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Saateks.

Käesolev „Juhis maa kuivendamiseks salakraavidega" ilmub ajal, kus meil

laialt teostatakse maaparandustöid. Säärastel töödel maakuivendus sünnib sageli

drenaaži (salakraavituse) abil. Tihti võime tähele panna, et drenaažitööd pole

tehtud küllalt asjalikult. Drenaaži teostamiseks on tarvilikud vastavad teadmi-

sed ja oskus.

Käesolev raamatuke annab kasulikke näpunäiteid drenaaži alal põllumees-
tele ja töölistele. Selles kirjutises on toodud juhtnööre mitmesuguste drenaaži-

tööde teostamiseks ühes nendega seoses olevate kulude kalkulatsioonidega,

andmeid väärnähete ja eritööde kohta drenaaži juures; samuti on silmas peetud

võimalusi drenaažitööde mehhaniseerimiseks ja ratsionaliseerimiseks ning

lõpuks leiame siin isegi veel määrusi ja korraldusi seoses drenaažiga.
Ehk küll see juhis pole mõeldud Õpperaamatuna koolidele, osutub ta siiski

väärtuslikuks praktiliseks juhiseks kõigile, kes asuvad maakuivendustööde

teostamisele drenaaži abil.

Olen veendunud, et see raamatuke oma poolt aitab kaasa drenaažitööde

asjalikumaks teostamiseks ja seega ühtlasi ka meie põllumajanduse otstarbe-

kale arenemisele.

LEO RINNE.



Eessõna.

Põllutöökoja Kultuurtehnika- ja Maamõõdutalituse iga-aastane aru-

anne näitab, et põllumehed kasutavad maade kuivendamiseks salakraa-

vitust väga tagasihoidlikult ja areng sel alal on aeglane.

Põhjus, miks salakraavituse levik on vähe pinda leidnud, on osalt

küll maapinna reljeefist ja mullastiku iseloomust tingitud, eriti Põhja-

Eestis, kuid päämine põhjus on ikkagi arusaamise puudus salakraavituse

tähtsusest.

L.-Eesti savi- ja liivsavimullaga põldudest on veel suurem osa oota-

mas kuivendust, mis peaks teostuma salakraavituse kaudu. Ka Põhja-
Eestis on küllalt niisuguseid rajoone, kus põllud salakraavidega kuiven-

dust vajavad, rääkimata uudismaadest.

Viimasel ajal annab end tunda ka õppinud tööliste puudus sel alal,

mispärast tööandja, et hoiduda vigadest, peab ise olema küllalt teadlik

kõigis küsimusis, mis salakraavi tööde juures esile kerkivad.

Kõike eestoodut silmas pidades on koostatud käesolev juhis. On lähtu-

tud sellest, et seda võiks kasutada see, kellel on tarvilik selgusele saada

salakraavituse tööde teostamise tarvidusest ja kasulikkusest ning ka see,

kes neid töid teostab. Nii võiksid seda raamatut kasutada nõuandetöö

juures maatulunduskonsulendid, uudismaade ülevaatajad-abijõud ja tei-

sed põllumajandusnõuande personaalkonda kuuluvad tööjõud, kelledel

on tegemist maakuivendusküsimustega salakraavituse osas.

Päämist kasutamist peaks raamatuke leidma siiski tegelike põllu-
meeste ja salakraavituse töid teostajate õppinud tööliste kui ka maa-

paranduse meistrite poolt.

Käsikirja vaatas läbi sisuliselt härra professor Leo Rinne; häid

praktilisi näpunäiteid andsid ka härrad Emil Valdmaa ja Ants Joandi,

kelledele siinkohal ütlen suurima tänu.

Tallinn, 1940.

ED. PAJUSTE.
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Miks kuivendame oma maid salakraavidega?

1. Salakraavitusega maad kuivendades väldime

lahtise kraavituse juures paratamatult tekkiva vil-

jelusmaa kaotsimineku.

Võidetud pindala suurus ripub sellest, kui tihedasti me lahtisi kraave

teeme, kui pikad on kraavid ja kui laiad on kraavi peenrad. Peenar-

deks ja kraavideks läheb keskmiselt 1,5—3,0 m laiune riba (vt. joon. 1).
Pääle selle jääb kraavi kaldal saak viletsamaks kui kraavide vahe keskel.

Arvestatakse, et saagi vähenemise tõttu võib keskmiselt 1 m võrra kaot-

simineva maariba laiust suurendada. Seega läheb lahtiste kraavide tõttu

kaotsi keskmiselt 2,5—4 m laiune maariba iga kraavi kohta, ehk prot-
sentides kuivendatavast maa-alast:

kui kraavi vahe on 20 m, siis läheb kaotsi 12—20%

„
30

„ „ „ „
8—13%

„
40

„ „ „ „
6—10%

Pääle selle jääb kraavide nurkadesse, kus maaharimisriistadega pöö-
ramised raskendatud, tükike maad täiesti harimata. Nii siis, kui meil

on 10-ha maatükk ja me kuivendame selle lahtiste kraavidega, millede

vahelaius on 40 m, läheb kaotsi ümmarguselt 0,6—1,0 ha, ja 20-m tihedu-

sega kraavide juures 1,2—2,0 ha maad.

On tõsi, et meil on maa praegu odav ja me ei oska selle õiget väärtust

hinnata, kuid kui meil on maa muudetud viljakandvaks või vanal põllul
salakraavituse tagajärjel saagid tunduvalt suurenevad, siis saame aru,

et oleme õieti talitanud, kasutades maakuivendusel salakraavitust.

2. Salakraavitusel on see hää omadus, et mulla vee

mahutavus suureneb ja niiskus säilib maas ühtlase-

mana kui kuivendamisel lahtiste kraavidega.

Salakraavitusega lõikame ära põhjaveest üleskerkiva liigvee ja juhi-
me ka pinnal asuva liigvee maasse. Selle tagajärjel jääb maasse ainult

niipalju vett, kuipalju antud mullastruktuuri juures maa seda kinni

jõuab pidada.

Niisuguste soodsate veeolude juures muld koheneb ja temasse jääb
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ruumi mahutada enesesse

vett suuremate hoovihmade

ajal. See on tähtis, sest plin-
gile pinnale jääv veetilk

peab kas ära valguma lah-

tisse kraavi, või aurama,

kuna kobedasse mullasse

valgunud vee kasutab taim

endale elutarvidusteks.

Praktika on näidanud, et

salakraavitatud põllud mär-

jal ajal ei vetti ega liigselt
kuival ajal ka kuiva, nagu

seda sünnib lahtiselt kraavi-

tatud maa juures. Salakraa-

vitatud maad kannatavad palju vähem põua ajal kui lahtiselt kraavita-

tud maad. Ka teoreetiliselt on seletatav, miks see nii on. Nimelt teame,

et kobedas mullakihis kapillaarsus katkeb, mistõttu alumistest kihtidest

vee auramine on takistatud. Lahtiselt kraavitatud maas on ainult pääl-
mine õhuke kiht kobe muld, kuna alumised tihedad kihid imevad vee

pinnale, kust see aurab. Auramist soodustavad veel lahtiste kraavide

nõlvad ja peenrad (vt. joon 2). Kuigi täpseid andmeid pole, on siiski

valitsemas arvamine, et lahtiste kraavidega kuivendatud maalt on aura-

mine 40—50% suurem kui salakraavitatud maa juures. Põllumees mõis-

tab, mida tähendab nii suur vee kaotsiminek südasuvisel põuasel ajal.

.3. Kevadel kuivab ja soojeneb salakraavitatud

maa kiiresti.

Nimelt on teada, et salakraavitus juhib vett ära kogu talve jooksul,
ka siis, kui maa on päält külmunud, pidades niiviisi maa põhjaosa kuiva.

Kevadel, kui kelts on sulanud, on maa paari kolme päeva pärast hari-

miskõlblik. Koguni teisiti aga on lahtiselt kraavitatud maaga, sest siin

väheneb põhjaniiskus väga pikkamööda ja kevadel maa kuivab päämi-
selt auramise teel. Kuna auramiseks kulub väga palju soojust, siis on

selge, miks märjad ja ka lahtiselt kraavitatud maad on külmad. Külmas

maas ei idane seeme ja külvi edasilükkamine on paratamatu, üldiselt on

teada, et salakraavitatud põldu võib keskmiselt 10—14 päeva varem see-

mendada kui lahtiselt kraavitatud või kraavitamata põldu. Kuna meil

on kevaded enamasti alati väga kuivad, siis on tähtis, et seemendamine

toimuks varakult, nimelt sadude ajajärgul ja kui maa veel talveniiskust

sisaldab, et taimed võiksid enne kuiva algust küllaldaselt juurduda.

Seega on nädala-paarisel varemkülvil mõnikord määrav tähtsus kogu

Joon. 1. Lahtiste kraavidega kui vendades

läheb palju maad kaotsi.
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saagi suurusele. Varajasel külvil on ka see paremus, et sügisesed öö-

külmad ei tee viljale kahju. Eriti tähtis on see vihmastel aastatel, millal

viljade küpsemine hilineb.

4. Maa ohustamine areneb salakraavitatud maas

hästi.

Nimelt pääseb soe õhk torude kaudu maasse. Samuti viib pinnalt
mullasse valguv vesi enesega rikkalikult hapnikurikas! õhku ja soojust
kaasa, õhu juurdepääs ja liikumine sünnib kogu mullakihis, mis pääl-
pool salakraave, seega taimede kasvuks tarvilikus sügavuses. Salakraa-

vitamata maas püsivad mullaosakeste vahed paigalpüsiva veega kaua

täitunult ja hapniku juurdevool puudub täielikult.

õhu sügavaletungimine mõjub otseselt taimedele elustavalt, sest õhus

leiduv hapnik on iga eluavalduse alus. Kuid see mõjub ka kaudselt

taimekasvu soodustavalt. Nimelt on salakraavitatud maa pragunemine
ja murenemine külma ja sooja õhu juurdepääsu tõttu kiire, mistõttu pin-
nases leiduvad taimetoitained muutuvad kergesti kättesaadavaiks. Sala-

kraavitamata maas on murenenud kihid ainult õhukeses pinnaosas. Sala-

kraavi murendavat mõju võrreldakse isegi mehaaniliste põhjakohenda-

jate tööga.

5. Väetised hoiduvad paremini alal, sest salakraavita-

tud maas peab vesi paksust mullakihist läbi valguma, enne kui jõuab
kuivendustoruni. Lahtise kraavitusega kuivendatud maades valgub vesi

pinda mööda või õhukesest kobedast kihist läbi lahtisse kraavi, viies

enesega kaasa palju mullas leiduvaid taimetoitaineid. Pääle selle viib vesi

kaasa uhtaineid, mistõttu maa struktuur halveneb ja taime toitainete

kinnipidamise võime väheneb. Eriti rõhutamist väärib asjaolu, et läm-

mastiksoolad — nitraadid — jäävad salakraavitatud maasse paremini
alale. Sääraseid lämmastiksoolasid peab maa üldiselt väga halvasti

Joon. 2. Lahtiselt kraavitatud põllult on aura- Kuival ajal salakraavitatud maast vee välja-
mise pinda keskmiselt 3,5 meetrit iga kraavi auramist takistab ühtlane mullakiht.

kohta.
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kinni. Salakraavitatud maas jäävad suvel vähesed sademed kõik põllule,
ei valgugi torudesse; seega ka lämmastik, mis pinnalt veega kaasa tuli,

jääb sügavamas mullas pidama. Niiviisi võivad taimede juured peagu

kõik veega kaasavalgunud lämmastiku endile toiduks tarvitada, sest

salakraavitatud maas tungivad taimede juured sügavasse mulda.

6. Salakraavituse tõttu väheneb maa happesus.

Lõuna-Eesti ja kohati ka Põhja-Eesti savimaad ning kohati soomaad

on liiga hapud. Hapudel maadel on takistatud odra, ristikheina ja paljude
teiste põldtaimede edukas kasv. Salakraavitus on kogemuste kohaselt

mõjunud üllatavalt hästi happesuse vähendajana. Nimelt viib maast

torudesse valguv vesi enesega kaasa taimedele kahjulikke happeid.
Lahtiselt kraavitatud maast uhtub happeid välja vaid päälmisest pinna-
kihist, kuna happesus sügavamas osas püsib endisena.

7. Salakraavitatud maadel on umbrohtude vastu

võitlemine kerge.

Lahtiste kraavide ääred on umbrohtude ja taimehaiguste pesad. Ka

kõige hoolsama kraavikallaste puhastamise juures ei ole võimalik neid

nii puhtana hoida, et sääl ei valmiks umbrohuseeme. Paljud umbrohud

ei levi mitte seemnetest, vaid juurtest ja maa-alustest vartest. Niisugust
levimist ei suuda me lahtiste kraavidega kuivendatud maal üldse tõkes-

tada. Umbrohusse valib tigu endale peatuspaiga. Samuti on traatussi,

muttide ja mõnede teiste kahjurite toetuspunkt kraavikallastel.

Umbrohud on liigkuivusele ja liigniiskusele vähem tundlikud kui

kultuurtaimed. Eespool nägime, et salakraavitus loob maasse kõigiti
soodsad taimekasvu tingimused, seega soodustab kultuurtaimede kasvu

ja vähendab umbrohtude levikut.

8. Maa harimine ja saakide koristamine on sala-

kraavitatud maadel hõlpus. Lahtiste kraavide kaldaid on

vilets harida, sest mulda variseb kraavi, maa on kraavikallastel kõva,

hobuste juhtimine tülikas ja sagedased pööramised, eriti masinriista-

dega, on vägagi tülikad ning aegaviitvad. Pööramistele mineva asjata aja-
kulu kohta on isegi katseid sooritatud ja leitud, et 50 m pikkuste lahtiste

kraavide juures oli ajakulu pööramistel 26% kogu tööajast, kuna see

200 m pikkuste juures oli 12%.

