
 
 
 

 
 
 
 

 
 

EHITUSPROJEKTI  
SELETUSKIRJA TABELITE VORMID 

Tabel 1. Uurimistööde loetelu 
Maaparandussüsteemi kood              

Maaparandusehitise 
nimetus 

 kood    

 
Jrk. Uurimistöö 
nr. nimetus mõõtühik maht tegemise aeg uurimistööd tegev ettevõtja 
      
      
      
        
Tabel 2. Reeperite loetelu 
Jrk 
nr 

Reeperi 
number 

Reeperi 
klass 

Reeperi ja selle asukoha kirjeldus Reeperi 
kõrgusarv (m) 

     
     
     
          
Tabel 3. Võsa ja metsa raie, kivide koristamise ja tasandustööde mahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 

Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määruse 
nr 82 “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- 
ja vorminõuded” 
l i s a  5 
 
[RT I, 23.11.2010, 1 – jõust. 1.01.2011] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123112010001


Kivide koristamine Tasandamine 
(m3/ ha) (m3/ ha)  

(m3) 

Hõre 
 

Keskmine Tihe 
 

Hõre Keskmine Tihe 
 

   
võsa 

Harvik 

mets 
  

   

Kraavi 
või 
erimi 
nr 

raie (ha)  (ha) 

 
(m3) 
 

(ha)  
              
              
              
 
Kokku              
1 projekteerimisel lubatakse maaparandussüsteemi tähistamiseks ehitusprojekti seletuskirja tabelites 3–17 kasutada maaparandussüsteemi 13- 
kohalise koodi asemel  1-kohalist lühinumbrit 
 
Tabel 4. Võsa ja metsa kändude juurimise, maaharimise ning sügavkobestamise töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 

Maaharimine Hõre 
 

Keskmine Tihe 
 

Hõre Keskmine Tihe 
 

võsa 

Harvik 

mets 

uudismaa 
harimine 

künd põhja- 
kobestus- 
adraga 

 
Sügavkobestamine 

Kraavi 
või 
erimi 
nr 

kändude juurimine (ha) (ha) 
           
           
           
 
Kokku           
 
Tabel 5. Veejuhtme kaevetöö mahu arvutus 
Maaparandusehitise nimetus   Kood       
Maaparandussüsteemi lühinumber1   

Veejuhtme Kaevetöö (m³) Mullavalli Koprapaisu  



nimetus Liigi pikkus keskmine põhja nõlvus- keskmine   ekskavaatoriga käsitsi laiali- lõhkumine 
  tähis¹ (m) sügavus laius tegur kaeve rist- kokku pinnasegrupp   ajamine  (m³) (tk) 
      (m) (m)   lõige (m²)   I-II III       
                          
                          
                          
  
Kokku liigiti                   
  
Kõik kokku                   

 Märkus: 

¹ Veejuhtmete liigid tähistatakse järgmiselt: 

  RE – rekonstrueeritav eesvool                           RK – rekonstrueeritav kuivenduskraav 

  EE – ehitatav eesvool                                        EK – ehitatav kuivenduskraav 

  LE – olemasolevasse seisundisse jäetav eesvool    ET – ehitatav teekraav 

                                                                              LK – olemasolevasse seisundisse jäetav kuivenduskraav 
 
Tabel 6. Piketeeritud veejuhtme kaevetöö mahu arvutus 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 
    Veejuhe Kaeve Kaevemaht 
Piketi Pikettide Kaugus Maa- põhja sügavus pealmine põhja põhja Nõlvus- ristlõige  pinnase- 
nr vahekaugus suudmest pinna     lang tegur piketi keskmine kokku grupp 
  

 
 
 

kõrgusarv  laius   kohal   I–II III 

 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%)  (m²) (m²) (m³) (m³) (m³) 
Veejuhtme nimetus ........... 
               



