MAAPARANDUSE UURIMISTÖÖ TULEMUSTE
VORMISTAMISE JUHEND
Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 28.06.2005.a. juhend nr.5

Maaparanduse uurimistöö tulemuste vormistamise juhend (edaspidi juhend) on koostatud
Põllumajandusministri 30.09.2004.a. määruse nr.163 “Maaparanduse uurimistööle
esitatavad nõuded” (RTL 2004, 132, 2034) alusel lähtudes Põllumajandusministri
16.08.2004.a. määruse nr.137 „Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo
põhimäärus“ (RTL 2004, 113, 1776) § 7 lõike 4 punktist 2.
1. peatükk
ÜLDOSA
1. Kasutusala
Käesolev on juhendi ülesanne on abistada maaparanduse uurimistöö tegijat uurimistöö
tulemuste vormistamisel ning tulemuste üleandmisel maaparanduse uurimistöö tellijale ja
piirkondlikule maaparandusbüroole.
2. Üldmõisted ja -nõuded
(1) Maaparanduse uurimistöö tehakse, kui see on projekteerimistingimustes ette nähtud.
(2) Maaparanduse uurimistöö tehakse mahus, mis tagab ehitusprojekti koostamiseks ja
maaparandussüsteemi ehitamiseks vajalike andmete usaldusväärsuse.
(3) Maaparanduse uurimistööd tegev ettevõtja peab esitama uurimistöö tulemused
projekteerimistingimuste taotlejale ja piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi
maaparandusbüroo) uurimistöö lõpetamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
3. Uurimistöö liigid
Maaparanduse uurimistöö on:
1) topogeodeetiline uurimistöö;
2) mullastikuline uurimistöö;
3) kultuurtehniline uurimistöö;
4) hüdrotehniline uurimistöö;
5) maaparandussüsteemi tehnilise seisukorra uurimistöö;
6) muu projekteerimistingimustes ettenähtud uurimistöö.
2. peatükk
UURIMISTÖÖ TULEMUSTE VORMISTAMINE
4. Uurimistöö tulemuste vormistamise nõuded ja aruande koosseis
(1) Uurimistöö tulemused vormistab uurimistööd tegev ettevõtja paberkandjal aruandena,
mis koosneb seletuskirjast ja topograafilisest kaardist (edaspidi uurimistöö kaart).
(2) Aruande koosseisu kuuluvad:
1) tiitelleht;
2) sisukord;
3) seletuskiri;
4) seletuskirja lisad;
5) uurimistöö kaart.

5. Aruande tiitellehe ja sisukorra vormistamine
(1) Uurimistöö aruande tiitellehele märgitakse:
1) uurimistööd tegeva ettevõtja nimi ja sideandmed ning logo selle olemasolul;
2) uurimistöö number selle olemasolul;
3) uurimistööd tegeva ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (edaspidi
MATER) registreeringu number;
4) maaparandusehitise omaniku nimi;
5) maaparandussüsteemi kood;
6) maaparandusehitise nimetus ja kood;
7) rekonstrueeritava maaparandusehitise täiendnimi (olemasolul);
8) uurimistööd tegeva ettevõtja volitatud isiku nimi ja allkiri;
9) uurimistöö teinud isiku nimi ja allkiri;
10) uurimistöö aruande koostamise koht ja aeg.
(2) Uurimistöö aruande sisukorda märgitakse seletuskirja osade nimetused, tehniliste
jooniste ning lisade loetelu ning kõigi aruandes sisalduvate dokumentide(uurimistööde
väliraamat, filtratsioonimooduli ja drenaaži tehnilise uurimise protokoll, pikiprofiil,
ristprofiilid, abitabelid jne) nimetused ja mahud.
6. Uurimistööde aruande seletuskirja vormistamine
(1) Uurimistööde aruande seletuskirja üldosas kirjeldatakse:
1) uurimistöödega haaratud maa-ala;
2) projekteerimistingimustes ettenähtud uurimistöid;
3) uurimistööde teostamiseks kasutatud lähtematerjale;
4) tehtud uurimistöid;
5) laboratoorseid uuringuid;
6) uurimistööde vastavust projekteerimistingimustele;
7) uurimistöödest tulenevaid järeldusi;
8) uurimistöödest tulenevaid ettepanekuid ehitusprojekti koostamiseks.
(2) Uurimistöö andmete alusel täidetakse lisas 1 toodud tabel „Uurimistööde loetelu“.
Uurimistöödel kasutatud olemasolevate või paigaldatud uute reeperite kohta täidetakse
lisas 2 toodud tabel „Reeperite loetelu“.
7. Uurimistööde aruande lisad
Uurimistööde aruande lisad on nende olemasolul:
1) laboratoorsete uuringute tulemused;
2) uurimistööde väliraamat;
3) uurimistööl kasutatud teostusjoonised;
4) filtratsioonimooduli ja drenaaži tehnilise seisundi uurimise protokoll;
5) veejuhtme pikiprofiil ja ristprofiilid;
6) abitabelid;
7) muud uurimistöö käigus kogutud andmed.
8. Uurimistöö kaardi vormistamine
(1) Uurimistöö kaardile kantakse andmete olemasolul:
1) uurimistööl mõõdistatud maa-ala piir, uurimistööl mõõdistamispunktidega