Mitte üksnes maaharimistöö, vaid ka saagi koristamine nõuab lah-

tiste kraavide juures kraavidest või truupidest ringikäimise tõttu suurt

ajakulu. Salakraavitatud maad on ühtlaselt kuivad ja seepärast ka pare-

mad harida.



11

9. Salakraavidega maad kuivendades on kraavide

korrashoiukulud väga väikesed.

Arvestatakse, et lahtiste kraavide korrashoiukulu on salakraavide kor-

rashoiukulust suurem kuni kümme korda. Lahtist kraavi peab puhastama
Pääle selle peab kündide järeleiga s—lo5—10 aasta tagant päris ]

kraavidesse varisenud mät-

tad välja võtma, põõsad

kõrvaldama, alaliselt väikesi

truupe ülekäiguks tegema ja
neid korras hoidma (vt.

joon. 3), igal aastal toimeta-

ma kerget põhjapuhastust

jne. Kui salakraavitus on

kõigiti otstarbekohaselt teos-

tatud, siis on selle korras-

hoid vaid torusuude järele-
valve. Keskmiselt arvesta-

takse lahtiste kraavide kor-

rashoiuks aastas ha kohta

I—3 tükitööpäeva, kuna sa-

lakraavituse juures kulub

Vio—7< päeva.

põhjalikult

10. Salakraavidega kuivendatud maadel hoiame

palju inim- ja hobusetööjõudu kokku, võimaldame

töid palju enam mehhaniseerida ja ratsionaliseeri-

da, muutes seega kogu majapidamise senisest inten-

siivsemaks.

Kõigest eeskirjeldatust võime järeldada, et salakraavitus annab tun-

duva puhtsaakide ülekaalu, võrreldes lahtiselt kraavitatud või kraavita-

mata maade saagiga. Ja nii see ka tõepoolest on, sest seda väidet on

otsekohe katseliselt kontrollitud. Ka paljud meie tegelikud põllumehed
on oma arvamisi selle kohta kiitvalt avaldanud. Põllutöökoja järelepäri-
misele on vastanud mitukümmend talupidajat ja kõik ainult kiidavad

salakraavide paremusi. Saakide suurenemise kohta üteldakse, et

need on tunduvalt suurenenud pärast salakraavituse läbiviimist ja saa-

kide tõusu hinnatakse vähemalt 25%—50% endisest saagist. Välismaised

katsed on näidanud, et sääl on saadud kas niisama suuri või veelgi suu-

remaid saakide tõuse. Kõrgema põllukultuuriga maades, nagu Taanis,

Rootsis, Saksas jm., leidub veel vaid vähesel määral lahtisi kuivendus-

kraave.

Joon. 3. Lahtiste kraavidega põllul on

truupide ja sildade tarve suur.
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Millist kuivendusviisi kasutada?

On maade kuivendamiseks korralik eelvool loodud, võime teostada

põhjaliku kuivenduse:

1) lahtiste kraavidega või

2) šalakraavidega.

Lahtiste kraavidega kuivendus.

Seda kuivendusviisi eelistame maadel, kus maa loomulik langus on

väga väike või seda pole üldse. Samuti soomaadel, kus pärast kuiven-

dust on ette näha suurt pinnase vajumist, peaks vähemalt eelkuivendus

sündima lahtiste kraavidega. Sääl, kus on kavatsus võrdlemisi tasast

maad suvel põua ajal põhjavee ülespaisutamisega niisutada, on mõnel

juhul otstarbekam lahtiste kraavidega kuivendamine. Lahtiste kuivendus-

kraavide kaevamine on lihtne töö ja selle teostamine ei nõua palju asja-

tundja abi.

Tähtsaimaks põhjuseks, miks sageli eelistatakse lahtist kraavitust, pee-

takse asjaolu, et nimetatud kuivendusviis nõuab suhteliselt väikest ühe-

kordset kulu. Kui aga võrdleme üksikute kuivendusviiside jooks-
vaid kulusid, s. o. muutes ühekordsed kulud aastas-



13

teks*) kuludeks ning lisades muud jooksvad kulud, ja
arvesse võttes igast kuivendusvi isi st sündivaid

eespool kirjeldatud mugavusi või ebamugavusi, vil-

jasaakide juurdekasvuja muid asjaolusid, võime ot-

suse teha kindlasti salakraavituse kasuks.

Lahtise kraavituse puhul võiks arvestada ha kohta kapitalikulusid:
kraavi kaevamiseks ja kraavimulla laialiveoks 70—100 krooni. Maapanga

praeguse laenuprotsendi juures (2,5%) on seega kapitalikulu 1,75—2,50 kr.

Arvestades korrashoiukulud aastas keskmiselt 6% kaevamiskuludest, on

need 4,2—6 kr. ha kohta. Nii siis kogu lahtise kraavituse aastased kulud

on ümmarguselt 6,00—8,50 krooni ha kohta. **)

Salakraavituse viise.

Salakraavituse viise on mitmesuguseid, olenedes sellest, missugusel
viisil ja millisest materjalist on moodustatud salakraavi vett juhtiv
täide:

1) salakraavid ilma erilise vett juhtiva täitmeta;

2) salakraavid kivitäitmega;

3) latt- ja haotäitmega salakraavid ja

4) toru-salakraavid.

Eesnimetatud viisidest on punktid 1 ja 2 all mainitud viisid vähe tarvi-

tusel. üks liik vett juhtiva täitmeta salakraave on nn. mutt-salakraavid,

mis viimasel ajal on välismail levinud ja ka meil vähemal määral katse-

tatud. Eesti Seemnevilja ühisusel on ümmarg. 30-ha maa-ala paari aasta

jooksul niiviisi kuivendatud ja tagajärgi peetakse küllaldaseks. On

teada, et see viis maad torutada on üks odavamaid. Näiteks mutt-sala-

kraavi jooksva meetri hind on olnud 0,5—1,0 senti. Niisuguse hinna

juures tuleks ha kuivendamiseks kapitalikulu 10—20 krooni. Aastane

kapitalikulu siit on (7% intressiga)***) 0,70—1,40 krooni. Amortisatsiooni

peab siin võrdlemisi suure arvestama, kuna niisuguste salakraavide

kestvust arvestatakse keskmiselt 5 a., seega 2—4 krooni ha kohta

aastas. Korrashoiukulusid siin nimetamisväärseid ei ole. Nii siis

*) Aastaste kulude all mõistame:

a) kapitalikulud — need on protsendid, mis tuleb maksta laenuga tegemise
puhul või mis maaomanik peab saama, kui ta töötab oma kapitaliga;

b) korrashoiukulud — tegelikud iga-aastased keskmised kulud, mis nii

lahtiste kui ka salakraavide korrashoiuks lähevad;
c) amortisatsioonikulud on kulud, mida põllumees küll igal aastal otse-

kohe välja ei maksa, kuid mille võrra väheneb tehtud salakraavituse väärtus.

Näiteks 40 a. pärast peab salakraavituse uuendama. Selleks peab olema kapi-
tali kogutud.

**) Salakraavituse kuludest vaata lk. 38.

***) Intressi siin ei saa võtta Maapanga laenude kohaselt, kuna niisugusele sala-

kraavitusele ei ole laenu ette nähtud.
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kogu aastased kulud mutt-salakraavituse juures on ümmarg. 2,7—5,4
krooni.

Muid täitmeta ja ka kivitäitmega salakraave nende vähese kasuta-

mise tõttu ei ole mõtet siin lähemale vaatlusele võtta.

Latt- ja haotäitmega salakraavid on üldiselt enam tarvitusel,

kuid need kraavitused vajavad suuremat langust, mis soomaal aga hari-

likult puudub, need mädanevad ja ummistuvad ruttu, amortisatsiooni-

ning korrashoiukulud on suured ja seepärast neid eriliselt esile tõsta ei

saa, kuna saagid on alalises ohus ja sageli kuivendusrikete tõttu ka

äparduvad. Latt-salakraave võiks soovitada, kui on võimalik küllalt

suurt langu anda (vähemalt J=0,003=0,3%), ning kui latid suudetaks pü-
sivamalt hästi isoleerida nii, et muda ei satuks lattide vahele. Tavaliselt

õnnestub latt-salakraavitus hästi vaid vähekõdunenud soomaade kuiven-

damisel. Haosalakraav on ainult hädaabinõu. Nende kestvust arvesta-

takse soomaades 10—20 aastat, savimaades 10—15 aastat ja liivsavi-

maadesk 10 a. ümber. Hinna poolest tuleb latt- ja haotäitmega salakraa-

vide tegemisel kuivenduskulu sääl, kus täitematerjali on kohapääl omast

käest saadaval, võrdlemisi odav — 70—80 krooni ha kohta, missuguse
summa juurde on arvestatud ka salakraavituse juurde kuuluvate lahtiste

piiri- ja eelvoolu-kraavide hind. Aastased kulud on: kapitali protsent

1,8—2,0, amortisatsioon 4,7—5,3 krooni ja korrashoid (2% asutamise

kapitalist) 1,4—1,6 krooni, seega kokku kõik kulud 7,9—8,9 krooni ha

kohta.

Kõige enam pooldamist leiavad t o r u-s alakraavitused.

Toru-salakraavid võime jagada täitematerjali alusel

1) laud-,

2) frees- ehk õõnespuu-

3) savist põletatud põllutoru- ja

4) muust materjalist torukraavid.

Eesnimetatud rühmadest on esimesed kolm rohkem tarvitatavad.

Laudtorudega kraavitusel on see hää omadus, et seda

võib eduga tarvitada sügavates soomaades, kus on pärast kuivendust ette

näha maapinna vajumist, ja ka lausikutes soodes. Äärmisel juhul võime

anda laudtorudele langu 15—20 sm 100 m pääle ja kui pärast ebaühtlast

soovajumist langude vähenedes jääb 10 sm 100 meetri kohta langu, pole
veel midagi korrast ära. Kuna soomaad on enamasti sügavad ning väi-

kese langusega ja eelvoolud ei luba torusuud küllalt sügavasse asetada,

siis on siin laudtoru üks parimaid. Laudtoru ei nihku paigalt, kuna seda

ehitatakse niiviisi jätkates, et sünnib pidev ühes tükis toru. Ka uuema-

tüübilised kolmetahulised laudtorud (vt. joon. 29), mis võtavad vähem
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materjali ja mis ehitatakse raudnaelteta, on praktilised, kuna siin ka

pääle pikemat maa sees seismist ei ole paigaltnihkumist karta. Hinna

poolest tuleb mineraalmaas laudtoru */4 odavam kui savitoru. Kui aga

on endal või lähedusest saada praaklaudu, siis on laudtoru kõige sobi-

vam soomaade torutamise vahend. Keskmiselt võib laudtoru-

salakraavituse hinnaks arvestada 90—140 krooni ha kohta. Selle vastu-

pidavust võib arvestada soomaas keskmiselt 30 aasta ja savimaas 25

aasta ümber. Laudtoru-salakraavitusel on korrashoiukulu väga väike —

0,5% asutamiskapitalist. Nii oleksid aastased kulud: asutamiskapitali %

2,2—3,5 krooni, korrashoiukulu 0,5—0,7 kr. ja amortisatsioon 3,10—5,6

krooni, kokku 5,7—9,8 kr. ha kohta aastas.

Frees- ehk õõnespu u-torudega maade kuivendamine on vii-

mase aja saavutus ja meie oma algupära. Meie õõnespuutorud on üm-

marguselt 2 m pikkused, lõhki saetud ja siis õõnestatud (freesitud) 4—5”

puu tüved, mis maa sisse panduna õõne toru moodustavad. Hiljem on

soomlased, rootslased ja ka Tartu ülikooli õppe- ja katsemetskond haka-

nud valmistama puutorusid, mis seest õõnsaks puuritud ja väljast treitud,

või üks külg ühepaksuseks saetud, soomlastel 1 meeter, õppemetskonnal
30—40 sm pikad, ning ühendused on nii, nagu joonisel (vt. joon. 5) näi-

datud. Nimetatud torud pole siiski praktilised, kuna nad on lühikesed

ja ühendused ebakindlad ning liiguvad kergesti paigast. Nende rohkema-

arvulise valmistamise juures võiksid ehk needki meile hinnalt sobivaiks

saada, sest nende vedu on kergem, pole karta katki- ega praakiminemist jne.

Õõnespuutorud, kui nad on hästi tehtud, lepivad umbes samasuguse

languga kui savitorud. Meil praegu tarvitusel oleva õõnespuutorudega
kuivenduse võib teostada soomaades 90—140 kr. hektaar, seega aasta-

sed kapitalikulud ha kohta 2,2—3,5 kr. Arvestades nende kestvust soo-

Joon. 5.



16

maas ümmarguselt 30 aastat ja savimaas 25 a. *), on amortisatsioonikulu

3,0—5,6 kr. Korrashoiukuluks võttes ümmarguselt 0,5% ehk 0,5—0,7 kr.

saame kogu aastased kulud 5,7—9,8 kr., kusjuures on arvestatud, et

freestorumasinat on lähedusest saada ja umbes pool tarvilikest toru-

puudest saab omalt haritavalt maa-alalt, nagu see sageli ette tuleb.

Savitorudega salakraavitust tuleb soovitada kõigil mineraal-

maadel, mis kuivendust vajavad, s. o. nii vanadel põldudel kui ka uudis-

maadel. Savitorudega kuivendus on eriti praegusel ajal soovitav, kuna

toru materjaliks tarvisminevat maapõuevara — savi — on meil külluses

ja praegu toodetakse torusid ka vastavalt tarvidusele.

Nüüd on torude hind Vabariigi Valitsuse poolt normeeritud ning

neid müüakse üle maa ühtlase alandatud hinnaga; savist põllutorudega
kuivendus on laenusaamisel eesõigustatud seisukorras, kusjuures laenu

kestvus on pikem kui muul viisil kuivendusel, siis pole palju põhjusi

kahtlemiseks, kas seda võib kasutada. Seda kuivendusviisi võib laialda-

selt kasutada, sest see ei nõua liiga suurt maa langust, on väga kaua

vastupidav, täidab oma ülesandeid eriti hästi, korrashoiukulud on väga
väikesed ja omab veel palju muid paremusi võrreldes teiste kuivendus-

viisidega.

