudme ümbruses (2m) deformeerunud.
3.1.5 Veejuhtme nõlval ja kaldal peab puittaimestikku raiuma mõlemalt poolt drenaažisuuet
vähemalt 5 m ulatuses.
3.2 Drenaažikaevu hooldamine
3.2.1 Drenaažikaev (kraavikaev, neelukaev, settekaev) (edaspidi kaev) peab olema settest
puhastatud. Kaevu väljavoolutoru põhja ja settepinna vahe peab olema suurem kui 20 cm.
3.2.2 Kaevust eemaldatud setet ei tohi paigaldada kaevule lähemale kui 2 m. Eemaldatud sete
peab olema paigaldatud kuni 10 cm paksuse kihina.
3.2.3 Kaev peab olema kaetud kaanega. Kaev ei tohi olla vajunud ega nihkunud nii, et see takistab
vee voolamist.
3.2.4 Kaevurõngad ei tohi olla üksteise suhtes nihkunud üle 2/3 kaevu seina paksusest.
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3.2.5 Kaevurõngas olevast august ja rõngastevahelisest vuugist ei tohi kaevu sattuda pinnast.
3.2.6 Kaevu sisse- või väljavoolutorud ei tohi olla nihkunud üksteise suhtes rohkem kui on 1/3
konstruktsiooni vähim mõõde (toru läbimõõt). Kaevu ümbruses peab olema eemaldatud üle
üheaastane võsa ja puud. Drenaažikaevu ümbruses, 2 m ulatuses tuleb korra aastas niita
taimestik.
3.2.7 Pinnavesi peab vabalt pääsema kraavi- ja neelukaevu.
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Truubi hooldamine

4.1 Truup peab olema heas tehnilises seisukorras ning truubis ei tohi esineda voolutakistust.
Truubi otsak ei tohi olla lagunenud ja truubiliides ei tohi lasta läbi pinnast.
4.2 Truubitoru peab olema settest puhastatud, kui sellesse kogunenud sete takistab
maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist. Eelkõige ei tohi truubis asuv sete põhjustada
dreenisuudme uputust v.a kevadise ja suvise maksimaalse veeseisu ajal.
4.3 Truubitoru põhjas võib olla setet kuni 1/10 truubi läbimõõdust, kuid mitte rohkem kui 10 cm.
4.4 Truubitorust eemaldatud sete võib paigutada veejuhtme kaldale kuni 10 cm paksuse kihina.
4.5 Sete peab olema eemaldatud veejuhtmele rajatud truubi kindlustuse põhjast või kindlustamata
truubi otsakust vähemalt 2 m pikkusel lõigul. Sette eemaldamisel juhinduda punktidest 4.1 kuni
4.3.
4.6 Võsa peab olema niidetud truubilt ja truubi otsakust vähemalt 4 m ulatuses veejuhtme nõlvalt
ja kaldalt.
4.7 Truubi otsaku kindlustus peab olema korrastatud ning seal ei tohi olla nähtavat kahjustust.
4.8 Truubirõngad ei tohi üksteise suhtes olla nihkunud üle 6 cm. Liiduste vahe ei tohi ületada 4
cm.
4.9 Truup ei tohi olla vajunud rohkem kui 10 cm, sealjuures truubi lang peab olema voolusuunas
≥ 0‰.
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Maaparandussüsteemi teenindava tee hooldamine.

5.1 Maaparandussüsteemi teenindav tee (edaspidi tee) peab olema hooldatud.
5.2 Tee regulaarne hooldamine peab tagama tee rahuldava sõidetavuse, st teekatendis ei tohi olla
üle 10 cm sügavusega löökauke.
5.3 Teekatendis olev 10 cm või sügavam löökauk tuleb täita kruusa või muu projektis ettenähtud
materjaliga.
5.4 Teekattelt peab olema tagatud vee äravool ning välistatud deformatsiooni teke muldkehasse.
5.5 Tee profiil peab olema säilitanud ehitusjärgse nõuetekohase kalde.
5.6 Teenõlval ei või olla nähtavat erosiooni ega uhtumise jälge, mis ohustab teetammi nõlva
stabiilsust.
5.7 Teemaalt peavad olema kõrvaldatud liiklusele ohtlikuks osutuda võivad puud.
5.8 Kui tee ja kraavi vahele jääb vähem kui 2 m, peab kogu ala olema puhastatud võsast ja
kasvavast metsast va kaitsealused puud.
5.9 Kui vahe tee ja kraavi vahel on suurem kui 2 m, võib tee ääres mulde servast 2 m ulatuses
kasvada võsa, puud ja muu taimestik, mille kõrgus ei ületa 1,5 m. Kasvav mets ei tohi
moodustada teel võradest suletud „tunnelit“.
5.10 Teekraavi ja veeviimari voolusäng peab olema vaba üle üheaastasest vanusest võsast ja setetest,
mis takistab rajatise nõuetekohast toimimist ja kasutamist.
5.11 Teekraavi voolusängis ei tohi esineda voolutakistusi. Eelkõige peab eemaldama sellise
voolutakistuse, mis põhjustab truubi ees paisutust või nõlva ja kalda deformatsiooni.
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Joonis 3 Tee põikprofiili elemendid

