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MAAPARANDUSEHITISE TEHNILISED PROJEKTANDMED 

1. Registreeringu andmed   
Maaparandussüsteemi kood              

Maaparandusehitise nimetus  kood    

Rekonstrueeritud 
maaparandusehitise nimetuse 
täiend1 

 

 
2. Maaparandusehitise tehnilised üldandmed2 

Rekonstrueeritava ehitise kood ja nimetuse täiend1 
  

 
Maaparandussüsteemi liik, 
kuivendus- või niisutusviis 

Mõõt- 
ühik 

Uus- 
ehituse 
maht muudetava 

osa maht 
(±) 

rekonstrueeritava 
osa maht 

muudetava 
osa maht 

(±) 

rekonstrueeritava
osa maht 

Põllumajandusmaa kuivendussüsteem 
 Kuivendatud maa brutopindala koos 
polderkuivendusega 

ha      

 sh 1) drenaažkuivendus ha      
     2) kraavkuivendus ha      
Kuivendatud haritava maa pindala koos 
polderkuivendusega 

ha      

 sh 1) drenaažkuivendus ha      
     2)  kraavkuivendus ha      



 

Polderkuivendusega maa brutopindala ha      
Põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem 
Dreenniisutusega maa brutopindala ha      
Põllumajandusmaa niisutussüsteem 
Niisutatava maa brutopindala ha      
  sh kuivendatud haritava maa pindala ha      
Metsamaa kuivendussüsteem  
Kuivendatud metsamaa brutopindala ha      
 
3. Maaparandusehitise tehnilised detailandmed2, 3 
Põllumajandusmaa kuivendussüsteem4  Veerežiimi kahepoolne reguleerimissüsteem4  
Põllumajandusmaa niisutussüsteem4  Metsamaa kuivendussüsteem4  

Rekonstrueeritava ehitise kood ja nimetuse täiend1 
  

 
Maaparandusehitise koosseisu kuuluvad 

hooned ja rajatised 

Mõõt- 
ühik 

Uus- 
ehituse 
maht muudetava 

osa maht 
(±) 

rekonstrueeritava 
osa maht 

muudetava 
osa maht 

(±) 

rekonstrueeritava 
osa maht 

Veejuhtmed ja rajatised veejuhtmetel 
   Eesvool km      
   sh kollektoreesvool  km      
   Kuivenduskraavid km      
   Sillad kokku tk      
    sh 1) raudbetoonsillad tk      
        2) terassillad tk      
        3) puitsillad      tk      
   Truubid kokku tk      
    sh 1) raudbetoontruubid tk      
        2) terastruubid tk      
        3) plasttruubid tk      
   Purre tk      
Drenaažisüsteemi rajatised 
   Drenaažitorustiku pikkus kokku km      
    sh 1) savitorud  km      



 

        2) plasttorud km      
        3) muu km      
   Drenaažiarmatuur       
         1) drenaažikaev tk      
         2) regulaatorkaev tk      
         3) suue tk      
Niisutussüsteemi seadmed 
   Niisutussüsteemi seadmed tk      
   Niisutusseadme nimetus    
   Puurkaev tk      
Regulaator5 

   Regulaatorid kokku tk      
       Regulaatori nimetus  
       1) suurim rõhk m      
       2) normaalveeseis m      
       3) suurim vooluhulk m3/s      
Pumpla5 

   Paiksed pumplad kokku tk      
        Paikse pumpla nimetus  
        pumpla võimsus m3/s      
   Teisaldatavad pumplad kokku tk      
        Teisaldatava pumpla nimetus  
        pumpla võimsus m3/s      
   Kaitsetamm km      
   Survetorustik m      
   Liinikaev tk      
Paisjärv5 

   Paisjärved kokku tk      
       Paisjärve nimetus  
       1) kogumaht tuh m3      
       2) reguleeriv maht tuh m3      
       3) pindala ha      
Maaparandusehitist teenindav tee5 



 

    Teed kokku tk      
        Tee nimetus  
        1) kruuskattega tee pikkus km      
        2) teekraavide pikkus km      
        3) mahasõidukoht tk      
        4) möödasõidukoht tk      
        5) sõidukite tagasipööramiskoht tk      
Keskkonnakaitserajatised 
   Veekaitsevööndi laiend km      
   Settebassein tk      
   Puhastuslodu tk      
   Tuletõrjetiik tk      
   Tuuletõkkeriba km      
   Eesvoolu põhjavall tk      
   Eesvoolu nõlvapuiste tk      
   Eesvoolu soodi avamiskraav km      
   Eesvoolu koelmupaljand tk      
   Tehisurupuiste vähkidele tk      
   Reguleeritava äravooluga drenaaž ha      
   Kuivendusvee korduvkasutuse tiik tk      
 

1 Täidetakse ehitise rekonstrueerimise korral. 

2 Tabel täidetakse järgmise täpsusega: 
1) pindala – 0,1 ha; 
2) eesvoolu, kuivenduskraavi, drenaažitorustiku, tee, kaitsetammi, survetorustiku, veekaitsevööndi laiendi või tuuletõkkeriba pikkus – 0,01 km; 
3) paisjärve kogu- ja reguleeriv maht – 0,1 tuhat m3; 
4) pumpla võimsus – 0,01 m3/s; 
5) rõhk või veeseis – 0,05 m. 

3 Juhul kui ehitis hõlmab mitut maaparandussüsteemi liiki, näidatakse andmed iga liigi kohta eraldi. 

4 Maaparandussüsteemi liik märgitakse sümboliga “X”. 
5 Andmed märgitakse iga hoone või rajatise kohta eraldi. 
 
 
 