Savitorudega maid kuivendades on ühekordsed kulud praeguste

hindadega keskmiselt 110—180 kr. ha kohta, kusjuures lahtistele pää-
kraavide osale langev kulu on siia juurde arvatud. Sellest on kapitali-

kulud aastas 2,75—4,50 kr. Savitorukraavid püsivad kaua, keskmiselt

arvestades 40 aastat. Sellest olenevalt on amortisatsioonikulu 2,75—

4,50 kr. Korrashoiukuludeks võttes 0,55—0,90 kr., saame kogu kulud ha

kohta 6,00—9,9 krooni.

Pääle kõigi eesnimetatute on meil kasutusel mõnesugusest muust toru-

kraavimaterjalist torusid, nagu tsement-, nn. prodoriit-, õlg- ja muid toru-

sid. Tsementtorud olid omal ajal enam tarvitusel, kuna nad aga maa ha-

petele ei ole vastupidavad ja purunevad ka mõnesuguste teiste ainete esi-

nemisel, kuigi muld pole hapu reaktsiooniga, ei või neid praegusel ajal

eriti soovitada. Veel väiksema tähtsuse omavad kõik teistest materja-
lidest torud. Õlgtorud on täiesti viimase aja leiutis ja nendega on vähe

katsetatud. Nende ainus voorus on, et nad on veoks hästi kerged ja
neid võib ka külmetuspiirkonda asetada. Sama vooruse omavad prodo-

riit-torud, millised valmistatakse liivast ja asfalt-tõrvast suures

(4-300° C) kuumuses, kuid need on meile peagu tundmatud. Katsete

põhjal peetakse neid maahapete vastu siiski küllaltki vastupidavaiks.

*) Freestorude savimaas vastupidavuse üle puuduvad kindlamad andmed.
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Nii siis kõik eestoodut arvesse võttes peame valima igas eriolu-

korras ka erisuguse kuivendusviisi, võib-olla ka, et samas talus mitu

viisi.

Piltlikumaks võrdluseks esitan eri kuivendusviiside kulud tabelis:

Kuivendusviis

Keskmised

s e d kulu

ü h e k or d-
d ha kohta

Keskmised aasta-

sed kulud ha kohta

kroonides kroonides

Soomaal Mineraalm. Soomaal Mineraalm.

Lahtine kraavitus 70 100 6,0 8,5
Mutt-salakraavitus 10 20 2,7 5,4
Salakraavitus hagude ja

lattidega 70-80 — 7,9-8,9 —

Laudtorudega 90 140 5,7 9,8

Freestorudega 90 140 5,7 9,8

Savitorudega — 110-180 —” 6,0-9,9

Vaadeldes esitatud tabelit märkame, et iga-aastaste kulude seisu-

kohalt väljudes on salakraavitus savist põllutorudega püsivatest kuiven-

dustest üks odavamaid mineraalmaal, ja freestorudega — soomaal. Mutt-

salakraavitus näib kulude seisukohalt olevat ka küllalt otstarbekohane.

Mineraalmaas on laudtoru kuivenduskulud kõrged praeguste laua-

hindade tõttu, kuid sobivail juhtudel, kui lauad odavamad, □n see viis

vägagi otstarbekohane.

Maakuivendustööde teostamisest.

Igasugune mullatöö on kõige sobivam teha niisugusel ajal, millal maa

ei ole liiga märg ega liiga kuiv. Liiga märjas maas ei püsi salakraav

niikaua lahti, kuni jõutakse torud paigale asetada. Nii vanade põldude
kui ka uudismaade kuivendamisel peab silmas pidama maa niiskuse-

olusid. Kõige otstarbekam on põldude torutamist teostada siis, kui kui-

vendatav põld on kesa ja kui on pidevalt saada tarvilisel määral töö-

jõudu. Kuna kesal sageli tööd tööjõupuudusel võivad hilineda, mis

takistavad ka teiste tööde käiku, siis tuleks kaalumisele võtta sala-

kraavitustööde teostamine ka teise aasta ristikupõllul. Igakord aga ei

saa tööaega valida, vaid seda tuleb teha siis, kui on kiiremate põllu-
tööde vaheaeg ja tööjõudu saadaval.

Kevadel pärast külvitööde lõppu ja enne heinatöö algust jääb paljudel
taludel, eriti uudismaadel asuvatel taludel, kõige kibedamast tööst pisut
vaba aega üle, mida on otstarbekohane kasutada kuivendustööde teosta-

miseks. Kui on käsil uudismaa ja selle kuivendamine, siis tuleks kraavi-
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töö läbi viia kevadel varakult, et suvel oleks võimalik juurimist ja kündi

teostada. Kuna sügise poole on tööjõudu rohkem saadaval ja ka tööliste

palgad odavamad, siis tuleb jatkata kuivendustöid hilissügiseni.

Iga maa-ala kuivendustööd võime jagada kolme rühma:

1) pääkraavi kaevamine;

2) lahtiste kuivenduskraavide (nagu piirde- ja piirikraavide) kaeva-

mine ja

3) salakraavide kaevamine ning täitmine.

Pääkraavid.

Pääkraav on suurem lahtine kraav, mille ülesanne on antud maa-ala

kuivendamisel olla kõigi teiste, nii lahtiste kui ka salakraavide eel-

vooluks.

Pääkraavide kaevamise aU mõistame uute pääkraavide kaeva-

mist, vanade pääkraavide puhastamist ja ojade süvendamist ning muul

viisil korraldamist.

Pääkraavi kaevamiseks olgu kraav enne tingimata looditud. Harili-

kult teostatakse pääkraavi loodimine koos maaparanduseks kultuurtehni-

liste eeltööde tegemisega, kusjuures maaomanikule antakse vastav kraa-

vimõõtude leht. Mõõtude leht sisaldab kraavi sügavuse ja põhja- ning

päältlaiuse iga looditud vaia juurest. Sügavus ja päältlaius on arvatud

numbrivaia juures oleva maavaia kõrgusest.
Tehtava töö suuruse aluseks on mullatööde ruumimõõt

(kuupmeeter). Teatud kraaviosas leiame ruumimõõdu järgmiselt: (vaata
pääitlaius+põhjalaius . . . ,

joon. nr. 6): —

~
2

X sügavusega = kraavi ristloikepind

(ruutmeeter); ristlõige X kraaviosa pikkusega = kraavi maht — mullatöö

suurus (kuupmeeter).
2,8 | 0,4

Näiteks joonis 6 kohaselt saame: ristlõige = —

2
X 1,2 = 1,92 m 2

(ruutmeetrit) ja maht = 1,92 Xso= 96 m 2 (kuupmeetrit), kui vaiade vahe

on 50 meetrit ja kraavi keskmine ristlõige on niisugune, nagu joon. 6

näidatud.

Tuleb meil, näiteks, kahe vaia vahel olev kubatuur arvestada ja iga
vaia juures on isesuurune ristlõige, siis arvame mõlemad ristlõiked kokku

ja jagame pooleks ning kasvatame saadud arvu vaiade vahega. Nii saame

kubatuuri. Niiviisi jatkame arvutust kogu kraavi ulatuses.

Et saada korralikku kraavi, selleks peab ka kraavi nõlvus olema

ühtlane. Nõlvus on kraavi sügavuse ja nõlva maapinna kõrguselt
mõõdetud laiuse vahekord (vt. joon. 7). Nõlvus on olenev maa liigist,
mida läbistab kraav, s. t. igas maaliigis antakse isesugune nõlvus. Kraavi

sügavus on küngaste kohal suurem, madalikkudes väiksem. Seega onkraavi
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päältlaiuse määrajaiks selle sü- r-2ec ”

gavus ja nõlvus. Mida süga-
vam on kraav ja mida suurem

on nõlvus, seda laiem peab
kraav olema. Seepärast ei kõ-

nelda uuemal ajal enam 2-, 3-

või 4-jalasest kraavist, millega
vanasti kraavi suurust mõõdeti,

õigem on mõõdupuuks võtta

sügavus ja sellest väljudes
leida nõlvusele ja põhjalaiu-
sele vastav päältlaius, nagu

joon. 7 näidatud.

Kui pääkraav kaevatakse

tasasesse ja suure langu-

sega maasse, siis on an-

tud mõõtude järgi kaevamine

lihtne. On aga kaevatava maa

kõrgused vahelduvad, nagu se-

da sageli, iseäranis ojade kor-

rastamise juures esineb, siis

peame oskama üksikutes koh-

tades antud sügavuste abil ka

vaiade vahel õige sügavuse kaevata, sest iga paari meetri tagant ei panda
vaiu. Tihti on maa niisugune, nagu joon. 8 ja 9 näidatud, kus maapind
nii pikuti kui ka põiki suunas on ebaühtlane. Siin tuleb kaevata uus

põhi ühtlase langusega ja ka nõlvade libadused teha ühtlasteks. Sel

juhul püsib põhjalaius kogu aja samana, kuid päältlaius ja sügavus muu-

tuvad igal sammul. Et põhja ja nõlva vaiade vahel ühetasaselt välja

kaevata, selleks tuleb panna vaiade juurde kargud (viseerpulgad). Need

pulgad tuleb asetada nii kõrgele, et numbrivaia juures olevast maavaiast

kargu ülemise ääreni mõõdetud pikkus ja nõutav kraavi sügavus vaia

juures oleksid kokku näiteks 1,6 m. Seega tuleb maavaiast üles kepi
otsani mõõta nii palju, kui palju on 1,6-st meetrist maha arvatud kraavi

sügavus. Näiteks vaia 16 juures (joon. 10) on maapinna kõrgus 450 sm,

uue kraavi põhja kõrgus 340 sm. Seega on kraavi sügavus 110 sm. Et

viseerpulk oleks 1,6 meetri kõrgusel kaevatava kraavi põhjast, selleks

peab maavaiast mõõtma ülespoole 50 sm (160 — 110 =5O sm).
Kui niiviisi on pandud teatud kõrgusega vaia juurde kargud, siis on nen-

de pulkade kõrgust ühendav joon paralleelne (rööbiti) uue kraavi põhjaga.
Et kontrollida, kas põhi on välja kaevatud, või et teada saada, kui süga-
vaks tuleb kraav karkude vahekohas kaevata, selleks tuleb asetada 1,6 m

Joon. 6, 7, 8 ja 9.
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pikkune liikuv kark,

mille otsas pulk,
kraavi. Kui kargu
kõrgus ühineb kahe

pandud kargu kõrgu-
sega, siis on põhi väl-

jas, kui aga ei ühine,
siis on sügavusest puudus või kraav liiga sügav. Puuduva sügavuse võrra,

jääb liikuva kepi kark (viseerpulk) kõrgemale kahe viseerkepi vaheli-

sest viseerpinnast. Näiteks joon. 10 kohaselt on uue kraavi põhja välja
võtmata vai nr. 17 juures 40 sm.

Kraavile tuleb anda õige nõlvus ja seega õige päältlaius. Selleks

märgitakse kõige enne kraavi põhjalaius maa pääle (keppidega) välja.
Nüüd on üks mees viseerkepi juures vaatamas ja teine asetab liikuva

kepi soovitud kohta maha — arvatava kraavilaiuse kohale (nagu kraavi-

põhjagi kontrollides). See osa liikuvast kepist, mis on päälpool viseer-

pinda, on nõlvuse 1:1 juures ka kraavinõlva laiuseks; nõlvuse 1:1,5 juures
on nõlva laius 1,5-kordne ja nõlvuse 1:2 juures on nõlva laius 2,0-kordne
võrreldes päälpool viseerpinda oleva osaga.

See laius mõõdetakse põhjalaiuse keppidest väljapoole. Samuti tali-
tatakse ka teisepoolse nõlvalaiuse määramisega.

Kraavi kaevamise juures ei tohi mullavallisid liiga kalda lähedale jätta.
Vallid on rasked ja vajutavad kaldad sisse. Samuti variseb liiga lähedal

olevast vallist mulda vihmasadude, kevadise sula, kaldal käimise jne.
tagajärjel kraavi. Kõige otstarbekohasem on mullavallid kohe kaeva-

mise ajal laiali ajada, kasutades selleks kas hobuse- või traktorijõul vee-

tavat kühvlit. Ka inimjõul on vajumata mulla laialiajamine hõlpus ja
vähe kulunõudev. Suurema pääkraavi juures osutub see siiski kulukaks

ja mõnikord ka asjatuks (kui välja on kaevatud paerähka, kruusa, liiva),
kuid kuivenduskraavide juures tingimata tarvilikuks toiminguks. Kui

pääkraavi juures mulda laiali ei aeta, siis peab mullavallid eemaldama

kaldast vähemalt 1 meetri kaugusse, nõlvusega 1 ja vallidesse tegema
madalamasse kohta väikesed kraavikesed, et pinnavesi võiks kraavi

valguda. Paljudel juhtudel, kus pääkraav on mineraalmaas, võib kraa-

vist väljakaevatud mulla loopida ühele poole kraavi tee muldkehaks.

Sel juhul peab vallisse tegema kinnised äravoolurennid kimpu seotud

lattidest või kärbisetaoliselt laotud latt-truupidest (joon. 11). Tee muld-

keha jäägu kraavist vähemalt 2 meetrit eemale.

Olgu nimetatud, et lahtiste kraavide kaevamisel tehakse tihtilugu see

viga, et raskemas maakihis jäetakse osa põhja välja kaevamata. Selle

väärnähte peab tingimata kõrvaldama, sest pehmemas osas vajuvad kraav

ning kraavipõhi madalamaks ja nii jääb kõrge kiht veelgi kõrgemaks

Joon. 10.
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kui see algul jäi, võrreldes muu osa kraa-

viga. Iseäranis ohtlikud on niisugused
kohad väikese langusega pääkraavide
juures, mis on eelvooluks salakraavidele.