5.12 Liiklusmärk peab olema puhas, loetav ja reflekteeruma vähemalt 30 m kaugusele. 95% märgi
pinnast peab olema vigastusteta.
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Maaparandussüsteemi keskkonnarajatise hooldamine

6.1 Veekaitsevööndi laiendil tehakse kujundusraiet, mille käigus eemaldatakse põõsarinne. Kui
veekaitsevööndit läbib drenaažikollektor, tuleb puittaimestik eemaldada kollektorist 5 m
ulatuses mõlemalt poolt.
6.2 Veekaitsevööndi laiendil asuv vall-nõva tuleb taastada, kui selle valli harja kõrgus mõõdetuna
nõva põhjast on alla 10 cm.
6.3 Puhastuslodu peab olema projektikohaste mõõtmetega ning tagama pinna- ja dreenivee
bioloogilise puhastumise.
6.4 Settebasseinist tuleb eemaldada sete, kui selle pind on tõusnud veejuhtme põhjale lähemale kui
0,5 m või kui vee vool ei jaotu basseini ristlõikes enam ühtlaselt.
6.5 Tuuletõkkeriba peab olema säilinud projekteeritud mahus ning olema hooldatud.
6.6 Eesvoolu soodi kraavist tuleb eemaldada sete mahus, mis tagab:
a) eesvoolu aasta keskmise veetaseme puhul veevahetuse eesvoolu soodis;
b) eesvoolu miinimumveetaseme puhul kalade pääsu eesvoolust sooti ja soodist eesvoolu.
6.7 Eesvoolu soodi kraav peab olema projektikohaste mõõtmetega ja puhastatud settest.
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Tuletõrje- veehoidla hooldamine

7.1 Tuletõrje-veehoidla koos juurdepääsutee ning kasutuskõlbliku veevõtukohaga peab vastama
EVS812-6:2005 “Tuletõrje veevarustus“ nõuetele.
7.2 Tuletõrjetiik peab olema settest puhastatud, kui sette tõttu on tiigi veemaht vähenenud üle
25%.
7.3 Ummistuste vältimiseks, peab veekogusse ulatuva ühendustoru ots olema veekogu põhjast
vähemalt 0,5m kõrgusel.
7.4 Tuletõrjetiigi kaldalt tuleb eemaldada võsa vähemalt 5m ulatuses.
7.5 Sette ja võsa likvideerimisel tuleb juhinduda käesoleva juhendi punktidest 1-3.
7.6 Veevõtukaevu prahivõre sõlmest tuleb eemaldada sinna kogunenud risu.
7.7 Veevõtukaevu hooldamisel tuleb juhinduda käesoleva juhendi punktidest 3.1 ja 3.2.
7.8 Veevõtukaevu juures paiknev teabetahvel peab olema nõetekohane, puhas, loetav ja 95% tahvli
pinnast peab olema vigastusteta.
7.9 Juurdepääsutee veevõtukohani peab olema heas seisukorras ning takistusteta.
7.10 Tuletõrjetiigi asukohta tähistav teeviit peab olema nähtav.
5

Niisutussüsteemi hooldamine

8

8.1 Niisutussüsteemi ehitis ja seade peab olema töökorras ja komplektne.
8.2 Veehoidla kallas ei tohi olla uhutud veekogu servani. Kaldal olev uhtorg peab olema
likvideeritud ja kindlustatud.
8.3 Veehoidla pind ei tohi olla kinnikasvanud ning vesi ei tohi olla reostunud.
8.4 Veehoidla regulaator ei tohi olla võsastunud. Regulaatori juures peab olema veetaseme
mõõdulatt.