               
               
 

Kokku      
  
Tabel 7. Veejuhtmete  koondtöömahud 
Maaparandusehitise nimetus   Kood       
Maaparandussüsteemi lühinumber1   
  

Veejuhtme Kaevemaht (m³) Paigaldamine tee muldesse (m³) Mullavalli Koprapaisu  
nimetus liigi pikkus ekskavaatoriga, pinnasegrupp käsitsi pinnasegrupp kokku lalaliajamine (m³) lõhkumine (tk) 
  tähis (m) I-II III kokku   I-II III       
                        
                        
                        
  
Kokku                       
 
Tabel 8. Drenaažitorustiku rajamise töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 
Drenaažisüsteemi Dreenide ja kollektorite pikkus (m) Drenaaži ehitamine (m) Kaeviku 
nr kokku mitmik- üks-  filtreeriv 
 

plasttorude läbimõõt (mm) 
 kopp kopp käsitsi täide 

 50 65 80 100 130 160 200  ekskavaatoriga  (m) 
             
             
             
 
Kokku             
 
Tabel 9. Drenaažiarmatuuri rajamise töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  



 
Üksikdreeni ja kollektori suue (tk) Drenaažikaevud (tk) Dreenifiltrid (tk) 

kollektor, läbimõõt (mm) kaevu tähis filtri tähis 
Drenaažisüsteemi 
nr üksikdreen 

ja Ø 80 mm 
kollektor 

100 ja  
150 

200 250       

           
           
           
 
Kokku           
Tabel 10. Ehitatavate truupide ja purrete töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  

 
 Veejuhe Kevadine max.  Truup, purre  
Truubi, nimetus valgala äravoolumoodul Truubi,  tee teekatte põhja  Märkused 
purde   suurus tagatus purde pikkus laius kõrgusarv kõrgusarv tähis  
nr   (l/s  asukoht       
  (km²) km²) (%)  (m) (m) (m) (m)   
            
            
            
 

Kokku    
   

 
 

 

 

  
 
Tabel 11. Rekonstrueeritavate truupide töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
  Olemasolev truup Muld- Tee Rekonstrueeritav truup  
Truubi Veejuhtme läbi- torude keha kruus- pikkus tee teekatte põhja  Märkused 
nr  mööt pikkus täiendav kate  laius kõrgusarv kõrgusarv tähis  
 nimetus   kaeve        



  (cm) (m) (m³) (m³) (m) (m) (m) (m)   

            
            
            
 

Kokku       
      

 
 

    

 

  
 
Tabel 12. Niisutussüsteemi rajamise töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 
Jrk nr Töö nimetus Mõõtühik Kogus 
    
    
    
 
Tabel 13. Maaparandussüsteemi teenindava tee rajamise töömahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 
Jrk nr Töö nimetus Mõõtühik Kogus 
    
    
    
 
Tabel 14. Keskkonnakaitserajatise rajamise töömahud 
Maaparandusehitise nimetus   Kood       
Maaparandussüsteemi lühinumber1   
  



Settebassein, tiik, lodu Settebassein, tiik, lodu Maa- 

pind 
põhi 

kõrgusarv 

sügavus põhja laius/ 

pindala 

nõlvus- 

tegur 

kaeve- 

maht 

tähis   

nr 

  

asukoht 
(m) (m) (m) (m)/ 

(100 m2) 

  (m³)   

                  
                  
                  
  

Kokku   
 
Tabel 141. Muldade lupjamise mahud 
Maaparandusehitise nimetus   Kood       
Maaparandussüsteemi lühinumber1   
  
Jrk 

nr 

Katastritunnus Pindala 
(ha) 

Annus 
(t/ha) 

Kogus 
(t) 

Meliorant Meliorandi 
esimese laotamise 

aeg (aasta ja 
aastaaeg) 

              
              
              
  

Kokku       
 
Tabel 15. Muude tööde mahud 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 
Jrk Töö nimetus Mõõtühik Kogus 



nr 
    
    
 
Tabel 16. Ehitiste ja tööde eeldatav osamaksumus 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1   
 
Osamaksumuse nr …………. 
Osamaksumuse nimetus ........................................................................................................... 
 
Jrk 
nr 

 
Töö või kulu kirjeldus 

Mõõt-
ühik 

Töö-
maht 

Hinde 
alus 

Ühiku 
maksumus 
(eurot) 

Töö või kulu 
maksumus  
(eurot) 

       
       
       
                                                                  

Osamaksumus kokku  
 
Tabel 17. Maaparandusehitise eeldatav üldmaksumus 
Maaparandusehitise nimetus  Kood    
Maaparandussüsteemi lühinumber1  
 
Jrk 
nr 

Osamaksumuse 
number 

Osamaksumuse nimetus Osamaksumus 
(tuh eurot) 

    
    
    
 

Osamaksumused kokku  
Kasutuselevõtu eelsed viimistlustööd 4%  
Kokku  



Käibemaks  
Üldmaksumus  

 
 
 
 