Õigem oleks kaevata niisugune kõvem

kiht s—lo sm sügavamaks kui antud mõõ-

dud ette näevad. Teine lahtiste kraavide

viga on liiga järsk nõlv. Iseäranis oht-

lik on see liivamaas. Liiv nõuab suurt

nõlvust (1:1,5 kuni 1:2) ja kui sellest

kinni ei peeta, siis on kraav järgmisel
aastal täis joosnud. Seepärast kaevatagu kraavid ikka antud mõõ

tude järgi.

Joon. 11

Lahtised kuivenduskraavid, piirde- ja piirikraavid

Nende kraavide kaevamiseks ei ole tarvis suuremaid teadmisi. Siin

on päänõudeks, et kraavile antaks õige asend ja projektis ettenähtud

nõlvus. Hää ju on, kui ka need kohapääl asjatundja poolt ära märgitaks,

sest siis on kindel, et kraavide vahelaiused ja asend tulevad niisugused,

nagu eelplaanitegija seda soovinud. Täiesti lausiku maa puhul on kraavi

sügavused üksikutes punktides tarvilikud täpsemalt teada, et kraavi

põhjale anda õiget langust. Plaanil olevate andmete põhjal võib kae-

vaja kraavi sügavused ka ise arvutada. Plaanil on antud lahtise kraavi

jaoks harilikult ainult põhja kõrgus kraavi alguses ja lõpus, või põhja

langus ja põhja kõrgus ainult kraavi lõpus. Kraavi langus on antud

ainult kümnendmurruna, näiteks:

J = 0,05 = s®/« tähendab langus 5 sm 1 meetrile,
J = 0,005 = 0,5% „ „ 0,5 „

1

J = 0,0005 = 0,05% „ „
0,05

„
1

0,5 „
1

„
ehk ssm lOm-le.

0,05
„

1
„

ehk 5
„

IOOm-le.

Kui langus on antud, siis korrutame selle soovitud kraaviosa pikku-

sega, lisame saadud sentimeetrite arvu kraavi algpunkti põhjakõrgusele

juurde ja seega saame põhja kõrguse soovitud kohas. Nüüd arvame vas-

tava koha maapinnakõrgusest saadud põhjakõguse maha ja seega saame

kraavi sügavuse soovitud kohas.

Salakraavid.

Kuivendustööde teostamine salakraavidega nõuab tähelepanelikku
tööd ja ka oskust. Salakraavitustöid teostades peab kraavide asukohad

ja sügavused tingimata asjatundja kohapääl märkima loodimisapa-
raadi abil. Kuigi plaanil on antud salakraavi suunad, üksikud kraavi-

põhja kõrgused ja langud, siiski peab need kõik kohapääl täpselt ära
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määrama. Kui maa on suure ja ühtlase languga ja peremehel on endal

pisut asjatundmist plaani suhtes, siis võib ta ise salakraavi põhja välja-
kaevamist ja torude asetamisel õiget kõrgust kontrollida samal viisil,

nagu eespool on kirjeldatud lahtise kraavi kaevamise kontrollimisest.

Kuigi siin pole igal pool looditud maapinna vaiu, on meil siiski maapinna
kõrgused mõne-sm-se täpsusega antud. Kirjeldatud viisil võime sala-

kraavi põhja väljakaevamist kontrollida kas või iga meetri päält.

Salakraavide kaevamiseks ja torude

panemiseks on veel teine, võrdlemisi liht-

ne kontrollimise viis, mis on sellepoolest

parem, et kontrollimist võib siin teostada

üks inimene. Siin peavad samuti olema

loodimisvaiad. Esiteks kaevatakse umbes

0,5—0,7 m sügavune kraav valmis. Siis

lüüakse risti kraavi nõlvale iga põhja
mõõte vaia kohta uus vai või 6" nael,

mille külge kinnitatakse nöör nii, et see

oleks kraavinõlvast pisut eemal. Samuti

Zo? nr. 3

toimitakse teise, kolmanda jne. lähemate vaiade juures. Need uued

vaiad lüüakse vaia kohal põhjavaia ülemisest otsast niipalju madalamale,
et puuduva osa ja mõõdukepi kindla mõõdu summa, näiteks 80 sm,

annaks kraavi sügavuse vaia juures (vt. joon. 12). Siin on vai 3 juures
kraav sügav 120 sm, vai 4 juures aga 95 sm. Kraavinõlva löödavad abi-

vaiad või naelad nööri kinnitamiseks tuleb lüüa vai 3 juures 40 sm põhja-
vaiast allapoole ja vai 4 juures kõigest 15 sm allapoole. Kui nüüd nende

vaiade külge kinnitame nööri, siis nöör on tehtava kraavi põhjaga röö-

biti (paralleelne) ja asub 80 sm kõrgemal. Nüüd võetakse kepp, millele on

selgesti märgitud 80 sm ja mille alumises otsas on klopp, et kepp mõõtes

r?ÖÕr /:2C>o

Joon. 12.
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maa sisse ei vajuks. Kui kontrollimisel selgub, et kepi 80-sentimeetrisest

pikkusest tuleb nööri ja kaevatud põhja vahel puudus või mõnes kohas

üle jääb, siis on kraav siin kas liiga sügavaks kaevatud või põhi välja kae-

vamata. Kui põhi on välja kaevamata, siis seda ainult niipalju, kuipalju
on nööri ja 80-sm märgi vahet. Kui kepil on numbrid 5 sm kaupa nii, et

80-sm märgi juures on null ja arvud allapoole suurenevad, siis pääle-

poole nööri jäänud kepiosalt loeme puuduva sügavuse. Selle kontrolli-

misviisi ainus väike pahe on see, et abivaiade panemisel võib vesiloega

pisut ebatäpsusi tekkida ja et kaevamise juures võivad abivaiad paigalt
nihkuda. Jättes abikepid paigale, võime savitorukraavide juures torude

panemise ajal neid ka torude kontrollimiseks kasutada. Kepp peab nüüd

aga toru jämeduse võrra lühem olema.

Salakraavide jaoks kaevatakse kraavid päält 40 —50 sm ja alt labida-

laiused. Kaevamine sooritatakse nii, et pinnamuld visatakse ühele ja

põhjamuld teisele poole kraavi. Mullatööde juures tuleb hoolega silmas

pidada, et kraavi põhi tuleks tasane ja et märkija poolt antud sügavus-
test kinni peetaks. Sel juhul, kui torukraavid liidetakse nn. päält-

ühendusega, peabkaevamiselimejakraavipõhjajät-
ma koguja toru paksuse võrra kõrgemaks kui koguja
kraavi põhi (vt. joon. 13).

Et torukraavi põhi saaks tasane ja kindlam, jäetakse põhi esialgu
umbes 10 sm võrra välja kaevamata. Alles enne torude sissepanemist

puhastatakse ja tasandatakse põhi täieliku sügavuseni selleks eriti val-

mistatud labidaga (vt. joon. 14).

Väljakaevatud mulla peab asetama vähemalt 30 sm kaugusele kraavi-

kaldast, et see ei variseks kraavi ja et kaldale võiks asetada torusid ning

et kaldal saaks käia, ilma et kraav selle all kannataks.

Salakraavide jaoks pole soovitav palju kraave korraga valmis kae-

vata, sest nõlvadest võib maad sisse langeda ja teinekord suuremas ula-

tuses isegi kogu kraavi kinni matta. Soomaas kraavi sisselangemise
ohtu ei ole.

Joon. 14.Joon. 13.
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Kaevamistöödele järgneb kraavi täite panemine. Salakraavi vett-

juhtiv täide tehakse mitmesugusest materjalist, nagu juba eespool kirjel-
datud. Olgu tähendatud, et kraavide kaevamisega ei või kunagi enne

algust teha, kui pole selgust torumaterjali kohta, sest materjali saamise

ebaõnnestumisel võib valmiskaevatud kraav kaua seistes kokku vari-

seda.

Vaatleme kõigepäält savitorudega salakraavi töid. Kui

kraavid on kaevatud, tuuakse torud kraavikaldale ja jaotatakse need

kogu kraavi ulatuses kaldale. Jagamise juures eraldatakse viletsad ning

vigadega torud ja kõverad torud viiakse niisugustesse kohtadesse, kus

salakraavid kõverikke teevad, ja ka imejate kraavide lõppu. Torude

kraaviasetamist alustatakse ikka ja alati kraavi

ülaltotsast, sulgedes esimese toru otsa serviti asetatud sileda kiviga.
Enne torude panemist puhastatakse ja tasandatakse kraavipõhi.
Torude panemine sünnib kas käsitsi, töölise kraavis olles, või kaldalt,

selleks eriti valmistatud konksuga (vt. joon. 15). Viimane viis on meil

vähem tarvitusel, kuna puudub niivõrd korralik torumaterjal, et ilma

pikema seadmiseta saaks toru kohale asetada. Torusid paigale pannes

tuleb ikka jälle kontrollida, et kraavi põhi oleks tasane ning et torude

otsad liituksid üksteisega ühekõrguselt, ühetasaselt, ja torude otsad

konarlustest puhastada, tarvitades selleks müürsepa vasarat. Torude

asetamisel ei tohi jääda liiga suuri liitumise vahesid. Hästipandud torud

peavad omavahel nii tihedasti liituma, et torude vahelt ei oleks võimalik

ühtegi toru välja võtta, ilma et sellega naabruses olevad torud ühes üles

ei tõuseks. Selle saavutamiseks tuleb hoolega silmas pidada, et iga kraavi

asetatav toru eelmise toruga igalt poolt tihedasti liituks. Kui kümmekond

toru on kraavipõhja asetatud, surutakse nad kangiga tugevasti üksteise

vastu (vt. joon. 16). Kaldal olev mees viskab kahe-kolme toru ulatusele

kaldalt künnikihi-mulda pääle, et torud pressimisest üles ei kerkiks.

Kraavisolija tambib mulla veel pisut kindlamaks ja jätkab torude

põhjale ladumist. Kui torude asetamise juures tehakse vaheaeg, siis peab
viimasena paigalepandud toru ette asetama lauatüki, et konni, hiiri jm.
ei pääseks torusse ning et torud jääksid omavahel tihedasti liidetuiks.

Savitoru-salakraavide juures tehakse imejate ja kogujate torude

ühenduskohad kahte viisi, nimelt päältühendusega ja kõrvaltühendu-

Joon. 16.Joon. 15.
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sega. Viimane ühendusviis on väi-

kese langusega maa juures parata-

matu, kus iga võidetud sm langus on

tähtis, kuna päältühendus vähendab

imeja toru langu 10 sm võrra. Kõr-

valtühendusteks tarvitatakse erilisi

ühendustorusid,nn.piipusid (vt. joon.

17), millede hind on kallim ja mis-

suguseid on vähe saadaval. Kui

ühendustorusid pole saada, võib kõr-

valtühendusi teha nii, et imeja toru

ots pannakse koguja toru liitumis-

kohta (kahe toru vahekohta), kuhu

jääb siis tühi koht, mis ümbritsetak-

se jämedate purunenud torutükki-

dega ja mis kindlustatakse tsement-

laastiga.*) Ka võib tarvitada niisu-

gust ühendust, kus koguja toru kes-

kele külje peale tehakse vasaraga

(vt. joon. 17) auk ja imeja toru sein

lüüakse toru otsas vasaraga õhe-

maks, nii et see kogujasse torusse löö-

dud auku mitte sügavamale kui ko-

guja seina paksuselt sisse mahuks.

Peab silmas pidama, et ühendusko-

has koguja toru avaus ei väheneks.

Kuna meil on ühenduspiipude saa-

mine raskendatud ja ülalkirjeldatud
ühendusviis küllaltki ebakindel, siis

pooldatakse meil päämiselt päält-
ühendust. See tehakse nii, et kogu-

ja kraavi toru keskele täksitakse

kirka-vasaraga paraja suurusega auk Samasugune auk tehakse ka imeja

torusse. Auk võib mõlemas torus olla imeja toru sisemisest läbimõõ-

dus! pisut väiksem. Imeja toru vabaks jäävasse otsa torgatakse tellis-

kivist väljaraiutud punn või lapikkivi, mis takistab viimase toru nihku-

mist. Need ühenduskohad on hää kinnitada tsementlaastiga või karu-

samblaga. Mõnel pool tarvitatakse selleks savi, kuid savi uhtub lühi-

kese aja jooksul ära. Peab meeles pidama, et imeja kraavi ühendus-

toru olgu terve ja toetugu võimalikult pikalt imeja kraavi põhjale

*) Laast
— nideaine (sideaine), nagu lubja-liiva, tsemendi-liiva, tsemendi-lubja-

liiva, savi-lliva segu veega (müüri- või krohvisegu).

Joon. 17.
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(vt. joon. 19); kui kogu toru

ei ulatu üle koguja kraavi,

siis tuleb panna poolik toru

eelviimaseks, ühendused ei

tohi olla liiga terava nurga

all (vt. joon. 20). Kui aga

salakraavi asend on niisugu-
ne, et torude ühendused tu-

levad terava nurga all, siis

tehakse enne ühendust kõ-

verate torudega väike kaar,

missugust asjaolu tuleb juba
kraavi kaevates silmas pidada. Ka on päältühendused lihtsamad teha ja

püsivad paremini, kui tarvitatakse selleks eriti valmistatud ühendus-

torusid (vt. joon. 21). üldse on torude ühendamiseks soovitav tarvitada

ühendustorusid, sest sellega võidetakse palju aega ja ühendused püsivad
kindlamini.