Pumpla hooldamine
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9.1 Pumpla seade ja hoone peavad olema hooldatud ja töökorras.
9.2 Pumpla sissevooluvõre ja äravoolukanal peavad olema puhastatud prahist ja settest.
9.3 Kõrvalise isiku sissepääs pumbajaama peab olema takistatud, st aknad, uksed ja muud
sissepääsud peavad olema suletud ja terved.
9.4 Pumpla elektripaigaldised, tõstemehhanismi peab olema hooldatud ning vastama kasutamiseks
seatud nõuetele.
9.5 Pumpla ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded peavad olema täidetud.
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Kaitsetammi hooldamine

10.1 Kaitsetammil ei tohi esineda üle üheaastast võsa. Võsa tuleb niita võimalikult maapinna
lähedalt, mitte kõrgemalt kui 10 cm kaitsetammi harja ja nõlva pinnast.
10.2 Kaitsetamm ei tohi olla inimese ega looma poolt kahjustatud.
10.3 Kaitsetammi nõlva ja harja kindlustus peab olema nähtava kahjustuseta.
10.4 Kaitsetammil ei tohi esineda nähtavat veefiltratsiooni.
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Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi reguleeriva võrgu
hooldamise nõuded

11.1 Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluv veerežiimi kahepoolse reguleerimise rajatis (sh
suudme-, truup- ja kaevregulaator), peab vastama projektis või kogumikus
„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ toodud nõuetele.
11.2 Veerežiimi kahepoolse reguleerimise rajatis, peab olema hooldatud juhendi punktide 3 ja 4
kohaselt.

Kasulik trükis:
”Maaparanduse Riikliku Järelevalve tegemise juhend”, Tallinn 2006.
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Mõisted:
Drenaažikaev – drenaažisüsteemi elemente ühendav püstloodsete seintega kaev. Põhifunktsioonist
lähtuvalt eristatakse sette-, neelu-, ühendus-, astang-, allika- ja kraavikaeve. Kaev võib olla
maapealne või maa-alune.
a) Neelukaev – drenaažikaev, mille põhifunktsiooniks on maapinna sulglohku koguneva
pinnavee ärajuhtimine drenaaži.
b) Ühenduskaev –
drenaažikaev, mille põhifunktsiooniks on
erineva läbimõõduga
drenaažitorude ühendamine või suure läbimõõduga kollektori osade ühendamine
suunamuute punktides.
c) Settekaev –
kogumine.

drenaažikaev, mille põhifunktsiooniks on drenaažis veega liikuva sette

d) Astangkaev - drenaažikaev, mille põhifunktsiooniks on vee voolukiiruse vähendamine.
e) Kraavikaev – drenaažikaev, mis on mõeldud kraavist tuleva vee juhtimiseks
drenaažisüsteemi.
f) Allikakaev - drenaažikaev, mille põhifunktsiooniks on survelise põhjavee veesurve
alandamine maapinnas allikalise vee juhtimisega drenaaži.
Eesvool – veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mis on rajatud kuivendusvõrgust vee
ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu vee juurdevooluks.
Suubla – Riigi poolt korrashoitav eesvool või looduslik veekogu, kuhu suubub liigvesi eesvoolust
või reguleerivast võrgust.
Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk, on veejuhtmete
(kuivendusvõrk ) või vee jaotamiseks (niisutusvõrk).

võrk

liigvee

vastuvõtmiseks

Reguleeriva võrgu rajatisteks on:
a) Kuivenduskraav – lahtine veejuhe, mille põhifunktsiooniks on liigvee vastuvõtmine.
b) Kuivendusdreen- (imeja)- maa-alune veejuhe, mille põhifunktsiooniks on pinnasevee
vastuvõtmine.
c) Drenaažikollektor – maa-alune veejuhe, mille põhifunktsiooniks on
dreenidesse
filtreerunud vee kokku kogumine ja ärajuhtimine veekogusse (kuivendamine) või vee
juurdejuhtimine (niisutamine).
d) Drenaaži suudmetoru – tugevdatud drenaaži toru osa veekogusse suubumisel.
e) Drenaažisuue – drenaaži suudmetoru veekogu või maapinnaga ühendav kindlustusrajatis,
mille ülesandeks on suudmetoru ja nõlva püsivuse tagamine.
Drenaažisüsteem – on ühtse süsteemina toimiv maa-aluste veejuhtmete võrk vee vastuvõtmiseks,
ärajuhtimiseks või juurdevooluks.
Seadedrenaaž – kuivendamiseks ja niisutamiseks ettenähtud maaparandussüsteem, mis võimaldab
reguleeriva seadme ja sinna juurde kuuluva reguleeriva võrgu kaudu vajadusel liigvett ära juhtida
ja niisutusvett jaotada.
Maaparandussüsteemi teenindav tee - tee, mis on vajalik maaparandushoiutööde tegemiseks ega
ole teeseaduse tähenduses avalikult kasutatav tee.
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Joonis 4 Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk

