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Ajalugu 
Miks? 



Kaheksas maailmaime 





Esimesed dreenid ehk salakraavid 



Carl Robert Jakobson 

• “Teadus ja Seadus põllul” 

• …et see raamat ka külakoolides 

vanemate laste juures pruugitavaks 

saaks. 

• …tutvustatakse taimeelu tegureid,  

mullateaduse aluseid, maaparandust, 

mullaharimisriistu ja mullaharimist… 



Dreene u 400 000 km ehk kümme 
 ringi ümber maakera 



Riiklikke eesvoolusid 5000 km 



Teed        kokku: 87 000 km 
riigimaanteed        16 500 km 
kruuskattega teed      70 500 km 
 



Eesti Riiklik Kirjastus  
Tallinn 1959 



Suudmetorud 

Kogemused näitavadki, et umbes 80-90% kõigist drenaaži riketest 

on põhjustatud just suudmete ummistumisest. 

See kohustab drenaažisüsteemi suudmetele erilist tähelepanu 

pöörama 





Drenaaži ehitamine 

 

 

• Drenaažitöödel on palju sellist, mida hiljem pole 

võimalik küllaldaselt kontrollida; 

• Siin tuleb tööandjal suurel määral jääda lootma töö 

tegija aususele ja kohusetundele 

• NB! Järelevalve on väga tähtis 

• Kõige sobivamaks drenaažitööde ajaks on suvekuud 



KAEVUD 

• Settekaevu tuleb vähemalt üks kord aastas (suve algul) liivast 

ja mudast puhastada 

• Kui aga unustatakse puhastamine ja korrashoid, nii et kaevu 

kogunenud mudakiht tõuseb väljavoolutoru otsani, siis võivad 

settekaevud ise kujuneda drenaaži ummistumise 

põhjustajaiks 





Tammsaare ja teised  maaparandusest 



Esimene suurem tüli naabrite vahel tõuseb 
kraavi kaevamisest. Andrese maa on märg 
ja liigniiskusest lahtisaamiseks pakub ta 
Pearule võimalust, et kaevata kraav maa 
piiridele. Kasu oleks sellest saanud kõige 
rohkem Andres ja Pearu nõustub sellega 
ainult siis, kui kraav tervenisti tema maa 
peal on 



 …ja selle kraavitamisega on nüüd aastateks 
tööd 
  (Põrgupõhja uus Vanapagan)…                … ja vana kuri ise 
labidaga 
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Maaparanduse vajadus 

• Eestis sajab rohkem, kui aurab 

• -sademeid u  0,6 meetrit aastas 

• -aurumine  u  0,4 meetrit aastas 

• Kui puudub äravool, algab soostumine 

• Kultuurmaastik on maaharimise ja 

maaparanduse tulemus 

• Parandatud maad tuleb hooldada !!! 
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Külviaeg on käes 







Mis on maaparandus? 

• Pikaajalise mõjuga tööd maa viljelusväärtuse 

suurendamiseks. 

• Kuivendus - vett on ülearu ja vales kohas 

• Niisutus – vett on liiga vähe 

• Kultuurtehnika 

• Agromelioratsioon 

• Keemiline melioratsioon 

• Metsamelioratsioon 

 



Miks kuivendada? 

• Suurendab toodangut: (800...3800 sü) 

• Inim- ja masinatöö vajaduse vähenemine 

• Parem soojusrežiim - pikem vegetatsioon 

• Parem kvaliteet (varasem koristus) 

• Veerežiimi paranemine (parem õhustatus, suurem veemahutavus, suurem 

veeläbilaskvus) 

• Suurem pinnase kandevõime - võimalus kasutada suurema jõudlusega 

masinaid 

• Tööjõu kokkuhoid 

• Veetaseme kontroll (N ja P väljakande reguleerimine) 

 



Põhimõisted 

• Maaparandussüsteem (MPS) 

• MPS eesvool  

• Ühiseesvool 

• Riigieesvool (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool) 

• MPS reguleeriv võrk 

• Drenaaž 

• Kuivenduskraavid 

• MPS- kuuluvad hooned ja rajatised 

• Hüdrotehnilised ehitised 

• MPS keskkonnakaitserajatised 

• MPS teenindav tee 

• Suubla 

• Valgala 

 



Eesvool = suurem kraav, oja, jõgi 



Eesvool on aastaid hooldamata… 



Tööd tuleb kõvasti teha! 