On torud kraavis paigale pandud, siis enne kinniajamist peab veel

kord kontrollima, kas torud on korralikult pandud. Enne mulla pääle-

ajamist pannakse torude ühenduskohtade katteks sageli õlgi, kanarbikku,

samblaid jm., et peened liivaterakesed ei pääseks torusse. Kogemused
on siiski näidanud, et niisugused katted on ülearused, välja arvatud karu-

sammal, ja nad mõnikord kasu asemel võivad kahju sünnitada. Kõige

parem on torudele panna ühtlaselt peent mulda 0,2—0,3-m kiht, mis võe-

takse kraavikaldalt. Väga tiheda savi-, liiv-savi- ja peenliivamaas on

soovitav torude vahekohad katta karusamblaga ja 0,15—0,2 m paksune
kivideta kruusakiht torudele, pääle panna. Kui torud on peene mulla

või kruusaga kaetud, võib kraavi kinniajamine teatud ajaks seisma jää-
da, sest see on hää, kui õhk pääseb maasse murendamistööd tegema.
Sitkes savimaas on väga hää, kui salakraavid seisavad niiviisi suvel kui-

vaga nädalaid.

Joon. 18.

Joon. 20.Joon. 19.
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Salakraavi päälmise osa

täiteks pannakse kraavist

väljakaevatud põhjamuld
kuni äärteni ja selle pää-

le, maapinnast kõrgemale,
väljakaevatud pinnamuld.

Toru-salakraavide juu-
res on väga tähtis osa s a-

lakraavi suul. Toru-

suud on ainukesed, mis

salakraavituse juures jää-
vad nähtavaiks. Seepärast

peab ka nende ehitus ole-

ma kindel ja püsiv. Kõige
harilikumad ja odavamad

on puust suud. Lihtsaim

salakraavi suu on kujuta-
tud joonisel 22. Soovitav

on torusuule traadist rest

otsa teha.

Sageli tuleb koguja sa-

lakraav juhtida tee või

käidava koha alt läbi. Sel juhul peab selle kindlustama või tarvitama

selleks muhviga torusid. Kõige parem on kindlustus teha betooniga.

Selleks tehakse nii suur pindlaudadest kast, et torud mahuvad sisse ja

ruumi jääb veel 2—3 sm võrra toru ja kasti seina vahele. Kasti põhjale

lüüakse betooni (tsemendisegu 1:4); nüüd pannakse torud kasti ning

täidetakse ka kõrvalt ja päält betooniga.
Soomaid savitorudega kuivendades on ette nähtud torude aluse kind-

Joon. 23.

Joon. 21

Joon. 22.
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6

se mõnikord torude liitekohad tõrvapapi või kotiriidega kinni. See kui

vendusviis oma kalliduse tõttu on vähe tarvitusel.

Soomaade salakraavi materjaliks tarvitatakse enamasti õõnsaid puu-

või freestorusid, laudtorusid, latte ja hagu.
Õõnespuutoruks (freestoruks) valitakse 5—6-tolline männi- või

kuusepuu, pikkusega 2—3 meetrit. See saetakse lõhki ja sellesse õõnes-

tatakse freesi abil veevooluks tarvilik õõnsus. Et vesi paremini sisse

pääseks, selleks saetakse väikesed rennikesed mõlema toru poole serva-

desse (vt. joon. 23). Puutorudele ei ole alla tarvis erilist tuge, sest nad

on küllalt pikad ja seega on ka vajumise ja paigaltnihkumise oht väik-

sem. Freestorust salakraav ei vaja erilist torusuud, kuid viimasele, lah-

tisesse kraavi suubuvale torule peab risti ümber lööma, nagu lauast toru

suulegi, et toru kindlamini püsiks.
Kraavide kaevamine freestorude jaoks sünnib samuti kui savitoru-

dele. Freestorude kraavi asetamisel tuleb silmas pidada, et toru õõnsuste

ühenduskohad oleksid ühekõrgusel. Selleks tuleb vajaduse korral toru-

sid tüükapoolsest otsast õhemaks ta-

huda. Torud tuleb ühendada nii, na-

gu see joon. 23 näidatud.

Neis kohtades, kus mets on en-

dal olemas, või odav, on laud- või

freestoru eelistatuim soo-

maa kuivendusviis.

Laudtorusid tehakse kujult

mitmesuguseid, kõige enam aga nel-

janurgelise läbilõikega. Rohkem tar-

vitatavad läbilõiked, mis vastavad

sagedamini tarvitatavaile savitoru

läbilõigetele, on:

O . lustamine. See sooritatakse

■W//7//A■ nii, et torude alla asetatakse
r ä v wsi «mm

HHT l 3
laud, lauaservad või siledad

LI ™

r

i H I latid. Vesiliivas või savises

t liivas, kus on karta põhja
1 1 '

i i i|

i

i

>'
1 1 1

uhtumist, pannakse torude

alla ja pääle õhuke (10 sm

>—tf.4- —4
» 1

l
i

i

1

1

: :;
— z* —<

1

paksune) kruusakord; kui lä-

hedusest ei ole saadaval

kruusa, siis isoleeritakse to-

Joon. 24.

rud põllumullaga. Ka laudu

pannakse alla. Niisugustes

„jooksvates" maades seotak-
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a) 5,1 X3,8 sm (2X p/2") — vastab ümmarguselt toru 0 5 sm

b) 7,6 X 3,8 „ (3X2" ) —

„ „ „
0 7,5 „

(vt. joon. 24).
Laudtorud tehakse 3,2—6,4 m pikad või ka kogu imeja toru pikkused.

Lauad, millest torud tehakse, peavad olema toored, männi- või kuuse-

puust, osalt poolpuhtad (kaanelauad). Joonisel 25 näeme enamkasutata-

vate laudtorude laudade mõõteid (paksus ja laius). Niisuguste laudkastide

valmistamiseks läheb puud juhul a — 0,0029 m 3 ühe toru jooksva meetri

kohta ehk ühest m
3-st saab 345 jooksvat meetrit toru, ja juhul b —

0,0039 m 3 ühe jooksva meetri kohta ehk ühest m
3-st saab 256 jooksvat

meetrit toru. Kui aga teha torud paksematest laudadest, näiteks tollis-

test, nagu seda mõnikord ette tuleb, siis on see küll asjatu raiskamine,

sest toru vastupidavust suurendab see vähe. Tollistest laudadest saab

1 m
3
-st ainult 143 jooks-

vat meetrit 5,1X3,8 sm

(2XT/2") sisemise mõõdu-
...

.J 1

ga toru (vastab a juhule): ( I ■ ■■
-I

Torud võib valmis teha

kas kodus või ka otseko-

he soos kraavi ääres. Kui

neid kodus teha, siis te-

hakse nad harilikult lühi- Joon. 26.

kesed 2—3-m torud; pikad
torud võib valmis teha kraavi ääres. Kasttorud valmistatakse erilistel

pukkidel, mis on ümmarguselt 70 sm kõrged ja millede pakk-puusse on

saetud nii sügavad õnarused, et kastide küljelauad sisse mahuvad, ja
nii laiade vahedega, kui on toruavause laius (vt. joon. 25). Torude

tegemiseks asetatakse kolm niisugust pukki 2—3 m kaugusele ükstei-

sest, nii et õnarakohad tu-

leksid kohakuti ja pukki-
de pakk-puud oleksid ühe-

kõrgusel. Õnaratesse ase-

tatud külglaudadele naelu-

tatakse põhi tihedasti kin-

ni, lüües naelad iga 30 —-40

sm tagant kohakuti mõle-

masse külglauda. On osa

torust valmis, lükatakse

see edasi õnarateta lisa-

pukkidele, missuguseid on

vähemalt kaks ja millede

kõrgus on ümmarguselt Joon. 27.
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55 sm ja 30 sm. Need hoiavad, et valmis toruosad ei painduks lahti.

Torulaudu jätkates peab vaatama, et laudade jatkukohad ei oleks ligis-

tikku, kuna see vähendab toru tugevust. On põhi kinni löödud, pööra-
takse toru ettevaatlikult ringi ja lüüakse kaanelaud. Kaane ja serva

vahele iga naela kohta pannakse õhuke ca P/2-mm pilpakild. Kaane

vahele jääv pragu võimaldab ülalt äärest vee sissevoolu torusse, pida-
des niiviisi toru alaliselt niiske.

Kodus tehakse torud samuti pukil valmis, kuid ainult lühikesed,
2—3 m pikkused torud, jättes põhjalaua ühest ja kaanelaua teisest otsast

pikemaks. Soo vajumisel vajuvad ka lühikesed torud kaasa, mispärast

pikad torud on otstarbekohasemad.

Kogujad laudtorud on tarvis sageli alumises osas teha jämedamad
kui ülemised torud. Niisugusel korral ei tarvitseerilist jatkukohta teha, vaid

toru läheb pidevalt edasi, suurendades küljelaudade mõõtu (kõrgust), ja

küljelaudu viltu lüües suu-

rendame augu laiust (joon. 26).
Imeja laudtoru ühendami-

ne kogujaga sünnib päält (vt.

joon. 27) või küljelt; kuna

soomaal on enamasti väike

lang, siis on küljeltühenda-
mine sagedamini kasutatav

(vt. joon. 28).
ühenduste tegemisel kae-

vatakse imeja toru otsa ko-

halt koguja kraav pisut laie-

maks, et saada ruumi saagi-
miseks. Päältühenduse kor-

ral löödagu imeja toru ots

kinni ja küljeühenduse juu-
res ärgu unustatagu koguja

külje seest imeja jämedust
kloppi välja saagimast.

Pääle neljakandiliste läbi-

lõigetega torude tehakse vii-

masel ajal ka kolmenurgelise

läbilõikega torusid (vt. joon.
29), kus kasutatakse puunae-

lu ning millede ehitamiseks

vajatakse laudu veidi vä-

hem, kuid millede juures siis-

ki on tööd rohkem.

Joon. 28.

Joon. 29.
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Lattidega salakraavituseks kaevatakse kraavid pisut laiemad, ise-

äranis põhjast. Põhjalaius peab olema 35—40 sm, et valmis seotud lati-

kimp vabalt kraavi mahuks ja et lattide ümber saaks veel hägusid panna.

Salakraavi lattideks sobivad paremini männid, kuused ja kadakad; kui

neid aga kraavitatavalt maa-alalt ei saa, siis kõlbavad ka lepa- ja kase-

latid. Latid olgu võimalikult toored, sirged, ühepikkused ja s—lo-sm5—10-sm läbi-

mõõduga. Latid seotakse enne kraavi asetamist üheks suureks kimbuks,

mille jämedus on 25—30 sm ja pikkus võrdne kraavi pikkusega. See pikk

kimp lastakse korraga kraavi. Sidumine tehtagu hoolsasti, kas traadiga
või pajuvitsadega vähemalt iga meetri tagant. Sidumise ajal tõmma-

takse latikimp köiega õige kõvasti kokku. Enne kimbu kraavi asetamist

peab kraavi põhja lahtisest mullast ja mudast puhtaks pühkima. Et lattide

vahele ei satuks muda ja mulda, selleks kaetakse latid ümberringi hagu-

dega ja hagudele asetatakse kamaramätas, kamarapool allapoole.

Väärnähteid salakraavitustööde teostamisel ja
nende kõrvaldamine.

Salakraavide otstarbekohaseks töötamiseks ja täieliku hää mõju esile-

pääsmiseks olgu salakraavid asjatundlikult ja hästi ning hääst materja-
list tehtud. Kahjuks ei peeta igakord neist nõuetest kinni, rikkudes

sellega salakraavide „hääd nime".

Väärnähted, mis salakraavitustööde teostamisel sünnivad ja mille ta-

gajärjel torud kas kohe pärast tööde läbiviimist või mõne aasta pärast
lakkavad töötamast, on järgmised:

1) eelplaani koostaja poolt tehtavad vead;

2) salakraavitustööde teostamisel tehtavad vead;

3) torude materjalist ja vigadest sündivad ummistuse vead;

4) nõrgast järelevalvest ja korrashoiust sündivad vead ja

5) muud vead, mis sünnivad mitmesuguste looduslike nähete tagajärjel.

Eelplaani koostaja võib teha asjatundmatuse ja hooletuse vigu. Kui

projekti teeb vilunud kultuurtehnik, siis tuleb harva ette ülalnimetatud

projektivigu, mispärast on soovitav, et kuivenduskavad lastagu valmis-

tada Põllutöökoja Kultuurtehnilises Talituses, kus selleks on vilunud

tööjõud. Vilumata eelplaani koostaja võib teha järgmisi vigu: salakraa-

vile antakse liiga väike langus, mille tagajärjel väheneb kogujas sala-

kraavis alamjooksul veekiirus, torusuudele ei ole tarvilikke kaitsevõrke

ette nähtud, teid lõikavatel torudel ei ole vastavat kaitset ümber, torud

projekteeritakse kasvavatele puudele liiga lähedale. Iseäranis suur viga
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on väikese languse andmine, sest väike langus soodustab leetainete ko-

gunemist ja nendega toru ummistumist. Kui langus on väike, siis pere-

mees peab olema sellest tingimata teadlik (maakuivenduskavale juurde-
lisatud seletuskirjas tuleb sellele tähelepanu juhtida), et ta võiks töötege-
mise juures suuremat valvet teostada. Väikese languse juures on

2—3-sentimeetrisest torukraavi sügavuse veast küllalt, et tekitada um-

mistust.

Väga sageli on salakraavide rikkiminemises süüdi lohakas ja

asjatundmatu töö. Väga paljudel juhtudel tehakse nii, et kogu
salakraavitöö antakse töölistele tükitööna välja. Kui töölised on asja-

tundjad, hoolsad ning ausad, siis võib ka tükitööga saavutada usaldata-

vaid tagajärgi. Suuremalt osalt on tükitöölised salakraavitustöö-

deks vilumatatud ja suhtuvad ükskõikselt töö häädusse. Tükitööline teeb

rutates väga palju tööd, kuid ta teeb ka palju olulisi vigu just torude

paigaleasetamises. Kaevatud salakraavi põhja kontrollija ja torude ase-

taja olgu tingimata usaldusväärne päevapalgaline isik. Väiksemates

taludes jätkub mõnikord selleks peremehel või perepojal endal aega,

mis oleks muidugi kõige parem töö hääduse seisukohalt.