Tee elementideks on:
a) Teekatend – muldkehal paiknev sõiduteed tugevdav mitmekihiline rajatis, mille
põhifunktsiooniks on liiklusvahendite rataste koormuse vastuvõtmine ja hajutamine
muldkehe pinnasele. Koosneb kattest, alusest, dreenkihist ning lisakihtidest.
b) Teekraav – lahtine veejuhe, mille põhifunktsiooniks on pinnavee taseme hoidmine nõutaval
kaugusel teepinnast ning koguneva pinnavee ärajuhtimine teemaalt.
c) Teetamm ehk tee mulle – teekatendi all paiknev ühtlasest ümberpaigutatud pinnasest,
tihendatud tammrajatis, mille põhifunktsiooniks on teekatendi püsivuse ja liiklusohutuse
tagamine.
Polder – üleujutuse eest tammistatud kuivendatud maa-ala, mille kuivendamine tagatakse liigvee
pumpamise või isevoolse ärajuhtimise teel.
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Joonis 5 Poldri ehitised

Poldri ehitisteks on:
a) Poldritamm – ümbritsevast maapinnast kõrgem veetõkkerajatis või pinnavorm, millega
kaitstakse poldrit üleujutuste eest;
b) Poldripumpla ehk pumbajaam – poldrilt liigvee pumpamiseks rajatud ehitiste ja seadmete
kogum;
c) Pumpla sissevooluvõre - konstruktsioon, mis hoiab ära veevooluga kaasatulnud veetaimede
ja muu suuremate osakeste sattumise pumba sissevoolukanalisse;
d) Pumpla äravoolukanal – veejuhe pumbatud vee ärajuhtimiseks isevoolselt;
e) Poldri veelask- veejuhe, mida saab avada või sulgeda lüüsi või regulaatoriga ning mis
võimaldab poldrilt suubla madalveeseisu korral vett isevoolselt ära juhtida või poldrile
niisutamiseks välisvee sisselaskmist kuival ajal.
Puhastuslodu – väike, madalaveeline (0,3..0,5m) ja makrofüütidega kaetud tehismärgala pinna- ja
dreenivee mehhaaniliseks ja bioloogiliseks puhastamiseks.
Sete – veekogus kuhjunud pude aines. Sete võib olla anorgaaniline, orgaaniline, kemogeene,
biogeenne.
Soot – umbekasvanud jõe looge.
Settebassein – rajatis lahtisel veejuhtmel, täpsemalt laiendatud ja süvendatud lõik, mis on mõeldud
veejuhtmetes liikuva tahke materjali kogumiseks.
Tuletõrjetiik – metsamaale rajatud tehisveekogu metsa tuleohutuse tagamiseks ja metsloomade
võimaliku jootmiskohana.
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Tuletõrjetiigi juurdepääsutee – olemasolevast sõiduteest algav, min 3,5 m laiune, rajatud
kõvendatud kattega juurdepääsutee tuletõrjetiigile.
Tuletõrjetiigi veevõtukaev – rajatis, mis tagab aastaringselt vee kättesaadavuse tuletõrjetiigist
(min. maht 3m³), läbi isevoolse 200 mm toru.
Tuletõrjetiigi veevõtukaevu teabetahvel – teabetahvel, kus on ära näidatud veevõtukoha haldaja
ja veevaru kuupmeetrites.
Tuuletõkkeriba – puuderida, mis on ette nähtud deflatsiooniohtlikel pinnastel ja tuulele avatud
aladel mullaosakeste ärakande vähendamiseks ning mikrokliima parandamiseks.
Veehoidla – paisutatud jõeosa või muu
ümberjaotamiseks.

tehisveekogu

vee kogumiseks

ja äravoolu

Veejuhe – rajatis, mille kaudu juhitakse vett ühest kohast teise.
Veejuhtmeks on:
a) Eesvool ja kollektoreesvool;
b) Kuivendaja (kuienduskraav ja kuivendusdreen).
Veejuhtme kallas – veejuhtme servast algav maismaavöönd.
Veejuhtme kindlustus – meetmete kompleks voolusängi deformeerumise ärahoidmiseks.
Veejuhtme nõlv – veejuhtme profiili osa veejuhtme põhja ja perve vahel.
Veejuhtme serv – veejuhtme profiili murdepunkt, kus lõpeb nõlv ja algab perv ehk kallas.
Veejuhtme voolusäng – veejuhtme osa, kus voolab vesi.
Veekaitsevöönd – veekogu kaldaala, kus kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad nõuded vee
kaitsmiseks hajureostuse ja kallaste uhtumise eest.
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