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HOIUKAVA ÜLDANDMED 

 
 

Vesikonna nimi  
 

MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE ÜLDANDMED 
Jrk nr Näitaja Mõõtühik Kogus 

Maaparandussüsteemi maa-ala ja maaparandussüsteemi rajatis 

1 Valgala pindala km2   
2 Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu pindala 1000 ha   
2.1. sh drenaažkuivenduse reguleeriva võrgu pindala 1000 ha   
2.2. sh põllumajandusmaa kraavkuivenduse reguleeriva võrgu  pindala 1000 ha   
2.3. sh metsakuivenduse reguleeriva võrgu pindala 1000 ha   
2.4. sh niisutussüsteemide reguleeriva võrgu pindala  1000 ha   
2.5 sh polderkuivendusega reguleeriva võrgu pindala 1000 ha   
2.6 sh kahepoolse reguleeriva võrgu pindala 1000 ha   
2.7 sh reguleeriva võrgu pindala, mille suublaks on karst  1000 ha   
3 Eesvoolude pikkus km   
3.1 sh riigieesvoolu pikkus km   
3.2 sh maaparandusühistu poolt korrashoitava eesvoolu pikkus km   
4 Kuivenduskraavi pikkus      km   
5 Eesvoolu kaitselõik suublal km   
6 Hinnangulisel puudulikult toimiva kuivendusega maa-ala 1000 ha   
6.1. sh puudulikult toimiva drenaažiga maa-ala 1000 ha   
6.2. sh puudulikult toimiva metsamaa kraavkuivendusega maa-ala  1000 ha   
Riigieesvool  
7 Pikkus km   
8 sh seisundi parandamist vajav riigieesvool1 km   

9 sh hea seisundi hoidmiseks korrapärast hoiutööde tegemist vajav 
riigieesvool2 

km   

10 sh püsivalt rahuldavas seisundis olev riigieesvool3 km   

11 sh pikiprofiiliga km   
12 Riigieesvoolu suubuvate drenaažisuudmete arv tk   
13 Riigieesvoolul paiknevate truupide arv tk   
14 Riigieesvoolul paiknevate sildade arv tk   
Maakasutus 
15 Kuivendatud maa brutopindala 1000 ha   
15.1. sh kuivendatud põllumajandusmaa brutopindala 1000 ha   



15.2. sh kuivendatud metsamaa brutopindala 1000 ha   
15.3. sh kasutuses olev kuivendatud põllumajandusmaa netopindala 1000 ha   

 
RIIGIEESVOOLUDEL HOIUTÖÖDE TEGEMISE JA KESKKONNAMEETMETE 
RAKENDAMISE VAJADUS NING NENDE EELDATAV MAKSUMUS 

Jrk 
nr 

Näitaja Mõõtühik Kogus 

Hoiutööde tegemise hinnanguline vajadus 
1. Seisundi parandamist vajaval riigieesvoolul kavandatavad 

uuendustööd1 
eurot  

2. Hea seisundi hoidmiseks vajaval riigieesvoolul kavandatavad 
korrapärased hoiutööd2 

eurot  

3. Püsivalt rahuldavas seisundis oleval riigieesvoolul 
kavandatavad hoiutööd3 

eurot  

Keskkonnameetmete rakendamise hinnanguline vajadus 
4. Hajukoormuse leviku piiramine hajukoormuse levikust 

mõjutatud lõigul  
km  

5. Hajukoormuse leviku piiramine hajukoormuse koondatud 
sissevoolul  

tk  

6. Riigieesvoolu lõigud, mida on vaja ökoloogiliselt parendada km  
Eeldatav maksumus  
7. Riigieesvoolude hoiutööd eurot  
8. Riigieesvooludel olemasolevate keskkonnakaitserajatiste 

hoiutööd  
eurot  

9. Riigieesvooludel keskkonnameetmete rakendamine eurot  
10. Eeldatav maksumus kokku eurot  

 
ÜLE KÜMNE RUUTKILOMEETRI SUURUSE VALGALAGA EESVOOLUDEL 
KESKKONNAMEETMETE RAKENDAMISE HINNAGULINE VAJADUS  

1. Hajukoormuse leviku piiramine hajukoormuse levikust 
mõjutatud lõigul 

km  

2. Hajukoormuse leviku piiramine hajukoormuse koondatud 
sissevoolul 

tk  

 
1Riigieesvool, mida on vaja uuendada selle maaparandusseaduse § 5 lõigetes 1–5 
maaparandussüsteemile sätestatud nõuetele vastamiseks või veeseaduse alusel koostatava asjaomase 
veemajanduskava  eesmärkide saavutamiseks parandada. 
2Riigieesvool, mille seisund halveneb korrapärase hoiutöö tegemiseta (vähemalt 2 korda 6 aasta 
jooksul) kiiresti ja oluliselt. Seisundi halvenemine võib oluliselt mõjutada maaparandussüsteemi toimist 
ning riigieesvoolu ümbritseva maa-ala kasutamist ja põhjustada ohtu inimese tervisele, varale, või 
keskkonnale. 
3Riigieesvool, mille seisund on püsiv ja ei mõjuta oluliselt maaparandussüsteemi toimimist ning 
riigieesvoolu ümbritseva maa-ala kasutamist. Riigieesvool on isepuhastuv ning tema seisundi ajutine 
halvenemine ei tekita ohtu inimese tervisele, varale või keskkonnale. 
 


