
 
 
ÜHISEESVOOLU UUENDUSPROJEKTI SELETUSKIRJA TABELITE VORMID 
 
Tabel 1. Uurimistööd 
 

 
 
Tabel 2. Reeperite loetelu 
 

 
 
Tabel 3. Voolusängi seisund ja vajalike tööde mahud 
 

 
 
Tabel 4. Dreenisuudmete vajalike tööde mahud 
 

Põllumajandusministri 11. juuli 2003. a määruse nr 68 
«Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- 

ja vorminõuded» 
lisa 4 

(põllumajandusministri 21. juuni 2006. a määruse nr 76 
sõnastuses) 

Jrk nr Uurimistöö kirjeldus Uurimistöö tegemise aeg Uurimistöö tegija 

            

            

            

            

Jrk nr Reeperi number Reeperi klass Reeperi ja selle asukoha kirjeldus Reeperi kõrgusarv (m) 

               

               

               

               

Jrk 
nr  

Eesvoolu lõigu  Settekihi  Sette eemaldamine  Võsa ja peenmetsa raie 
ning koristamine  

Kopratammi 
likvideerimine (tk) 

asukoha 
kirjeldus  

pikkus 
(m)  

paksus 
(m)  

maht 
m3/m  

käsitsi 
m3 

mehhanismidega 
tuh m3 

keskmise 
tihedusega 
(100 m2)  

tihe 
(100 m2)  

                              

                              

                              

                              

  Kokku                 

Jrk 
nr  

Drenaažisüsteemi või 
üksikdreeni nr  

Settest puhastamist 
vajavad 

drenaažisuudmed (tk)  

Uuendamist vajavad 
drenaažisuudmed  

Taastamist vajavad 
drenaažisuudmed  

Taastamist vajavad 
üksikdreenide 
suudmed (tk)  

Ø kuni 
150 mm 

(tk)  

Ø üle 
150 mm 

(tk)  

Ø kuni 
150 mm 

(tk)  

Ø üle 
150 mm 

(tk)  



 
 
Tabel 5. Truupide vajalike uuendustööde mahud 
 

 
 
Tabel 6. Taastatavate truupide andmed 
 

 
 
Tabel 7. Eesvoolu kaitselõigu pikkus suublal (vooluveekogul) 
 

                        

                        

                        

                        

  Kokku                   

Truubi  Settest puhastamise 
ulatus (m), ummistunud  

Truubi uuendamine  Truubi  Teekatte 
kruus (m3) 

nr läbimõõt 
(cm)  

pikkus 
(m)  

kuni 1/2 Ø  üle 1/2 Ø  torude 
arv (tk) 

otsakud (tk)  taastamine 
(tähis)  

lammutamine 
(m3)  truubi läbimõõt (cm)  betoon kivi mätas

100  150  100  150  

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

  Kokku                                  

Truubi 
nr  

Veejuhtme  Kevadine 
maksimaalne 

äravoolumoodul  

Truubi  Tee  Veejuhtme 
põhja 

kõrgusarv (m)  

Truubi 
tähis  

Otsaku 
tüüp  

nimetus valgala 
pindala 
(km2)  

asukoht 
(piketi nr) 

pikkus 
(m)  

laius 
(m)  

kõrgusarv 
(m)  

(l/s 
km2)  

tagatuse 
(%)  

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Jrk nr Eesvoolu nimetus Kood (olemasolul) Suubla  Kaitselõigu  

nimetus kood pikkus (km) alguse  lõpu  

kirjeldus ja koordinaadid 

                        

                        

                        



 
 
Tabel 8. Ühiseesvoolu uuendustööde ja keskkonnakaitserajatiste uuendustööde mahtude kokkuvõte 
 

 
 
Tabel 9. Ühiseesvoolu uuendustööde ja keskkonnakaitserajatiste uuendustööde eeldatava maksumuse arvutus 
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Kokku      

Jrk nr Töö kirjeldus Mõõtühik Töö maht 

            

            

            

            

            

Jrk nr  Töö või kulu kirjeldus  Mõõtühik  Töömaht  Hinde alus  Ühiku maksumus (kr)  Töö või kulu maksumus 
(kr)  

Ühiseesvoolu uuendustööde eeldatav maksumus  

                     

                     

                     

Ühiseesvoolu uuendustööde eeldatav maksumus kokku    

Käibemaks    

Kokku    

Ühiseesvoolu keskkonnakaitserajatiste uuendustööde eeldatav maksumus  

                     

                     

                     

Ühiseesvoolu keskkonnakaitserajatiste uuendustööde eeldatav maksumus kokku    

Käibemaks    

Kokku    

Ühiseesvoolu uuendustööde ja keskkonnakaitserajatiste uuendustööde eeldatav maksumus 
kokku 

   

Käibemaks    

Kokku    

Kõik kokku    