…ja tulemus 



Drenaažisuue on vaja üles leida! 



Kaev = ühenduskaev, neelukaev, 
kraavikaev 
                                                      teooria ja… 
tegelikkus 



Kas ühenduskaev või neelukaev? 



Kraavikaev               vana ja uus 



Miks vesi ei voola? 

 



Truup kui tee vajalik osa 



Neelukaev, kas vaja remontida? 



…setet täis, kuigi vesi veel voolab 



Juured dreenitorudes 





Toomas Timmusk 



Milleks? 



Kas selliseid torusid saab pesta? 



Vale dreenitorude kattematerjal 





Dreenide läbipesu max 2 baari! 

 

 

 

 

 

 

Suurem surve lõhub torud või filtermaterjali 



Töö, mis vaja 

teha lähiajal 

2-4 miljardit € 



Amortiseerumine 

• Kraav                               5%        ca 20 aastat 

• Drenaaž (keraamika)  1,9%  ca 50 aastat 

• Plastdrenaaž                3,1%        ca 30 aastat 

• Raudbet.truup      1,4%        ca 70 aastat 

• Võsaraie         12%         ca   8 aastat 

• Kruus/killustik tee       8,4%         ca 12 aastat 

 



     „ELUKAAR“ ja selle pikendamine 



Nähtamatu toimiv ehitis 



Hoolas kobras ja hoolimatu peremees 



Teadmatusest hävitatud põld… 



Dreenidega kuivendatud põllule ehitamine 



 …ja üks oluline liigvee põhjustaja 



Metsakuivendus ja settebasseinid 



Puhastuslodud 



Puhastuslodu ehitus 



Piiber ja probleemid 



                           Kopra tööviljad 



Dreenid ca ühe meetri sügavusel 



Kuivendusprojekt looduses ja paberil 
 











Ehitusmaterjal- kvaliteedi vundament 



Filterkruus või fašiinid savipinnasesse? 
 Kruusatera suurus 2…20 mm 



Uurimistööd  koostöös maakasutajaga 





Tehakse lahtikaevamisi ja fotosid 



Ettevalmistavad tööd: suudmete otsimine 
dreenide lahtikaevamine 



Tänapäevased uurimismeetodid 



…ja materjalid ning töö 





https://drainage.farm/manitoba-rm-ditch-elevation-survey-and-plotting-services/


Omanikujärelevalve 



Kultuurtehnilised tööd 



Maaparandust tehakse kuival ajal 



1. Õppigem teiste vigadest! 









Hinnad!!! 



Nõlvused ja kindlustused 







Projekteerimis- või ehitusviga? Või…?? 
 



Tüüpjoonised on soovituslikud, mitte 
kohustuslikud ! 



Räägime rahast 



Põllumaa hind 

 

 

• Kõrgema hinnaga tehinguid on tehtud Kesk-

Eesti, Lääne-Virumaa ja Tartumaa haritavate 

maadega, kus on ühtlasi Eestimaa kõige 

viljakamad mullad. Nimetatud piirkondades on 

viljaka põllumaa hinnad enamasti 2500-3500 

€/ha.  

 



Kui palju selle eest maksaksite? 



Kas vajavad uuendamist? 
 2800.-+6800.-=9600€ 



Drenaažipesu hind 



Metsakuivenduses kraavide vahekaugus 



Rahaline dokument ehk hinnapakkumine 



Kas selline projekt tekitab usaldust? 

Kaevemaht 

kavandatavatel töödel 2836,449 m³ 



Koefitsiendisaaga 



Keskkonnakaitse 
rabapistrik (Falco peregrinus), Euraasia ja Põhja-

Ameerika umbes varesesuurune haruldane 

pistriklane (looduskaitse I kaitsekategooria ja 

Eesti punase raamatu 2008 Eestis hävinute 

kategooria liik) 



Kaitstavate soode tegevuskava 
12090000:10000=1209 +? €/ha 



Iga vesi jõuab ükskord jõkke 

Ta selleks ületab kõik tõkked 

Kuid varsti ojja tahab tagasi 

Ta oma koju tahab tagasi 
Jaan Tätte 



Aitäh! 
Mati Märtson 

Mati.martson@pma.agri.ee 
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