Salakraavi põhi peab olema kõrgussuunas nöörsirgelt tehtud, s. o.

torud peavad liituma nii, et ühegi toru ots ei oleks teisest kõrgemal ega

madalamal (vt. joon. 30). Sellega hoiame ära leetainete kogunemise
torudesse. Torude paigalepanemisel tehakse see suur viga, et torude

liitevahe jäetakse liiga suur. Torude otsad peavad liituma nii tihedasti

kui vähegi võimalik, üldi-

selt on nõue, et toru otsas

ei tohi olla sügavamaid
lõhke ega kõrgemaid muh-

ke kui 2 mm. Ka torude

liitumiskoha vahelaiused

ei tohiks olla suuremad.

Liivsavimaades ja samuti

liivase põhjaga soomaa-

des, kus torud asetatakse

liivasse, ei tohi lubada

niigi suuri liitumisvahesid.

Niisugusel juhul peab

juba torude ostmisel või-

malikult sileda otsadega
torusid nõudma ja kui siis-

ki saadetises on ka halve-

maid torusid, peab nende

otsad kas tasandama (tü-
Õige. Vale.

Joon. 31. Väljakaevatud salakraavi põhi.
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Õige. Vale.

Joon. 30. Torude asend salakraavis.
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likas töö) või nad koguni välja heitma

kui kõlbmatud torud. Mõnikord võib

vähema vigadega torusid kasutada

imeja ülal otsas. Seega peaks torude

panemise juures kõik vigased torud

välja sorteerima ja missugused neist

vähegi kõlbavad, ülalpool ära kasuta-

ma. Mõnelt poolt arvatakse, et kui to-

rude vahed on liiga väikesed, siis vesi

ei pääse torusse. See on täiesti ekslik

ja põhjendamatu arvamine, sest näiteks

0 5 sm. (2") torudega salakraavi põik-
lõige täitub veega juba 25-st torude

liitumisvahe põiklõikest, kui liitumise

vahe on ainult 0,50 mm. Seega võib

toru täituda veega juba 7,5 m pikkusel
teel.

Tööde läbiviimisel võib juhtuda
veel niisugune viga, et kraav kaeva-

taks mõnest kohast sügavam kui tarvis.

Pärast kontrollimist täidetakse see liht-

salt lahtise mullaga ja asetatakse torud

pääle. Nii ei või toimida (vt. joon. 31).
Kraavi sügavamaks kaevamisest tuleb

hoiduda, sest lahtisele mullale pandud
torud vajuvad ühes mullaga madala-

male kui teised torud ja tekitavad see-

ga ummistumise. Kui kaevamisel on

siiski viga tehtud, tuleb sügavamaks
kaevatud koht täita mineraalmaas

kruusaga, soomaas võimalikult kodune-

mata turbaga, ja see hoolega kinni tam-

pida, et vältida vajumist ja uhtumist.

Väga suur tööviga on ka see, kui

Joon. 32. Pilte torudest:

1. Toruseintes olevad lubjatükid

(pildil valged laigud) on lõhku-

nud toru. 2. Kõver ja lopergune

toru — tarvitamiseks kõlbmatu.

3. Kõlbmata toru. Ebaühtlase

kuumenduse tõttu on toru põle-

nud kõveraks. Ka suur lubjatükk

on toru seinas. 4. Kõigiti korra-

lik toru.

toru lastakse juba töö ajal ummistuda. See sünnib sageli, kui torude

paigalepanemist alatakse salakraavi altpoolt otsast. Niisugusel juhul

ülalpoolseid torusid pannes mureneb teinekord suuremaidki maatükikesi

torusse. Samuti viib ülaltpoolt torusse valguv lahtine vesi enesega leet-

aineid torusse kaasa, kus need kergesti peatuma jääda võivad. Seepärast
ei tohi torude asetamist alata salakraavi altpoolt otsast.

Savitorude vigadest ja materjalist sündivad salakraavi

ummistused on tingitud pääasjalikult sellest, et toru sisemised seinad ei
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ole tasased, torud on lopergused, suurte lubjatükkide kohalt ja halva

põletamise tõttu võivad nad lõhkeda jne. (vt. joon. 32). Krobelisele ja
mühklikule pinnale hakkab leetaineid kogunema, mis kasvab kord-

korralt suuremaks kuni ummistuseni. Kui torude valmistamiseks on tar-

vitatud liiga vähe segatud lubakivirikast savi, siis võib torude seintesse

jääda suuri põletatud lubjatükke, mis niiskuses kustudes suuremat ruumi

nõudes toru küljest tükke lõhestavad või kogu toru hoopis ära lõhuvad.

Halvasti põletatud torud imevad oma seintesse niipalju niiskust, et kuigi
salakraav on tühi, siiski külma mõjul torud pragunevad. Pragunemisele

järgneb mõne aja pärast kogu toru kokkuvajumine, millega suletakse ka

veevoolu tee. Savist torud, mis 24-ks tunniks paigutatud vette, ei tohiks

enesesse immutada vett mitte rohkem kui lAo—nende kaalust. Kõigi
torumaterjalist ja ehitusest sündivate vigade kõrvaldamiseks on pere-

mehe valvas silm õigel kohal. Juba ostmise juures peab nõudma seest

puhtaid, ristlõikelt võimalikult ühesuguseid, hääst materjalist ja hästi-

põletatud torusid.

Nõrgast korrashoiust sündivad salakraavivead saavad algu-
se harilikult torusuust. Kui torusuul on rest ees, siis peab hoolt pidama,
et resti taha ei koguneks pruuni limast rauaroostet ja lupja. Väikese

langusega salakraavil võib rooste ja lubja kogunemist kogu salakraavi

pikkuses ette tulla. Selle vea ärahoidmiseks peab rauarikastes maades

tarvitama suuremat langust. Salakraavi suu peab olema niiviisi ehitatud,

et rest käib ära või lahti, et aegajalt oleks võimalik puhastust toimetada.

Kui aga torusuus resti ei ole, siis on korrashoid raske, sest torudesse

võib pugeda konni, kalu, linde, vesirotte jm. elavaid olendeid, kes sinna

pesa tehes või surres võivad ummistust tekitada. Kuna salakraavile

osutub rest väga tarvilikuks (iseäranis sääl, kus sama torusuu taga on

suurem süsteem imejaid kraave) ja selle hind on väike, siis on soovitav

seda tarvitada.

Suureks korrashoiu väärnähteks tuleb lugeda seda, kui äravoolukraa-

vid (lahtised kraavid) lastakse põhjast ummistuda, rohtuda, põõsastuda

jne., sest kõigi nende tagajärjel tõuseb äravoolukraavist vesi torudesse.

Torusse minnes võib vesi enesega kaasa viia ka prahti. Samuti ei saa

ummistunud äravoolu juures toru tühjaks joosta ja võib talvel jäätudes
lõhkeda.

Muudest vigadest võiks nimetada vetikate kogunemist, juurte

tungimist torudesse jne. Juurte tungimist torudesse võib vältida sellega,

et esimesel aastal ei kasvatata salakraavide kohal sügavajuurelisi tai-

mi, nagu naereid, peete, kartuleid jne. Samuti takistatakse juurte tungi-
mist torudesse, kui torude ühenduskohad kaetakse tõrvapapiga.

üks torusalakraavide juures esinev viga on see, et torude liitumis-

kohad aja jooksul ummistuvad, mistõttu vett ei pääse küllaldaselt torudesse.
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Niisugune viga esineb pääasjalikult tihedas savimaas ja ka rauarooste-

rikkas maas. See viga hoitakse ära, kui torudele riputatakse 10—20-senti-

meetrine kiht kruusa ja alles selle pääle muld. Mõnel juhul, kui kruusa

saamine on raskendatud, pannakse otsekohe torudele põllumulda, kuigi
sel on ka oma halb külg: juured tungivad sügavas mulla kaudu

torusse.

Kui salakraavil mingisuguse vea tõttu on tekkinud ummistus, siis

peab veakohe üles otsima ja kõrvaldama. Ummistuse mõju

paistab silma maapinnal, mis on ülalpool ummistust ja mis läheb mär-

jaks. Kui aga koguja salakraav on ummistunud, siis voolab torust väga
vähe vett või ei voola üldse. Ummistunud paiga täpsemaks kindlaks-

määramiseks tehakse toru kohale auk maasse. Kui auku tuleb vesi, siis

peab viga olema veelgi allpool; ei tule vett, siis peab viga olema ülal-

pool auku ja salakraavi võime lahti võtta 3—4 meetri ulatusel, jättes
umbes niisama suure vahe, ja jälle avama niisama pikalt, kuni leiame

ummistunud koha. Tehakse ka nii, et üksikute kaevatud aukude kohalt

võetakse torud lahti ja 3 —4 meetri pikkuse raudtraadiga otsitakse

ummistuskohti. Väga hääde tagajärgedega tarvitatakse ummistuspaiga
otsimisel raudkeppi (10—1,5 sm jämedust ja 1,5 m pikkust). Kepi võime

kergesti maasse suruda salakraavitoru sügavuseni. Väljatõmmatud kepilt

näeme, kui kõrgel vea tõttu paisutatud veepind seisab. Kui torustikus

on ummistusviga märgatud, siis on vigase koha ülesotsimine kõige parem

jätta selleks ajaks, kui maa pole enam liiga märg.
Laud- ja freestorude juures esineb harvemaid töö- kui ka materjali-

vigu.

Eritöid salakraavituse juures.

Et salakraav korralikult töötaks, tuleb sageli teha erilisi lisasisse-

seadeid, nagu: suuremad süsteemid varustada settekaevudega, allikate

kohad — lahtise vee koguja kaevudega, teede ja lahtiste kraavide torude

ristlemise kohtades varustada torud betoonkaitsega, lahtise kraavi vett

salakraavi juhtimisel — vastava puhastukaevuga jne.
Settekaevusid kasutatakse suurte süsteemide puhul, kus koguja

toru langust ei saa nii korraldada, et see oleks ühesuurune kogu ulatuses

või et see vähemalt alumises osas ei väheneks. Sel puhul on kaevu ehi-

tus säärane, nagu see joonisel 33 kujutatud. Harilikult tehakse kaevud

betoontorudest, kuid sageli ka laudadest, telliskividest, raudkivist ja ka

vanadest tsemenditündritest. Kõige rohkem tarvitatavad läbilõikega
kaevud on 0 30-—45 sm ja õige uhtainerikka vee puhul (peenliiva-maa-
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des) ka 060 sm. Kaevu sissevoola-

vate torude suu alumised ääred pea-

vad vähemalt nii kõrgel olema, kui

väljavoolava toru ülemine äär, või

veelgi kõrgemal. Kuna settekaevud

jäävad maa alla, siis nende ülesleid-

miseks kaetakse nad päält teissugu-
se mullaga kui on kaevu ümber olev

muld, või kaevu ülesleidmiseks pan-

nakse talu maa piirile või tee äärde

mõnesugused märgid. Kaevusid peab

puhastama enamasti igal aastal.

On veel settekaeve selleks, et

madalasse kohta kogunevat vett to-

rudega ära juhtida (vt. joonis 34),

järsu kallakuga mäeservadest toru

edasiviimiseks (vt. joonis 35) jm.
Lahtise kraavi vee salakraavi juhtimisel (näiteks

piirikraavist) peab vesi torusse sattuma uhtainetest ja igasugusest prahist
vabana. Niisuguse kaevu ehituse näeme joonisel 36. Siin peab vesi enne

kaevu sattumist seisma pisut settimiskraavikeses, mis on harilikust piiri-
kraavist veidi (30 sm) sügavam ja kaevu lähedal. Samuti peab vesi

kaevul asuvast kivifiltrist läbi minema.

Teekraavides oleva vee juhtimist salakraavi näeme joonisel 37. Kui

juurde- ja äravoolutorude suude kõrgustele ei ole väikese langu tõttu

võimalik kõrguste vahet anda, siis tuleb kinnitada torude vahele kaevu

laud, mis takistab vee otsest liikumist. Seda lauda on otstarbekohane

kasutada ka teistes settekaevudes, kus lang väike.

Joon. 33.

Joon. 35.Joon. 34.
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Allikase maa torutamisel

peab vaatama, et torud satuksid

ikka kõige vesisemasse kohta ja

otse allika kohta. Sageli töö tege-

misel, s. o. kraavi kaevamisel pais-
tavad niisugused kohad kõige pa-

remini silma ja seepärast peab

töötegija vastavaid abinõusid tar-

vitusele võtma. Näiteks peab siin

lisaks projekteerituile asetama

veel harvu imejaid torusid mõne-

meetriliste vahedega. Suurematele

allikatele tuleb teha kaev ning
tarvitada suurema läbimõõduga
aukliku seinaga torusid. Allikases

maas on raske kaevata korralikku

kraavi, mispärast siin kraaviseinte

toetamine kaevamise ajal on tar-

vilik. Valmiskaevatud kraavi

pannakse torud nii, nagu joon. 38 näidatud, s. o. kruusakiht torude pääle

ja alla. Suurema allika puhul peab tegema allikakaevu (vt. joon 39).

Kaevu suurus on rippuv allika vee hulgast — 0 30 —0 60 sm.

Kui allikases kohas on frees- või laudtorudega kuivendus, siis tuleb

ka siin torudesse teha augud (tihedasti) ning torud ümbritseda kadaka-

hagudega.

Joon. 36.
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Salakraavituse kuludest.

Salakraavituse ja selle juures tarvilikkude lahtiste kraavide töödeks

peab enne tööleasumist olema selgus ka tööde kulude üle. Iga kraavituse

liigil on erikulud ja ka kulude kogusuurus on erinev, nagu eespool kuul-

sime. Vaatleme iga liigi kulusid üksikult.

Savitorudega kuivenduse kulud.