tihendatud maa-ala piir, maaparandussüsteemi tehnilise seisukorra uurimistöö piir ja
uurimisprofiilide asukohad ning numbrid, filtratsioonimooduli määramispunktide
asukohad ja numbrid, uurimistööl rajatud puuraukude asukohad ja numbrid,
sügavkobestamist vajava maa-ala piir, mullastiku uurimistöö piir, kultuurtehnilise
uurimistöö piir;
2) uurimistööl mõõdistatud teede ning veejuhtmete piketid;
3) veejuhtmete nimetused või numbrid ning voolusuunad;
4) veejuhtme sette maht (m3/m), vastava lõigu pikkus ja kultuurtehniliste tööde
kirjeldus ning maht;
5) veejuhtmel olevate rajatiste tehnilise seisundi kirjeldus;
6) uurimistööl mõõdistatud trassi piketid;
7) maaparandussüsteemi teenindava tee asukoht, nimetus ja tehnilise seisundi kirjeldus;
8) uurimistööl kasutatud või asetatud reeperite asukohad;
9) muud uurimistööl tehtud märkused ja selgitused.
(2) Uurimistöö pindalad märgitakse 0,1 ha täpsusega.
(3) Uurimistöö kaart varustatakse kirjanurgaga.
3. peatükk
UURIMISTÖÖ TULEMUSTE ARUANDE ESITAMINE
9. Uurimistöö aruande esitamine projekteerimistingimuste taotlejale
Projekteerimistingimuste taotlejale esitab uurimistööd teinud ettevõtja uurimistöö
tulemused vastavalt projekteerimise töövõtulepingus ette nähtud korrale.
10. Maaparandusbüroole üleantava uurimistöö aruande koosseis
Maaparandusbüroole esitab uurimistööd teinud ettevõtja uurimistöö aruande, milline
koosseis on järgmine:
1) tiitelleht;
2) sisukord;
3) seletuskiri;
4) laboratoorsete uurimistulemuste protokolli koopia;
5) projekteerimistingimuste väljastaja poolt vajalikeks peetud muude dokumentide
koopiad,
6) uurimistöö kaart.

Lisad: 1. Tabel „Uurimistööde loetelu“
2. Tabel „Reeperite nimekiri“
Näidised: 1. Tiitelleht
2. Uurimistööde loetelu
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maht

tegemise aeg

tegija

Maaparanduse uurimistöö
tulemuste vormistamise juhendi
lisa 2
Reeperite loetelu
Jrk
nr

Reeperi
number

Reeperi
klass

Reeperi ja selle asukoha kirjeldus

Tabel 2
Reeperi
kõrgusarv (m)

NÄIDIS 1
PROJEKTEERIMISBÜROO
MAAKUIVENDUS
MATER reg.nr.

MU 0 0 5 7

- 0 0

Ehitusprojekt nr.

05576

Riigimetsa Majandamise Keskuse Valga metskond

Maaparandussüsteemi

kood

3 1 0 1 3 4 0 2 0 0 4 0

Urvaste metsakuivendus

kood

0

0

1

EHITUSPROJEKTI

UURIMISTÖÖ

ARUANNE

SELETUSKIRI JA KAART

Juhataja
(allkiri)
Projekti autor
(allkiri)
Vastutav spetsialist (allkiri)

Tallinn 2005.a.
PROJEKTEERIMISBÜROO MAAKUIVENDUS
R E G I S T R I KOOD 1 0 0 3 3 6 6 9
MUSTAMÄE TEE 33, 10 616 TALLINN
E E S T I / E S T O N I A
TEL: (372) 6 528 400 · FAX: (372) 6 565 100

Mart Suur
Ants Saarde
Mihkel Kõva

NÄIDIS 2
Uurimistööde loetelu
Tabel 1
Jrk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nimetus
Kõrgusliku põhise täpsustamine ja
nivelleerimistööd
Eesvoolude uurimine ja töömahtude
hindamine
Sette eemaldamise ja võsa
raadamise mahtude hindamine
Teetrasside piketeerimine,
nivelleerimine
Truupide tehnilise seisukorra
uurimine
Teetrasside lõimise määramine

Uurimistöö
maht

tegemise aeg

tegija

16,2 km

25.-31.juuli 2005.a.

7,3 km

05.-30.sept.2005.a.

A.Saarde
L.Käbi
A.Saarde

68 km

05.-30.sept.2005.a.

A.Saarde

2,7 km

5….7.sept.2005.a.

35 tk

05.-30.sept.2005.a.

A.Saarde
L.Käbi
A.Saarde

2,7 km

5….7.sept.2005.a.

A.Saarde
L.Käbi