Savitorudega maa kuivendamine oli meil senini võrdlemisi kal-

lis, sest torude hind oli ebamääraselt kõrge. Nüüd on riik reguleerinud
torude toodangu ja ühtlasi korraldanud ka müügi, seetõttu on need hin-

nalt ka kättesaadavad põllumeestele.
Maa kuivendamiseks vajame kõige enam 0 5-sm (2") ja vähemal mää-

ral ka 0 7,5-sm (3") torusid. Nende hind on tarvitajale lähemas raudtee-

jaamas 0 5-sm — 2,8 senti tükk ja 0 7,5-sm— 4,0 senti tükk (kui torude

pikkus on 33 sm). Arvestada tuleb, et antud pikkusega torusid peab
ostma 100 jooksv. meetri kohta 330 tükki, s. o. 30 toru (10%) katki- ja

praakiminemise jaoks. Arvestame, et 100 jooksv. meetri imeja kraavi

kohta läheb umbes 20 jooksv. meetrit kagujat kraavi 0 (7,5 sm) ehk üm-

marguselt 65 toru. Antud hindasid arvestades tuleks torude hind jooksva
meetri kohta ümmarguselt 10,5 senti. Torumaterjali juurde arvame veel

torusuu keskmise hinna 2,5 kr., seega jooksev, meetri kohta keskmiselt

1,0 senti.

Salakraavi kaevamise arvutame järgmiselt: kaevatavat kraavi on mi-

neraalmaas jooksva meetri kohta keskmiselt 0,35 m3. Võttes ühe m 3 kae-
vamise hinnaks mullase ning liivase maa puhul 28 senti ja savise, liiv-

Joon. 38.
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savise ja kruus-

savise maa puhul
keskmiselt 45 sen-

ti, saame jooksva
meetri kaevamise

hinnaks mullase

ning liivase maa

puhul keskmiselt

10 senti ja 16

senti teiste maalii-

kide puhul. Olu-

des, kus on võrd-

selt mulda, muda

ja raskemaid maa-

kihte, on kulud

keskmiselt 13 senti

jooksv. m kohta.

Kraavi väljakae-
vamisele järgnev

põhja puhastami-
ne ja tasandamine maksab keskmiselt 1,5 senti jooksv. meetri kohta.

Täiesti kordaseatud põhjale võib õppinud tööline kohale panna kesk-

miselt 150—180 jooksv. meetrit toru. Arvestades torupanija kui oskus-

töölise palgaks 10-tunnise tööpäeva juures 4—4,50 kr., on jooksv. meetri

toru panemise kulud ümmarguselt 2,5 senti.

Salakraavi mineraalmaas ajab lihttööline, kelle päevapalk on 3 kr.,

kinni 150—200 jooksv. meetrit päevas, seega on kinniajamise kulud üm-

marguselt 2,0 senti jooksv. meetri kohta.

Niisuguse arvutuse põhjal saame 1 jooksv. meetri savitorudega sala-

kraavi hinnaks (ilma veokuludeta jaamast põllule):
Savitorud 10,5 senti

Torusuud 1,0 „

Kraavi kaevamine 13,0
„

Kraavipõhja puhastamine 1,5
Torude paigalepanemine 2,5
Kraavi kinniajamine 2,0
Torude sorteerimine ja laialilaotamine

kraavi äärde ja muud kulud
...

1,0

Kokku 31,5 senti.

Lisaks eesnimetatud kuludele tuleb veel juurde arvata torude vedu

raudteejaamast või tehasest koju. Kuna veo kaugus on igal talul erinev,

peame selle muudest kuludest lahus arvutama.

Joon. 39.
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Torude veokulusid arvutades peame tundma torude raskuse, mis on

peagu iga tehase toodangul erisugune. Hästipõletatud ja normaalse

seina paksusega torude keskmine kaal peaks olema:

0 5 sm ä 1,25 kg ehk 1000 toru keskmiselt 1250 kg
0 7,5 „

ä 2,10 „ „
1000

„ „
2100

„

Maanteel torusid pikemat maad vedades võib ühe hobuse koorma ras-

kuseks arvata ümmarguselt 400 kg (25 puuda) ja kahe hobuse koorma ras-

kuseks 700 kg (45 puuda). Seega võiks koormas vedada torusid kesk-

miselt:

torusid 0 5 sm ühe hobusega vedades 320 toru ja 2 hob. 560 toru

0 7,5
„ „ „ „

190
„ „

2
„

330

Kui vedamine sünnib hobustega näiteks 5,10 või 25 km kauguselt,

missugustele kaugustele vastavalt võib teha 10-tunnise tööpäevaga 3,2
või 1 voori, ja kui tunni veohinnaks arvata ühe hobusega vedades 44 sen-

ti ja kahe hobusega 65 s., siis on veohind toru kohta sentides kesk-

miselt:

Ühe hobuse vankriga
vedades

Kahe hobuse vankriga
vedades

0 5 sm 0 7,5 sm 0 5 sm 0 7,5 sm

0,40 snt. 0,70 snt.

0,60
„

1,05
„

0,25 snt. 0,40 snt.

0,37
„

0,60
„

1,05 0,60

1,20 „ 2,10 0,75 „ 1,20

Nägime, et salakraavi kulud jooksv. meetri kohta veokuludeta olid

31.5 senti ja kui võtame keskmise veokauguse jaamast 10 km, saame

ühe toru kohta veokulu keskmiselt 0,8 senti ehk jooksv. meetri kohta

2.5 senti; seega on kogukulud jooksv. meetri kohta 34 senti. Arvestades

mineraalmaas ha kohta 350 jooksv. meetrit salakraavi, on seega salakraa-

vituse kulud ha kohta keskmistes oludes ümmarguselt 120 krooni.

Lisaks tuleb savitorudega kuivendamisel kaevata eelvooluks lahtine

kraav, mille ulatus kõigub võrdlemisi suurtes piirides. Keskmiselt võib

seda arvestada 30 kr. ha kohta. Seega kokku kõik kuivenduse kulud ha

kohta on keskmiselt 150 krooni. See on hind, mis keskmiselt rasketes

oludes võiks mineraalmaa kuivendamisel võtta eelkalkulatsiooni aluseks.

Tegelikult esineb kõikumisi 110—180 krooni piirides.

Laudtorudega kuivenduse kulud.

Laudtorudega kuivendus on sügavsoode kuivendusviis,

mispärast töö hinnad on arvestatud kõik turbamaa kohta.
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Imejaks toruks avaga 5,1X3,8 sm (2"X2 1/
2") läheb laudu 100 jooksv.

meetri kohta 0,29 m 3 ja 100 jooksv. meetri imejat toru vajab soomaas

kogujat toru keskmiselt 25 meetrit, milleks on tarvis laudu 0,098 m
3,

kok-

ku jooksva meetri kohta 0,388 m 3. Võttes laudade tihumeetri hinnaks

ümmarg. 30 kr. ühes veokuludega, saame (30X0,388:125) ühe jooksva
meetri materjali hinnaks ümmarguselt 9,5 senti.

Mees lööb laudu kokku toruks keskmiselt 15 jooksv. meetrit tunnis.

Arvestades tunnitasuks 30 senti, tuleb toru töö hinnaks 2 senti. Laudtoru

tegemiseks tarvitame 2" naelu ümmarg. 1 kg 55 jooksva meetri kohta.

Naelte kg hind kastiviisi ostes (15 kg) on ümmarg. 35—40 senti, seega

ümmarg. 0,7 senti jooksva meetri kohta. Lisaks siia juurde kaane- ja
servalaua vahele löödavate pilbaste ja torusuu resti hind, kokku üm-

marg. 0,3 senti, on see kulu kokku 1 sent jooksva meetri kohta.

Kraavi kaevamine maksab ümmarg. 10 senti jooksv meeter, kui arves-

tada kaevatavaks maaks ümmarg. 0,4 m 3 jooksva meetri kohta, hinnaga
25 senti m 3, kuhu juurde on arvatud ka tarvilik põhja puhastamine enne

toru paigalepanemist.

Laudtorusid jõuab üks mees paigale panna umbes 600 jooksvat meet-

rit päevas, mis teeb kulusid 3-kroonise päevapalga juures (lihttööline)
0,5 senti iga jooksva meetri kohta.

Salakraavi ajab tööline kinni soos ca 200 jooksv. meetrit päevas; see-

ga kulusid jooksv. meetri kohta ümmarguselt 1,5 senti.

Niisuguse arvutuse põhjal saame 1 jooksva meetri laudtorukraavi

hinnaks:

Kokku: 25,5 senti.

Arvestades sooma kuivendamiseks keskmiselt 300 jooksv. meetrit

salakraavi ha kohta, on ainult salakraavikulud ühe hektaari kohta üm-

marguselt 77 kr. Lisaks sellele tuleb ha kohta ümmarguselt 100 jooksv.
meetrit lahtist kraavi, mille hind keskmiselt (115 sm sügavuse kraavi

juures ristlõikega 1,7 m 2 ä 25 s. m 3 eest) 42 krooni.

Nii siis laudtorudega soomaa kuivendamise keskmine kulu on

119 krooni. Olenevalt materjali saadavusest on hinna kõikumine 90—140

krooni piirides.

torumaterjal (ühes veoga) 9,5 senti

toru tegemine 2,0 „

naelad, pilpad ja restid 1,0 „

kraavi kaevamine 10,0 „

torude paigalepanemine 0,5
„

kraavi kinniajamine 1,5 „

muud ettenägemata kulud 1,0
„
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Freestoru-, latt- ja hao-salakraavidega kuivendamise kulud.

Freestorudega soomaad kuivendades on kulud väga erinevad,

sest siin on mõõduandev asjaolu, kas kohapääl—kuivendatavalt maa-alalt

- on freestorudeks tarvilikku puumaterjali saadaval või tuleb seda oma

korralikust kasvumetsast võtta, kaugemalt juurde vedada või koguni
osta, ja ka see, kas freesimismasinat on läheduses kasutamiseks saadaval.

Ostes torupuud ja muretsedes kaugelt freesmasina võib juhtuda, et frees-

toru hind jooksv. meetri kohta tuleb niisama kallis või veel kallim kui

laudtoru hind. Eelkalkulatsioonides võime freestorudega kuivenduse

hinna arvestada keskmiselt võrdseks laudtorudega kuivenduse hinnaga.
Latt- ja haotoru salakraavid tulevad keskmiselt 60—90 kr. ha kohta,

mispärast neid nende küllalt kõrge hinna jahalvatöötamisvõime

ning vastupidavuse pärast ei või eriti soovitada.

Salakraavituse tööde mehhaniseerimise ja
ratsionaliseerimise võimalusi.

Salakraavituse töid on võimalik mehhaniseerida, kui võtame kasutami-

sele vastavad masinad, nagu torukraavi-kaevajad, nn. torukraavimutid,

mis ka torud maasse asetavad (vt. joon. 40), eelvooludeks vajalikkude lah-

tiste kraavide kaevamiseks vastavad väikesed raambagerid, kraaviadrad

ja salakraavimutid, mullaveokühvlid. Nende masinatega pääle torumuti

ja mullakühvli pole meil töötatud, kuid loodetavasti saame lähemas tu-

levikus neidki katsetamiseks. Katsetama peab, enne kui neid kellelegi
soovitada, sest mehhaniseerimine pole veel igakord ratsionaliseerimine.

Joon. 40.
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Salakraavituse mehhaniseerimi-

seks võib esialgu soovitada kraavi-

muti (vt. joon. 41) kasutamist, kuna

sellega on nii välismaised kui ka vä-

hesed kodumaised katsed häid ta-

gajärgi andnud. Kraavimutt maksab

praegu 240 kr. ümber; veoriistaks on

traktor. Töötada on sellega otstarbe-

kohane kivideta ja kändudeta ning
loomuliku languga maas. Kraavid

aetakse savimaas 4—B- ja turba-

maas s—lo-m5—10-m vahelaiusega. Kraa-

vid püsivad 3—6 aastat. Töötamine

on odav. Kraavi 100 jooksva meetri

kohta on meie oludes kulusid olnud

10 sendist kuni 1 kroonini. Tööta-

mise juures on tarvilik lisaks trak-

torijuhile 2—3 meest.

Kraavimutiga töötamisel künna-

me maasse torpeedotaolise sahaga avause, mille saha järel tulev kuul

veel suuremaks surub (vt. joon. 41).
Ratsionaliseerida võime salakraavituse töid ühistegelisel teel. Meil

on üle maa suur hulk veeühinguid ja igaühes neis tehakse suurel hul-

gal maaparandustöid. Muretseksid veeühingud endile vastavad ma-

sinad, oleks kapitali kokkusaamine kergem, oleks võimalik masinatele

alaliselt tööd anda ja oleks võimalik töö juures harjunud töölisi ning ka

tööjuhte pidada. Sellega oleksid töö tulemused suuremad, kvaliteedilt

paremad ja ka tunduvalt odavamad.

Määrusi ja korraldusi, mis puudutavad salakraavitust.

1. Väljavõte „Maakapitali seaduse teostamise määrusest".

Maaparanduslaenu d.

§ 43. Maaparandulaenu antakse:

1) veeühingutele ja

2) põllumajanduslikele kinnisvarade omanikele ja kasutajaile.

§ 44. Maaparanduslaenu antakse järgmiste tööde läbiviimiseks:

1) Maade kuivendamiseks ja niisutamiseks;

2) maa kuivendamise otstarbel vajalikkudeks jõgede süvendus-õgvendus-
töödeks ja pääkraavide kaevamiseks;

3) maade puhastamiseks kividest ning kändudest ja uudis-

maade ülesharimiseks;

4) teiste põhiparanduste tegemiseks.

Joon, 41.
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§ 45. Laenu saamiseks esitatakse E. Maapangale kirjalik sooviavaldus, milles

tähendatakse:

1) laenu otstarve;

2) talu asukoht, nimetus ja suurus kõlvikute järgi;

3) talu senised maaparandused ja nende seisukord;

4) talul lasuvad võlad ja koormatised.

Avaldusele lisandatakse maaparanduse plaan ühes eelarvega.

Veeühingud ei tähenda sooviavalduses p. 2—4 ettenähtud andmeid, kuid lisanda-

vad avaldusele: •

1) kohaliku vallavalitsuse tõendi, et veeühingu liikmete kohustused on Vee-

ühingute seaduse § 34 alusel vallavalitsuses peetavasse registrisse sisse kan-

tud ja

2) maa-veekomisjoni poolt tõestatud ärakirja ühingu pääkoosoleku protokollist

laenutegemise otsustamise kohta.

§ 46. Maaparanduslaenud määrab Eesti Maapank Katastri ja Maakorralduse

Osakonna direktori nõusolekul.

§ 47. Laenu kestvus on maakuivendusel savitorudega kuni 35 aastat,

muude kuivendusviiside korral kuni 25 aastat ja veeühingutele pääkraa-
vide kaevamiseks kuni 10 aastat.

Laenu antakse esijoones veeühingu tele ja säärasteks maaparandus-

teks, kus kuivendus sünnib savitoru-trenaažiga. ♦)

§ 48. Pääkraavide kaevamiseks, mis teostatakse veeühingute kaudu, antakse

maaparanduslaenu ilma intressideta.

2. Väljavõte „Põllutöökoja juhtnööridest uudismaade premeerimiseks".

Maakuiv e n d u s e eest:
Preemia üksusi

ha kohta

1. liik: 1

a) lahtine kraavitus — kraavide kogupikkusega ha kohta kuni 300 m.

2. liik:
... . H/2

a) lahtine kraavitus — kraavide kogupikkusega ha kohta 300—400 m.

b) latt- ja haodrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega — kraavide

kogupikkusega ha kohta kuni 400 m

c) frees- ja lauddrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega — kraa-

vide kogupikkusega ha kohta kuni 300 m.

3. liik: 2

a) lahtine kraavitus — kraavide kogupikkusega ha kohta üle 400 m;

b) latt- ja haodrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega — kraavide

kogupikkusega ha kohta üle 400 m;

c) frees- ja lauddrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega —
kraa-

vide kogupikkusega ha kohta 300—400 m;

d) kividrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega — kraavide kogu-

pikkusega ha kohta kuni 300 m.

4. liik: 21/2

a) frees- ja lauddrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega — kraa-

vide kogupikkusega ha kohta üle 400 m;

b) kividrenaaž ühes vajaliste lahtiste kraavidega

kraavide kogupikkusega ha kohta üle 300 m.

*) Trenaaž — salakraavitns.
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Preemiaüksuste suuruse määrab igal aastal Põllutöömin. Põllumajandusosakonna

direktor, kusjuures preemia ülemmääraks ühe ha kohta on 50 krooni ning ühe maja-

pidamise kohta aastas 100 krooni.

Uudismaadeharijaile, kes teostavad uudismaade harimist veeühingute piirkonda-

des, makstakse lisaks preemiatele 20% preemia summast.

4. Kaubandusühing „Ehituskivi“ poolt alandatud hindadega müüdavate savist

põllutorude vastuvõtmise nõuded.

1 Torud peavad olema hästi põletatud ja heleda kõlaga.
2 Lupja ei tohi toruseintes sisalduda suuremate teradena kui 2-mm läbimõõ-

duga, seejuures kõigi lubjaterakeste läbimõõdu summa ei tohi ületada ühe

toru kohta 10 mm.

Lubjapesakeste sisaldust proovitakse sel teel, et 48 tundi vees seisnud

torul, kui see lubjasisalduse tagajärjel on katki läinud, mõõdetakse ilm-

sikstulnud lubjapesade läbimõõte. Torud peavad olema vähemalt 2 näda-

lat vanad, enne kui neid eeskirjeldatud viisil proovida võib. Vaba süsi-

haput lupja (CaCO
3 ) ei tohi põletatud toru sisaldada rohkem kui V 2%

kuiva toru kaalust.

3. Toru seina sisemine pind peab olema vaba konarustest, õõnsustest või muu-

dest ebatasasustest, samuti seinas ei tohi olla läbiulatuvaid pragusid.
Ka toru otstes ei tohi olla teravaid esilekerkivaid ääri või ebatasasust

Katkilöödud toru murdepind peab näitama ühtlast ja tihedat materjali-
koostist.

4 Toru otsapinnad peavad olema tasased, õnaruste sügavus peab jääma kesk-

miselt alla 2 mm ja ükski neist ei tohi olla sügavam kui 3,5 mm.

Toru ristlõik peab olema korrapärane sõõr ja toru pinnad peavad olema

toruteljele risti.

5

Torude põigud (korrapäratused), mis avalduvad protsendiliselt valemis

100 (dmax — dmin),

j kus dmax — proovitava toru kõige suurem, dmin —

selle kõige väiksem ja d nende aritmeetiline keskmine läbimõõt, ei tohi

olla ühelgi torul üle 12% ja keskmiselt mitte üle 6%.
6.' Torud peavad olema valmistatud meetermõõtudes sisemise läbimõõduga: 50,

65, 80, 100, 130, 160 ja 200 mm. Toru läbimõõt tohib normaalselt suurem

olla kuni 5% ja normaalselt väiksem kuni 3%.
Läbimõõt määratakse sel teel, et kummalgi toruotsal mõõdetakse kõige

suurem (dmax) ja kõige väiksegi (dmin) siseläbimõõt ja saadud neljast

arvust võetakse aritmeetiline keskmine (d).

Märkus: ülemineku korras võib majandusministri loal valmistada toru-

sid ka teissuguse läbimõõduga.

7 Toru pikkus peab olema V 3 meetrit, s. o. 333 mm. Lubatav vahe pikkuses

ühele või teisele poole võib olla kuni 0,5 sm. Pikkuseks loetakse keskmine

aritmeetiline toru suurimast (1 max) ja vähimast (1 min) pikkusest, kus-

juures suurim pikkus (1 max) mõõdetakse torupinda mööda, vähem (1 min)

aga kõveruse sidejoont mööda.

8 Torud peavad olema sirged.

100 (1 max — 1 min)
Lubatav kõverus peab jääma valemiga: — < 4

määratud piiresse, kusjuures D = d + 2 s on toru väline läbimõõt.
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9. Toru seina paksus (s) olenevalt läbimõõdust (d) peab olema järgmistes

piirides:

Toru Seina paksus
läbimõõt alammäär ülemmäär

40 (7,5) (11)
50 8 12

65 8,25 13

75 (9) (15)

1680 9,5
100 10,5 18

130 12 20

160 14 23

200 16 26

10. Toru murdetugevus peab olema nii suur, et torud ei murduks vähema koor-

matuse juures kui allpool näidatud:

Toru läbimõõt Murde koorem

mm

(40)

kg

(280)
50 370

65 540

(75) (680)
80 740

100 1000

130 1400

160 2000

200 2800

Murdetugevust proovitakse sel teel, et proovitav toru asetatakse kahele

10-mm läbimõõduga terastrossile, nii et tugikohtade vahe oleks 25 sm ja
trossid ümbritseksid toru poole ümbermõõdu pikkuselt. Nende kahe kande-

trossi vahele keskelt üle toru pandud kolmanda trossi külge asetatakse koo-

rem, mida vähehaaval suurendatakse kuni toru murdumiseni. Koorem, mille

juures toru murdub, näitab toru murde tugevust. »*

11- Iga toru välispinnale peab olema sisse pressitud tööstuse märk, kus toru

valmistatud.

12. Olemasolevate põllutorude ja 1939. a. produktsiooni kohta ei ole eestoodud

tehniliste nõuete rakendamine sunduslik.

L. SEPP

Majandusminister.

A. TUPITS

Põllutööminister.

A. LEPIK

Katastri ja Maakorr. Osak. Direktor.
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3. Vabariigi Valitsuse otsus savist põllutorude soodustatud hinnaga müügi asjus.

1. Täienduseks Vabariigi Valitsuse otsusele 10. novembrist 1938. a. (protokoll
nr. 89, p. V) lubada Majandusministril 1939. aastal põllutorudele soodustatud hinna

võimaldamiseks ning tarviliku kontrolli ja nõuande teostamiseks anda k.-ü-le „Ehi-
tuskivi" toetust selleks määratud krediitidest, kui k.-ü. „Ehituskivi“ poolt täidetakse

alljärgnevad tingimused:

a) Ostetakse põllutorusid (pikkuses 330 mm) tootjatelt hinnaga

mõõdus 50 mm

tööstuse õuel kuni 4,0 senti tükk ja
tööstusele lähemas raudteejaamas 4,7 senti tükk vagunis;

mõõdus 60 mm

tööstuse õuel kuni 4,5 senti tükk ja
tööstusele lähemas raudteejaamas 5,2 senti tükk vagunis;

ja mõõdus 75 —80 mm

tööstuse õuel kuni 6,5 senti tükk ja
tööstusele lähemas raudteejaamas 7,1 senti tükk vagunis;

b) müüakse põllutorusid:
mõõdus 50 mm

tööstuse õuel 2,1 senti ja

ostjale lähemas raudteejamas 2,8 senti tükk;

mõõdus 60 mm

tööstuse õuel 2,7 senti ja

ostjale lähemas raudteejaamas 3,4 senti tükk;
mõõdus 75 —80 mm

tööstuse õuel 3,4 senti ja

ostjale lähemas raudteejaamas 4,0 senti tükk.

Märkus I: Praegu turul leiduvaid eri pikkusega torusid ostetakse ja
müüakse proportsionaalselt nende pikkusega odavamalt.

Märkus II: Praegu turul leiduvaid torusid mõõdus 40 mm ostetakse

tööstuse õuel kuni 3,5 senti ja tööstusele lähemas raudteejaamas kuni 4,2

senti tükk ja müüakse tööstuse õuel 1,9 senti ja ostjale lähemas raudtee-

jaamas 2,6 senti tükk.

c) kontrollitakse, et põllutorud kvaliteedilt vastaksid nõuetele, mis selle otsuse

täitmiseks antakse Majandusministri poolt kokkuleppel Põllutööministriga;

d) kulutatakse kontrolli ja nõuande teostamiseks mitte üle 0,1 sendi iga müüdud

põllutoru kohta;

e) määratakse kindlaks juurdemaksu ulatus Vabariigi Valitsuse eespoolmärgitud

otsuse p. 2-f korras ja

f) antakse tööstustega sõlmitavad ostulepingud enne nende sõlmimist Riigikont-
rollile läbivaatamiseks.

2. Tarvilikud sammud põllutorude ostu-müügi operatsioonide ja propaganda ning
kontrolli teostamiseks antakse Vabariigi Valitsuse eespoolmärgitud otsuse p. 3 korras.

K. EENPALU

Peaminister.
L. SEPP

Majandusminister.

K. TERRAS

Riigisekretär.
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K-U ..EHITUSKIVI..
Tallinn, V. Karja 12-1. Telefon 455-30.

MÜÜB POLLUTORUSID:

Kõikidele ostjatele üle maa järgmisil tingimusil ja järgmisist

tehaseist:

A/s. «Telliskivi Tehased"

Aseri

Gross, B. Sangaste
Kiss, Ed. Voltveti

Kahro, O. Sangaste
Välbe, Fr. Sangaste

Traubenberg, G. Särevere

Veski, H. Vorbuse

Tamm, Aug. Kudina

Scheibert, O. Sindi-Lodja

Kiviselg, E. Voltveti

Mägi, M. Uue-Kariste

Sööt, G. Rõngu

Tomson, G. Vana-Vändra

Kübar, A. Sangaste
Hersov, G. Lepistu
Võigas, A. Rajangu

Rosi, I. Raudna

ise laost ära viies

pikad:
330 mm

40 mm läbimõõt 1,9 senti

50 mm //
2,1 u

75—80
n

3,4 M

Ostjale lähemas r/jaamas:

40 mm läbimõõt 2,6 senti

50 mm // 2,8 H

75—80
u 4,0 H

X

K-Ü ..EHITUSKIVI..



PÕLLUTÖÖKOJA
KULTUURTEHNIKA- JA MAAMÕÕDUTALITUS

TALLINN, Pikk tänav 42. KÕNETRAAT 484-86

TARTU, Holmi tänav 12. KÕNETRAAT 37-54

Talitus teeb alandatud tasu eest igasuguseid
kultuurtehnilisi eeltöid ja maamõõdu- ning
maakorraldustöid, nagu: maakuivenduse ja
-niisutuse eelplaane, veeühingute eeltöid, pea-

kraavide projekte, kraavide märkimisi, turba-

rabade kasutamise kavasid, turba kasutuskõlb-

likkuse määramisi, kalatiikide projekte, põl-
dude ja karjakoplite jaotusi, talude mõõtmisi,

jagamisi ja liitmisi, popsikohtade eraldamisi,

lapimaade korraldamisi piiride õgvendamiseks
ja teede rajamiseks vastavaid kavasid jne.

Tööde ülesandmisi võetakse vastu Talituses või

kohapealse maatulunduskonsulendi juures.
Tasuta nõuanne igasugustes kultuurtehnilistes,

veemajanduslikes, turbakasutamise, maamõõdu

ja maakorralduse küsimustes.

EHITUSTALITUS

TALLINNAS, Pikk tän. 40. KÕNETRAAT 442-86

Koostab alandatud tasunormide alusel: põllu-
majanduslikkude ehituste ja talumööbli kava-

sid, töö- ja detailjooniseid, ehituseelarveid ja
arvestusi. Teostab kohapeal ehitustehnilist nõu-

annet, järelevalvet, ekspertiise jne. Korraldab

üle maa kursusi puutöö, talumööbli valmista-

mise, tubade sisustamise, hoonete värvimise ja
kodukaunistamise alal.

Ehitusnõuandjad Harju-, Viru-, Viljandi-,
Tartu-, Pärnu-, Võru- ja Saaremaal. Kirjalik
nõuanne tasuta. Tööde ülesandmised saata

Talitusele või üles anda lähemale maatulundus-
konsulendile.
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